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Abstract 
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Title: When the normalization is the problem - A qualitative study on social 

workers understanding of why some women stay in close relationships where 

they are exposed to men's violence. 

 
Supervisor: Peter Hultgren 
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The purpose of this study is to investigate social workers´ understanding of 

why some abused women stay in heterosexual couples where the man practices 

violence, and based on their understanding increase knowledge of how the 

work of abused women is shaped in practice. The empirical data are based on 

semi-structured telephone-interviews with six respondents who have a degree 

in social work and who are working with women exposed to domestic 

violence. Three research questions guided our investigation: What reasons do 

the social workers´ identify to why some women stay in heterosexual 

relationships where they are subjected to violence? What characterizes social 

workers´ understanding of women's choice to stay in a violent heterosexual 

couple relationship? Do social workers´ understandings of women's choices 

have significance in client-centered work and if so how? The study deals with 

theories about gender, the concept of identity and the normalization process. 

This study has a hermeneutic approach because of it´s purpose to investigate 

social workers´ understanding of why some women stay with men who 

exposes them to violence. By interpreting the social workers´ understanding 

for the phenomenon, one can increase knowledge of how the social work with 

women who are subjected to violence, is shaped in practice. Due to previous 

research and the social workers´ answers there are many reasons why some 

women stay in a violent relationship. Two main themes could be distinguished: 



 

practical and emotional dependencies. The analysis focuses on social workers´ 

understanding of an individual-oriented problem, gender- and identity-based 

problem, and that social workers´ see the problem based on the normalization 

process. This means that the social workers´ understanding of the problem 

contributes to characterize the social work in practice, by attempts to 

denormalize the woman from her vulnerable situation which has been shaped 

into something normal for her. The findings that this study has reached, we 

think can contribute to the state of knowledge about the problems of women 

who are exposed to men´s violence. Based on the fact that social workers’ 

central tools in the client-centered work are characterized by knowledge and 

understanding, we think it's important to elucidate social workers’ 

understandings of the problem, as these parts can influence a woman's choice 

to stay or leave. 
 
Keywords: Battered women, Domestic violence, Violent relationship, Men’s 
violence against women. 
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1 Inledning 
 
Denna studie handlar om mäns våld mot kvinnor. Där socionomers förståelse 

av varför vissa kvinnor blir kvar i våldsamma heterosexuella parrelationer 

uppmärksammas, eftersom deras förståelse för problematiken är 

betydelsebärande för det klientnära mötet med våldsutsatta kvinnor. 

1.1 Problembakgrund 
 
Förr i tiden ansågs våld mot kvinnor vara en privat angelägenhet medan det 

idag ses som ett omfattande folkhälsoproblem och ett globalt samhällsproblem 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.a). Var tredje kvinna i världen utsätts 

någon gång under sin livstid för våld, sexuellt och/eller fysiskt. Mäns våld mot 

kvinnor drabbar kvinnor oavsett geografisk plats, social status, etnicitet eller 

religiös tillhörighet. Mäns våld mot kvinnor anses vara en svår kränkning av 

kvinnors mänskliga rättigheter. Trots detta är våld mot kvinnor inte en olaglig 

handling i alla länder, även fast våldet kan leda till en kvinnas död. I vissa 

länder har upp till 70 % av kvinnorna någon gång under sin livstid utsatts för 

sexuellt och/eller fysiskt våld från sin partner i nära relation (UN Women, 

u.å.). Enligt samhällsundersökningar av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ 

(2018) var det 12 000 misshandelsbrott som anmäldes under år 2017 i Sverige, 

där offret och gärningsmannen levde i nära relation med varandra. BRÅ 

konstaterar att kvinnor utsätts i större utsträckning för grövre våld i nära 

relationer än vad män gör. Detta leder till ett större behov av olika stöd- och 

hjälpinsatser samt sjukvård för kvinnorna. BRÅ (2002) redogör för att endast 

20-25 % av alla fall av våld i nära relation mot kvinnor anmäls, vilket visar att 

mörkertalet är stort. 

 

I 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det skrivet att 

socialnämnden ska verka för individer som utsätts för brott och att dennes 
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närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 

vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation, enligt 

Socialtjänstlagen. Socialtjänsten är den myndighet som erbjuder insatser för 

våldsutsatta kvinnor och insatserna kan variera mellan olika kommuner. I 

merparten av alla kommuner i Sverige erbjuds information, rådgivning och 

stödsamtal för våldsutsatta kvinnor. Socialtjänsten samverkar också med 

kvinnojourer som kan bistå med skyddade boenden och vanligtvis drivs 

ideellt. Socialtjänsten har även möjlighet att avvika från riksnormen gällande 

ekonomiskt bistånd för våldsutsatta kvinnor (NCK, u.å.b). Kvinnojourer kan 

förutom att bidra med skyddande boenden också erbjuda stödsamtal och 

gruppverksamheter för att skydda, stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och 

deras barn (NCK, u.å.c).  

1.2 Problemformulering 
 
I mötet mellan en socionom och en våldsutsatt kvinna sker en social process 

och klientkonstruktion. Socionomen skapar sig en bild av kvinnans 

problematik för att kunna kategorisera och arbeta med henne utifrån 

organisationens riktlinjer (Johansson, Dellgran och Höjer, 2015). Det centrala 

verktyget i det sociala arbetet är kommunikation, där bra bemötande, förståelse 

och kunskaper om problematiken är av vikt för att utforma en god relation som 

är betydelsebärande i praktiken. Upplever den våldsutsatta kvinnan ett bra 

bemötande, kan hon känna tillit och uppleva empati samt trygghet till den 

verksamma socionomen. Uppstår detta har en god relation skapats och den 

våldsutsatta kvinnan vågar öppna upp sig och berätta om sin problematik, 

vilket kan leda till att socionomen kan kategorisera kvinnan utifrån 

organisationens riktlinjer samt har möjlighet att hjälpa henne (Svensson, 

Johnsson och Laanemets, 2008; Johansson, Dellgran och Höjer, 2015). 

Upplever den våldsutsatta kvinnan att socionomen inte har förståelse och 

kunskap för problematiken och situationen, kan hon ha svårt för att känna tillit 
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och öppna upp sig. Relationen kommer på så sätt inte att utvecklas, eftersom 

socionomens bristfälliga förståelse och kunskaper kan skapa rädslor, faror och 

risker för den våldsutsatta kvinnan. Därmed kommer den våldsutsatta kvinnan 

inte heller få den hjälp eller stöd hon förväntat sig. Socionomernas perception, 

förståelse och förklaringsmodeller om varför vissa våldsutsatta kvinnor 

stannar i heterosexuella parrelationer, blir därmed betydelsebärande för hur 

det sociala arbetets praktik kommer att utformas i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor. Med ökad kunskap och förståelse om ett område kan socionomer 

förändra för våldsutsatta kvinnor (Svensson, Johnsson och Laanemets, 

2008).  Det blir därför intressant att undersöka hur det går till när tillit byggs i 

ett förändringsarbete, samt på vilket sätt socionomens förståelse av den 

våldsutsatta kvinnans ställningstaganden spelar in i ett sådant arbete. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka socionomernas förståelse för vad som 

gör att vissa våldsutsatta kvinnor stannar i heterosexuella parrelationer där 

mannen utövar våld, samt utifrån deras förståelse öka kunskapen om hur det 

sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor formas i praktiken. 

 

§ Vilka skäl identifierar socionomerna om varför vissa kvinnor stannar i 

heterosexuella relationer där de utsätts för våld? 

 

§ Vad kännetecknar socionomernas förståelse för kvinnornas val av att 

stanna i en våldsam heterosexuell parrelation? 

 

§ Får socionomernas förståelse av kvinnornas val betydelse i det 

klientnära arbetet och i så fall hur? 
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2 Tidigare forskning 
 
Det tidigare nationella och internationella forskningsläget visar att flera olika 

faktorer gör att kvinnor blir kvar hos den våldsamme mannen. Vi har valt att 

lyfta fram sex huvudfaktorer som vi anser är mest centrala utifrån de sju 

vetenskapliga verk som har studerats. Huvudfaktorerna som vi har identifierat 

har valts ut för att de kan hjälpa till att förklara och förstå fenomenet. De 

vetenskapliga verken i artikelform har hämtats i ProQuest och OneSearch 

databaser med följande sökord: Domestic violence, Battered women, Violent 

relationship och Men’s violence against women. Det vetenskapliga verket i 

bokform har hämtats från Linnéuniversitetets bibliotek. 

2.1 Rädsla 
 
Rädsla av olika slag är en central orsak till varför kvinnor stannar i relationer 

där mannen utövar våld mot kvinnan (Kim och Gray, 2008; Ekbrand, 2006; 

Anderson et al., 2003; Scheffer, Lindgren och Renck, 2008). Kvinnor har 

tidigare berättat att rädslorna handlar om oro, stress, ångest, förvirring, 

ambivalens, traumatisering, känslomässiga band, chock och terror. Att vara 

våldsutsatt kvinna kan också innebära att uppleva skuld- och skamkänslor. 

Männen påtalar ofta att det är kvinnans fel att våldet förekommer, vilket kan 

bidra till att kvinnan upplever skamkänslor av att ha misslyckats med 

parrelationen och klarar därför inte av att lämna mannen (Scheffer, Lindgren 

och Renck, 2008). Kim och Gray (2008) samt Ekbrand (2006) beskriver även 

att kvinnor återberättat om rädsla i form att våldet ska eskalera, bli värre eller 

att livet inte kommer bli bättre om hon lämnar, vilket gör att kvinnorna stannar 

kvar. 

2.2 Makt och kontroll 
 
Anderson et al. (2003) visar i sin forskning att förnedrande verbala övergrepp, 

är något som mannen använder för att förstöra den våldsutsatta kvinnans 
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identitet. Mannen använder dessa förnedrande ord i ett försök att få kvinnan 

att känna sig oförmögen i sig själv och bli beroende av mannen. Det 

framkommer att vissa våldsamma män har intalat kvinnan att hon är galen och 

att ingen annan vill ha henne, i syfte att få henne att känna sig oduglig och 

underlägsen. Strategierna bidrar till att kvinnan väljer att stanna hos den 

våldsamme mannen. Vissa kvinnor upplever även att de blir kontrollerade i 

parrelationen, exempelvis att mannen kontrollerar vilka personer hon träffar 

och har kontakt med. Genom att isolera kvinnan från hennes familj och vänner 

kan den våldsamme mannen ta kontroll över henne och garantera att hon inte 

söker känslomässigt stöd hos någon annan än honom själv. Isolering av 

kvinnan indikerar inte endast på en egocentricitet från den våldsamme 

mannen, utan det fungerar även som ett skydd för att dölja det pågående våldet. 

Anderson et al. menar att mannen har tryckt ner kvinnan psykiskt för att få 

kontroll över henne, vilket gör att hon är för svag psykiskt för att lämna. 

 

Kim och Gray (2008) samt Anderson och Saunders (2003) beskriver att många 

kvinnor som är ekonomiskt beroende av den våldsamme mannen har svårare 

att lämna relationen på grund av mannens ekonomiska maktövertag. Forskarna 

menar att kvinnor som har en självförsörjande ekonomi ofta har möjlighet att 

lämna en våldsam parrelation i betydligt snabbare utsträckning än de kvinnor 

som är ekonomiskt beroende av mannen. Anderson et al. (2003) belyser i sin 

studie att den våldsamme mannen kan ha ett behov av att kontrollera kvinnans 

ekonomiska resurser, för att hon ska bli beroende av honom. Detta leder till en 

minskad sannolikhet att hon vågar lämna honom. 

2.3 Hopp om förändring 
 

Scheffer, Lindgren och Rencks (2008) forskningsresultat visar också att 

anpassning till våldet och hopp om förändring kan bidra till att de våldsutsatta 

kvinnorna stannar i parrelationen. Det har även uppmärksammats att vissa 

kvinnor försöker hålla sig neutrala inför mannen för att undvika fler 
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våldssituationer. Kvinnorna skapar en förhoppning om att mannen ska ändra 

sitt beteende, vilket gör att hon stannar. Stunderna av kärlek, eller åtminstone 

lugn och ro i relationen gör att kvinnorna vågar tro på att våldet kommer att 

upphöra, samtidigt som de upplever oro över när nästa våldsepisod ska 

inträffa. Pendlande mellan våld och ömhet är en annan orsak som gör att 

kvinnan stannar i relationen. Forskarna menar även att de stunder då mannen 

visar ånger, ber om förlåtelse eller försoning efter de våldsamma situationerna 

ser kvinnan som positivt för relationen. Flera av de våldsamma männen menar 

dock att det är kvinnans beteende och personlighet som orsakar våldet. De få 

stunderna av kärlek och lugn i relationen ger kvinnan hopp om att det ska bli 

bättre, vilket bidrar till att hon stannar kvar. Passionerad kärlek till mannen 

och deras gemensamma starka band till varandra är också orsaker som gör att 

kvinnan stannar i relationen. Många våldsutsatta kvinnor tror att våldet som 

mannen utför är ett sätt för honom att visa omsorg och kärlek. Detta medför 

att kvinnan anpassar sig till mannens sätt att uttrycka kärlek och accepterar 

dem våldsamma handlingarna han utsätter henne för. 

2.4 Barnaspekter 
 
Anderson et al. (2003) beskriver att om kvinnan väljer att separera finns det 

en risk för att barnen far illa hos sin far utan hennes vetskap, därför väljer 

kvinnor att stanna i relationen för att kontrollera vad mannen gör med barnen. 

Kim och Gray (2008) uppmärksammar också att många kvinnor upplever oro 

över att barnen ska ta skada om hon lämnar, och Scheffer, Lindgren och Renck 

(2008) påvisar att när det finns barn med i bilden är det svårare att lämna, då 

kvinnorna kan associera separation till oro och stress för barnens framtid. 

Kvinnorna lägger därför mycket energi på att upprätthålla ett lugn mellan 

mannen och barnen för att skydda barnen från att utsättas för och bevittna 

våldet. Lundgren (2001) påvisar däremot även risken av att separera och 

redogör för att var fjärde kvinna uppger att hon utsatts för hot av den tidigare 

sambon/mannen efter separation i samband med umgänge med barnen. 
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2.5 Kvinnans värderingar 
 
Kvinnans värderingar kan bidra till att hon inte lämnar relationen, exempelvis 

menar vissa våldsutsatta kvinnor att barnet behöver sin pappa och att hon 

älskar sin man, vilket leder till att hon förblindas av våldet. Äktenskap kan 

också vara något heligt för kvinnan, vilket medför att hon inte lämnar 

relationen (Ekbrand, 2006). Anderson et al. (2003) redogör även för att 

kvinnan ofta känner sig skyldig till att stanna, eftersom individuella och 

samhälleliga värderingar uppmuntrar kvinnor till att stanna i parrelationer av 

olika anledningar. Anderson och Saunders (2003) påpekar även att många 

kvinnor har tagit på sig rollen som vårdare till den våldsamme mannen. 

Kvinnan menar då att hon är den enda som kan hjälpa mannen, samtidigt som 

hon minimerar eller förnekar omfattningen av våldet. Vissa kvinnor har även 

känt sig skyldiga att stå bakom sin man, på grund av sina egna värderingar och 

därför stannat i den våldsamma relationen. Kvinnor som upplever större 

engagemang och tillhörighet i relationen är mer benägna att stanna hos den 

våldsamme mannen. Har kvinnan ansträngt sig mycket i parrelationen, lagt ner 

mycket tid, resurser och kärlek eller har ett juridiskt band till mannen, känner 

hon sig ofta mer skyldig till att anstränga sig ytterligare för att rädda relationen. 

Anderson et al. (2003) menar också att tillhörighet har en betydande del i det 

hela och beskriver att våldsutsatta kvinnor har behov av att känna tillhörighet 

samt upplever en oro över att inte klara av att överleva på egen hand, vilket 

bidrar till att vissa kvinnor stannar kvar i relationen. 

2.6 Skydd och stöd från utomstående 
 
Hydén (2016) beskriver utifrån ett nätverksperspektiv att mäns våld mot 

kvinnor är något som uppkommer i samspel mellan närmiljön, relationen, 

individen och samhället.  Familj, släkt och vänner skapar en social struktur 

som bildar den våldsutsatta kvinnans sociala nätverk. Våldet är inte en privat 

händelse, även om vittnen inte finns närvarande och direkt bevittnar våldet, så 
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sker våldet i en specifik kontext där det sociala nätverket medverkar. Det 

förväntas att det sociala nätverket kommer att reagera på det pågående våldet 

på något vis. Det sociala nätverket och omgivningens reaktion på våldet kan 

vara en bidragande orsak till att våldet fortsätter att ske. Kvinnans familj, släkt 

och vänners respons på våldet har betydelse för mannens upprepande av våld 

mot kvinnan.  

 

Scheffer, Lindgren och Renck (2008) samt Anderson et al. (2003) studier har 

kvinnor uttryckt behov av stöd från familj och professionella för att kunna 

lämna. Det är också betydande att ha tillgång till pengar och ett säkert ställe 

att vistas på för att kunna lämna den våldsamme mannen. Anderson och 

Saunders (2003) beskriver att kvinnans behov av skydd mot våld samt stöd 

och hjälp från utomstående upphör vanligtvis inte vid den tidpunkt hon väljer 

att lämna den våldsamme mannen. Behov av stöd och skydd ökar ofta i 

samband med att hon lämnar mannen. Våldsutsatta kvinnor är mer benägna att 

lämna när de har regelbunden tillgång till barnomsorg och socialt stöd. Kim 

och Gray (2008) beskriver att kvinnor som utsätts för våld av sin partner är i 

behov av stöd och skydd för att kunna lämna parrelationen. Känslan av 

osäkerhet inför samhällets insatser och juridiska system kan påverka 

kvinnornas beslut om att våga lämna en våldsam relation. 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Det aktuella forskningsläget visar att rädsla är en övergripande orsak till varför 

kvinnor stannar i en våldsam relation. Rädslan kan bestå av olika känslor 

såsom skam och oro, samt att våldet ska eskalera eller att kvinnorna inte 

kommer att klara sig utan den våldsamme mannen. Andra studier visar att makt 

och kontroll är en orsak till att kvinnor stannar i våldsamma parrelationer. 

Många våldsamma män kontrollerar kvinnan i syfte att få makt över henne. 

Genom isolering av kvinnan kan den våldsamme mannen ta kontroll över 

hennes liv. Våldet gör även att kvinnan utvecklar en psykisk ohälsa som leder 
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till lägre självkänsla och ökad mottaglighet för mannens maktövertag. I 

tidigare studier framkommer det att makt och kontroll kan synliggöras i 

mannens sätt att begränsa kvinnan ekonomiskt. Mannens pendlande mellan 

våld och ömhet kan ge kvinnan en förhoppning om att våldet ska upphöra. 

Många våldsutsatta kvinnor vågar inte lämna på grund av rädsla över att 

barnen ska ta skada av mannen utan hennes vetskap. I studierna framkommer 

det att våldsutsatta kvinnor kan stanna på grund av olika personliga 

värderingar. Kvinnorna kan se sig som mannens vårdare och se sin roll i 

parrelationen som betydelsefull, vilket kan leda till att hon förminskar och 

förnekar våldets omfattning. Tidigare forskning visar också att kvinnor är i 

behov av hjälp från utomstående och ett säkert ställe att vistas på, samt tillgång 

av ekonomiska resurser för möjlighet till att lämna den våldsamme mannen. 

Nätverket har även en betydande del för att våldet ska fortgå eller motverkas. 
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3 Teori  
 
I kapitlet redovisas teoretiska ingångar om genus, identitet och våldets 

normaliseringsprocess, som tillsammans utgör en grund för att ge svar på 

studiens frågeställningar. De teoretiska ingångarna har valts utifrån den 

tidigare forskningen som presenteras i kapitlet ovan och är det analysverktyg 

som kommer hjälpa till att skapa förståelse för den insamlade empirin. 

Studiens olika teoretiska ingångar kommer sammanställas och resoneras kring 

utifrån socionomernas förståelse av fenomenet. Teorierna kompletterar 

varandra genom att de ger oss möjlighet att behandla samma fenomen utifrån 

olika perspektiv och infallsvinklar, vilket kan appliceras och förstås utifrån 

verksamma socionomer som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Teorierna kan 

hjälpa till att tolka socionomernas förståelse om varför vissa kvinnor stannar 

kvar hos en våldsam man och är därmed relevanta för studien. Genus kan 

hjälpa till att tolka socionomernas förståelse av hur våldsutsatta kvinnors 

genus påverkar deras möjlighet till att lämna den våldsamme mannen. Utifrån 

resonemangen om identitet kan det förstås hur socionomerna kan uppleva 

våldsutsatta kvinnors identitetsprocess i lämnandet av den våldsamme 

mannen. Våldets normaliseringsprocess kan hjälpa till att förstå socionomers 

föreställningar om våldsutsatta kvinnors normalisering av det pågående våldet, 

där våldet blir en del av vardagen som kvinnan förhåller sig till. 

3.1 Genus 
 

Hirdman (1988; 2003) började i svensk debatt använda termen Genus under 

1980-talet. Genus relateras till den engelska termen gender som betyder det 

kulturella gjorda könet. Begreppet genussystem betyder att könen är 

ordningsstrukturerade och utgör basen för det ekonomiska, politiska och 

sociala ordningarna. Samhället skapar och vidmakthåller en ordningsstruktur 

som baseras på att män och kvinnor tillskrivs skilda funktioner och positioner. 

Connell (2009) redogör för att genus är något som konstrueras i sociala möten 



 

11(49) 
 

då individer interagerar med varandra, vilket utgör den sociala ordningen som 

individer förhåller sig till. Hirdman (2003) menar att genus inte enbart handlar 

om det konstruerade könet, utan att genus bildas utifrån individens kulturella 

tolkningar av symboler, stereotyper och föreställningar. Den kulturella 

tolkningen existerar på samtliga nivåer i samhället och är en konstant aktuell 

process, där förhållandet mellan man och kvinna har en betydande funktion. 

Hirdman (1988) menar att kön konstrueras genom ett genussystem där ordning 

grundar sig i två logiker, dikotomin och hierarkin. Dikotomin betyder 

isärhållandets tabu och baseras på att det kvinnliga och det manliga inte ska 

förväxlas. Det manliga och kvinnliga tolkas som varandras motsatser och hålls 

därför isär. Hierarkin som är den andra logiken, betyder att normen är det 

manliga könet och att det kvinnliga könet uppfattas som avvikande och 

underordnad. Hierarkin innebär att det är männen som står för normen för vad 

som är allmängiltigt och normalt. Männens tolkning är det uppriktiga som 

kvinnan förväntas förhålla sig till. Kvinnor och män är skapare av detta 

genussystem, och dessa två logiker har präglat historien under lång tid och 

bidragit med strukturer och mönster i samhället. Trots att kvinnor har lägre 

social status är de lika integrerade i systemet som männen. Hirdman (1988; 

2003) resonerar att systemet är som dolda överenskommelser som individer 

förhåller sig till när de tänker, pratar och uppfattar omgivningen. De dolda 

överenskommelserna fungerar som ett skydd för att minska sannolikheten att 

det skapas en konflikt mellan könen. 

 

Connell (2009) förklarar sin teoretiska ingång om genus och hänvisar till 

positivismens grundare, Auguste Comte. Comte uppmärksammade i sin 

avhandling den sociala funktionen kvinnor har, vilket kan ha betydelse vid 

betraktelse av mäns synsätt på kvinnor. Comte ansåg att kvinnor utgjorde en 

viktig grund för det då framtida samhället, men endast om kvinnorna fortsatte 

att vara mäns vårdare och tröstare. Connell uppmärksammar även John Stuart 

Mill, som diskuterade jämställdhet och påvisade att den grundläggande faktorn 
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till att män är överordnade kvinnor är mäns fysiska styrka, mer än vad det är 

på grund av mäns moraliska överlägsenhet. Dessa synsätt kan ge en större 

förståelse för hur genusfrågorna kan belysas. Connell (2009) menar att genus 

även är något som inte bara präglar en individs privatliv utan även strukturerna 

i samhället. Kvinnor påverkas av samhällets ojämlika könsuppdelning. Förr 

hade kvinnorna ansvar över hemmet och barnen, medan männen hade ett betalt 

arbete utanför hemmets sysslor. Detta påvisar den ojämlika strukturen mellan 

könen. Kvinnorna som förr arbetade med hemmets sysslor blev beroende av 

sina män och deras inkomst för att överleva. Detta kunde leda till att mannen 

upplevde en viss makt över kvinnan där kvinnan inte behandlas jämlikt. Dessa 

strukturer och mönster har präglat samhället och bidragit till att vi än idag har 

stora ojämlikheter när det gäller fördelningen mellan könen. Hirdman (2003) 

har också påvisat dessa ojämlikheter. Män har historiskt sett varit överordnade 

kvinnor, vilket bidragit till att kvinnor uppfattat sig själva som underordnade. 

3.2 Identitet 
 

Jonas Stier (2003) definierar identitetens betydelse. Begreppet identitet har sitt 

ursprung i latinets identitas som står för “densamme”. En människas identitet 

blir betydelsefull när den hamnar i kontrast till en situation eller en person. 

Subjekts-jaget har sin utgångspunkt i att människan upplever sig vara en del 

av världen och innebär att personen upplever sig själv ha ett “jag” eller en 

identitet. Objekts-jaget grundar sig i att människor har en egen uppfattning om 

vem de är och denna uppfattning skapas utifrån deras föreställningar om andra 

personer i samhället. Stier redogör i sin bok för psykoanalytikern Erik H. 

Erikson som hävdar att människans identitet grundas utifrån hur varje individ 

hanterar olika utmaningar och kriser i livet, samt hur hen under barndomen 

identifierar sig själv med andra människor. Identitetsformeringen fortgår 

under en hel livstid. Att utveckla och bevara sin identitet är en ständigt 

pågående process. Individens identitet förändras både i situationer och över 

tid. 
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Stier (2003) beskriver att människors identitetsprocesser kan ses utifrån olika 

nivåer; psykologiska nivån, grupp- och organisationsnivån, samhällsnivån och 

miljönivån. Utifrån den psykologiska nivån uppmärksammas det att 

identiteten påverkas och utvecklas av det faktum att människor är kännande, 

tänkande samt handlande individer som utifrån det skapar sin egen självkänsla, 

självbild och självuppfattning. Grupp- och organisationsnivån utgår från att 

gruppidentiteter inom organisationer eller olika grupper av människor kan 

uttrycka sig genom samhörighet, laganda, gemenskap, lojalitet och 

kollegialitet. Individernas identiteter bildas och utvecklas regelbundet genom 

det sociala samspelet, grupptillhörigheter och de sociala relationerna. Utifrån 

samhällsnivån menas det att identiteter är resultatet av samspelet mellan den 

identitet individen själv upplever sig ha och samhällets kultur och struktur. 

Den samhälleliga omgivningen har en påverkan på individers identiteter. 

Samhället och kulturer baseras på någon form av gemensam identitet. 

Miljönivån handlar om att individers identiteter skapas och formas bland annat 

genom den fysiska miljön, såsom en by, ghetto, region, stad eller ett land. 

Identitet har också kopplingar till det kulturella och sociala rummet. 

Förutsättningarna för individens identitetsskapande förändras vanligen genom 

att det sker förändringar i hens miljö (Stier, 2003). 

 

Anthony Giddens (1991) teoretiska ansats handlar om att en människas 

identitet inte är något som skapas utifrån den enskilde individens beteende 

eller specifika egenskaper, utan i hens interaktion med andra människor. 

Giddens menar att i dagens samhälle krävs det att individerna behöver så 

kallade reflexiva identiteter för att anpassa sig till dagens omvärld. Reflexiva 

identiteter handlar om att individer inte föds med en identitet, utan det är hela 

tiden en pågående process som kontinuerligt konstrueras och skapas om. Han 

beskriver att identitet ses som historier som individen skapar om sig själv, 

vilket även är en viktig aspekt för att uppleva trygghet och tillit i dagens rörliga 
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och globaliserade värld. Individen har behov av att skapa en historia om sig 

själv för att det ska vara möjligt för hen att känna sig säker i den egna 

identiteten. 

 

Giddens beskriver att tidigare har individer i samhället haft traditioner att 

förhålla sig till, vad man ska tycka och hur man ska bete sig som individ. 

Globaliseringen har bidragit till att traditioner inte har en lika stor betydelse i 

samhället som de hade förr. I takt med att samhället förändras och 

moderniseras påverkas individens identitetsskapande. I det moderna samhället 

behöver hen värdera saker och ting på egen hand och ta egna beslut. Individer 

tvingas i dagens samhälle att ta ställning och ha värderingar som kan leda till 

en förändrad uppfattning, vilket bidrar till en rörlig identitetsprocess. 

Samtidigt som individen är reflexiv i sitt identitetsskapande behöver hen ha 

klart för sig vem hen är för tillfället, för att kunna känna sig trygg i osäkra 

situationer. Jämfört med det traditionsbundna samhället menar Giddens att det 

moderna globaliserade samhället är mer splittrat när det kommer till 

identitetsskapande, det finns ingen tydlig riktlinje för utvecklingen av 

människors identiteter. Det rörliga nya samhället gör att individen ifrågasätter 

sin identitet, som kan medföra känslor av oro och ångest. De olika värderingar 

och ställningstaganden som individen kan förhålla sig till kan skapa ängslan, 

förvirring och tvivel. Giddens menar att den historia som individen skriver, 

ofta innehåller meningar om framtiden, “när jag får barn…” och “när jag blir 

gammal...“ även om hen kanske aldrig kommer att få uppleva det. Individen 

utgår från att framtiden kommer att se ut på ett speciellt sätt utifrån sin tolkning 

och egna erfarenheter, som hen sedan använder sig av för att skapa sig en 

struktur i sin historia (Giddens, 1991). 

3.3 Våldets normaliseringsprocess 

När våldet normaliseras och kombineras med hjärntvätt, isolering 
och andra kontrollstrategier - när alla gränser, även gränsen 
mellan gott och ont har utplånats - har en misshandlad kvinna 
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svårt att upprätthålla en egen verklighetsuppfattning. (Lundgren, 
2004, s. 56) 

 
Eva Lundgren (2004) skriver om våldets normaliseringsprocess där hon 

uppmärksammar mekanismer och mönster som utgör våldets dynamik och 

bidrar till de svårbegripliga följderna. Normaliseringsprocessen sker först då 

den våldsutövande mannen åstadkommer en överordnad kontroll över kvinnan 

och hennes liv. Kvinnans egna gränser ändras, alternativt elimineras. Kvinnan 

begränsas i vad hon får tänka, göra eller säga. Till en början blir kvinnan 

förvånad och chockad av mannens våld mot henne, det är en del i processen. 

Så småningom blir våldet en del i vardagen, som hör till det normala, vilket 

även gör att kvinnan sedan förväntar sig att mannen ska vara våldsam mot 

henne. Det är vanligt att kvinnan försvarar mannens våld inför vänner och 

familj som är oroliga för henne. Mannen isolerar kvinnan genom att till 

exempel inte låta henne träffa sina kompisar eller göra annat hon tycker om, 

som inte inkluderar honom. Han begränsar henne och isolerar henne både 

fysiskt och psykiskt. Mannen kontrollerar kvinnans känsloliv och ser till att de 

enda upplevelser kvinnan har är tillsammans med mannen. Mannen blir på så 

vis kvinnans enda referensram till hennes erfarenheter och upplevelser av olika 

saker och ting. 

 

Lundgren redogör för att innan mannen använder fysiskt våld mot kvinnan är 

han vanligtvis vänlig mot henne, vilket han också är efter våldet. Efter att 

mannen har utsatt kvinnan för fysiskt våld är det vanligt att han tar hand om 

henne genom att plåstra om henne, detta gör att kvinnan försöker fokusera mer 

på mannens vänliga sida än hans våldshandlingar. Kvinnan upplever mannen 

som överdrivet vänlig när han gör en vänlig gest, och detta ses som en effekt 

av att bli utsatt för våld. De våldsamma handlingarna som utförs av mannen 

kan i början ses som något oacceptabelt av kvinnan. Successivt övergår 

kvinnans gränser till att hon ser våldet som kärlek. Hon utvecklar ett 

känslomässigt beroende av mannen, där våldet blir en del av beroendet. När 
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mannen pendlar mellan att vara våldsam och kärleksfull mot kvinnan blir det 

svårare för henne att bedöma vad som är kärlek och vad som är våld. Mannens 

beteende skapar förvirring hos kvinnan, vilket sedan gör att hon börjar uppleva 

våldet som ett sätt för mannen att visa omtanke. Mannen blir den dominerande 

människan i kvinnans liv eftersom hon är beroende av honom, vilket också 

medför att han har full makt över hennes liv. Mannens makt och kontroll över 

kvinnan, samt hans motiv för utövandet av våld gör att hon successivt 

internaliserar hans våld som en naturlig del av vardagen. Internaliseringen 

beskrivs som den mest invecklade delen inom normaliseringsprocessen 

(Lundgren, 2004). 
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4 Metod  
 
I kapitlet redogörs den vetenskapliga metod som vi använt, vilket 

tillvägagångssätt och urval som tillämpats, hur bearbetning av empiri utförts, 

samt etiska överväganden som har beaktats. I avslutande avsnitt lyfts studiens 

tillförlitlighet och pålitlighet, samt en metoddiskussion fram. Slutligen 

redogörs det för hur arbetet med studien fördelats mellan författarna. 

4.1 Val av metod och datainsamling 
 
Den hermeneutiska vetenskapliga traditionen har historiskt sett handlat om 

texttolkning, exempelvis bibeltolkning som kunnat ske i flera olika led. 

Metoden har sedan utvecklats till en modern diskursanalys av både litteratur 

och annat material, där tolkning har en central funktion. Den moderna 

samhällsforskningen förknippas med närhet till respondenten medan den 

ursprungliga handlar om tolkning (Thomassen, 2007). Vår studie 

kännetecknas utifrån den moderna metoden och förstående versionen av 

hermeneutiken. Eftersom vi har använt oss av socionomer som arbetar med 

våldsutsatta kvinnor som är nära fenomenet, samt att vi har studerat deras 

förståelse för problematiken. 

 

Yin (2013) beskriver att i kvalitativ forskning används intervjuer som 

datainsamlingsmetod för att respondenterna själva ska få uttrycka sin bild och 

upplevelse av verkligheten, utan att begränsas av olika svarsalternativ. 

Strukturerade intervjuer ger mindre utrymme för respondenten att tillföra 

reflektioner, medan kvalitativa intervjuer ger respondenten mer utrymme till 

att sväva iväg i sina tankar och reflektioner. Vi ansåg att metoden var mest 

lämpad för studien för att åskådliggöra socionomernas förståelse för 

problematiken. Vi har även utgått från halvstrukturerade intervjuer, vilket är 

en blandning av strukturerad- och kvalitativ intervjumetod. Strukturerade 

öppna intervjufrågor utformades för att skapa viss struktur på intervjuerna och 
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för att samtidigt ge respondenten utrymme till att reflektera i den ställda 

frågan. Detta för att respondenten skulle delge sin förståelse, utan att känna sig 

leden i sina svar. Intervjufrågorna står skrivet i intervjuguiden (se bifogad 

bilaga 2). 

 

Yin (2013) redogör för att datainsamling av empiri från flera respondenter från 

olika platser är mer lämpligt än ett mindre antal på samma plats, vilket kan 

medföra större tilltro för forskningen. Tanken var från början att intervjua tio 

respondenter. Vi kontaktade över 120 tilltänkta respondenter, men 

svarsandelen blev inte tillräckligt omfattande. Hög arbetsbelastning på 

arbetsplatserna tros vara orsaken till låg svarsfrekvens för studien. Därmed 

blev antalet respondenter begränsad till sex istället för tio. De sex 

respondenterna arbetar i olika delar av Sverige. 

4.2 Urval 
 
I kvalitativ forskning används vanligtvis ett medvetet urval, där forskaren 

väljer de respondenter som kan bidra med talrikast data (Yin, 2013). Val av 

urvalsmetod är problematiskt inom all forskning och det går endast att studera 

ett fåtal individer i det specifika undersökningsområdet. Urvalet ska vara 

relevant och tillförlitligt (Becker, 2008). Respondenterna för studien har 

socionomexamen, vilket innefattar kunskaper från såväl teori och praktik. 

Socionomerna har genom utbildningen en generell teoretisk kunskapsbas inom 

socialt arbete. Socionomerna besitter också en yrkesspecifik kunskap inom 

området våldsutsatta kvinnor, eftersom de arbetar med våldsutsatta kvinnor 

som lever i eller har levt i en heterosexuell parrelation där mannen utövat våld. 

Karaktären av socionomer föll sig naturligt att välja eftersom våldsutsatta 

kvinnor återberättar sin problematik och utsatthet för dessa socionomer, för att 

få hjälp och stöd. Socionomerna är verksamma både inom kommunal regi och 

kvinnojour. Därmed har socionomerna olika yrkesbefattningar där olika 

klientkonstruktioner skapas. Medvetet valde vi socionomer med olika 
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yrkesbefattningar för att möjliggöra olika ingångar på problematiken. 

Socionomerna arbetar med allt från enhetschef för Alternativ till våld (ATV), 

samordnare för våld i nära relation, socialsekreterare för våldsutsatta kvinnor 

på socialtjänsten till socionomer verksamma i kvinnojour. Trots att 

socionomerna haft olika yrkesbefattningar har svaren varit likartade. Detta 

skulle kunna förklaras utifrån att socionomerna har en yrkesbefattning idag, 

men att socionomerna tidigare arbetat inom andra områden med våld i nära 

relation. En socionom uppgav att hen varit verksam med våldsutsatta kvinnor 

i 18 år och en annan i 40 år. 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssätt för insamling av empiri har varit intervjuer som genomförts 

via telefon, eftersom socionomerna befunnit sig i olika delar av Sverige. För 

att finna tilltänkta socionomer användes sökmotorn, Google. På Google 

användes sökord “Sveriges kommuner” och slumpvis valde vi ut kommuners 

hemsidor och kontaktade den mail som stod skriven under fliken “våld i nära 

relation”. För att finna kvinnojourer och tjejjourer använde vi Roks.se. I 

mailen som sändes till de tilltänkta socionomerna bifogades 

informationsbrevet. Samtidigt som valet av kommuner och kvinnojourer i 

stora drag var slumpmässigt, valdes vissa kommuner ut för att vi ville få 

spridning på socionomer över hela landet. Vi kontaktade både stora och små 

kommuner från norr till söder. Ett tredje sätt för att hitta socionomer var att 

annonsera via en Facebookgrupp vid namn “Socionom”. Socionomerna som 

valde att medverka i studien intervjuades via telefon. Intervjuerna varade 

mellan 30-40 minuter vardera, spelades in och sedan transkriberades.  

4.4 Bearbetning av empiri 
 
Bearbetning av studiens empiri har inspirerats av Kvale och Brinkmanns 

(2014) tillvägagångssätt, meningskoncentrering och analysmetod. 

Meningskoncentrering handlar om att en kortfattad innehållsrik koncentrering 
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av respondenternas yttrande skrivs fram, för att belysa det centrala i 

respondenternas uttalanden. Vi påbörjade bearbetningen av empirin genom att 

läsa transkriberingarna och lyssna på materialet tillsammans flera gånger, för 

att skapa entydig klarhet över socionomernas yttranden. Vi skapade sedan en 

kortare meningskoncentrering av empirin som placerades in i en tabell med 

flertalet olika spalter. Materialet delades sedan in i ytterligare två spalter, 

praktiska och känslomässiga beroendeförhållanden som används som 

huvudrubriker i resultatdelen. I de två spalterna sorterade vi materialet 

ytterligare och olika underrubriker skapades utifrån innehållet och framställs 

som underrubriker i resultatkapitlet. Det sista steget har varit att analysera 

studiens resultat, utifrån valda teorier som presenterats i kapitlet Teori, för att 

skapa teoretisk förståelse för materialet.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att forskare kan använda ett 

abduktivt tillvägagångssätt, vilket betyder att forskaren har inslag av både det 

induktiva och deduktiva tillvägagångssättet. Larsson et al (2005) menar att 

abduktion handlar om att forskaren betraktar teoretiska ramar men att grunden 

finns i empirin. Det abduktiva tillvägagångssättet kan främja upptäckter som 

annars inte uppmärksammats utan teoretisk analys. Abduktion handlar om 

pendlande mellan teori och empiri, som inverkar på varandra i 

forskningsprocessen. Vår studie kännetecknas utifrån ett abduktivt 

tillvägagångssätt. Vi har läst in oss på den teoretiska förståelsen som finns för 

problematiken och gjort intervjuer för att ta reda på socionomernas förståelse 

för problematiken. Utifrån detta har vi kunnat se och tolka, delvis utifrån 

tidigare kunskap vi haft om ämnet, samtidigt haft möjlighet att se nya aspekter 

utifrån intervjumaterialet. Utifrån detta har vi också kunnat tolka bitarna och 

kunnat se nya saker i relation till annan typ av kunskap. Vi har på så vis hamnat 

i en ny position utifrån växelverkan av de olika aspekterna på problematiken. 
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4.5 Etiska övervägande 
 

I Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

2 § står det skrivet att denna lag inte tillämpas på forskning som bedrivs inom 

högskoleutbildning, varken på grundnivå eller avancerad nivå. Trots att denna 

lag inte tillämpas på högskolenivå, finns ändå skyldigheter från studenter att 

beakta etiska aspekter och skydda sina respondenter. I denna studie har 

socionomerna och deras arbetsplatser anonymiserats, eftersom de delgivit 

exempel från våldsutsatta kvinnors verkligheter. Detta har i sin tur medfört att 

även de våldsutsatta kvinnornas identitet har skyddats. För att skydda 

socionomerna har inspelning av intervjuerna raderats efter transkribering. 

Transkriberingen har sparats på en säker databas, där endast vi som utfört 

studien har tillgång till filerna.  

 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för de grundläggande forskningsetiska 

principerna. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För denna studie har de forskningsetiska principerna beaktats 

bland annat genom information- och samtyckesbrevet (se bifogad bilaga 1) 

och muntligt före intervjuerna påbörjades. Innan intervjuerna påbörjades 

kontrollerades att socionomerna tagit del av informationsbrevet och att de 

fortfarande gav samtycke till att delta i studien, vilket samtliga socionomer 

bekräftade. Socionomerna fick också till sig att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan i studien, som också är en del av samtyckeskravet. 

Socionomerna informerades muntligt om att intervjuerna kommer att spelas in 

för transkribering och att ljudfilen kommer att raderas efter transkribering. 

Socionomerna tog muntligt del av att varken hen eller dennes kommun 

kommer att kunna identifieras i studien, vilket innefattar 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta står även skrivet i 

informations- och samtyckesbrevet. 
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4.6 Tillförlitlighet och pålitlighet 
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att tillförlitlighet och pålitlighet 

handlar om att uppnå sanningsvärde med kvalitativ forskning. Tillförlitlighet 

mäts genom att forskaren använder beprövade mätmetoder och öppet visar 

tillvägagångssätt för forskningen. Pålitlighet handlar om att forskaren 

undersöker det hen uppger sig att forska om, samt att respondenternas 

yttranden är det som studien bygger på och som slutsatserna baseras utifrån. 

Detta är något som speglar denna studie. Utgångspunkten med studien har 

varit beprövade metoder och vi redovisar öppet om tillvägagångssättet. 

Studien bygger även på socionomernas förståelse och yttranden, samt att 

slutsatserna skapas utifrån denna empiri. 

4.7 Metoddiskussion 
 
Vi har använt oss av hermeneutiska moderna metoden som handlar om 

tolkning, förståelse och närhet till fenomenet. Med hjälp av kvalitativ metod i 

form av intervjuer har vi samlat in empiri för studien, som grundas på 

socionomernas egna upplevelser av verkligheten. Vi anser att metodvalet varit 

bra för att få svar på syfte och frågeställningar. Datainsamlingsmetod som 

använts har varit telefonintervjuer. Ett annat alternativ som vi kunnat tillämpa 

hade varit att utföra intervjuerna på en fysisk plats eller via telefon med 

kamera. Vi hade då haft en möjlighet att ta tillvara på socionomernas 

ickeverbala kommunikation, såsom kroppsspråk, gester och mimik, som 

kanske hade påverkat resultatet. Däremot tänker vi att sådan information hade 

kunnat föra bort fokus från det socionomerna förmedlar via tal. Vi hade inte 

heller möjlighet att utföra fysiska intervjuer, vad gäller tid och ekonomi till att 

resa långa sträckor för varje intervjutillfälle. Telefonintervjuer har även 

bidragit med att socionomerna anonymiserats. Anonymiteten kan ha påverkat 

socionomerna, att de vågat delge mer information i frågorna än om de blivit 

filmade eller intervjuats på en fysisk plats, vilket kunnat ge studien ett mer 
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trovärdigt resultat. Däremot har telefon som kommunikationsmedel ibland 

begränsningar, såsom att uppfatta varandra på ett korrekt sätt, att utläsa 

nyansskillnader i det som motparten säger eller att det uppstått rent tekniska 

brister med brus och störningar. I de delar där vi haft svårt att förstå 

socionomen, har hen fått upprepa sina ord. Svagheter med studien har varit 

den bristande svarsfrekvens och antal socionomer som var villiga att medverka 

i studien. Fler medverkande socionomer hade kunnat bidra med mer empiri för 

studien och eventuellt hade slutsatserna kunnat bli något annat. 

4.8 Arbetsfördelning 
 
Kapitlen abstract, inledning, tidigare forskning och arbetsfördelning har 

arbetats fram gemensamt av båda författarna. Saga Lindholm har arbetet fram 

teorikapitlet och Malin Norberg har arbetat fram metodkapitlet. Intervjuer och 

transkribering, resultat och analys, diskussion, referenslista, informationsbrev 

samt intervjuguide har utformats gemensamt. De delar där endast en författare 

formulerat text i studien, har den andra författaren läst texten, kritiskt granskat 

dess innehåll och kontrollerat att den överensstämmer med den litteratur och 

artiklar som använts. Författarna har tagit del av allt material i studien, även 

då all text inte utarbetats gemensamt. 
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5 Resultat 
 
I kapitlet kommer empirin som samlats in för studien att presenteras, där 

socionomerna numreras med 1–6. Ett övergripande tema som tagits fram 

utifrån empirin är att orsakerna som socionomerna identifierar handlar om att 

kvinnan befinner sig i en beroendesituation, där hon är underordnad den 

våldsamme mannen. Orsakerna som socionomerna identifierar visar på 

beroenderelationer och kan delas upp i praktiska och känslomässiga 

beroendeförhållanden. 

5.1 Praktiska beroendeförhållanden 
 
Temat kommer att handla om praktiska beroendeförhållanden som kan göra 

att kvinnan stannar hos den våldsamme mannen. De praktiska 

beroendeförhållandena kan även integreras med känslor såsom vanmakt, samt 

delad vårdnad som ger utrymme för känslomässig utpressning. 

5.1.1 Ekonomi 
 
Socionom 2, 3, 4, 5, och 6 beskriver olika ekonomiska orsaker som gör att 

vissa kvinnor stannar hos den våldsamme mannen. Socionom 2 delger att det 

exempelvis kan vara “[...] att kvinnan inte har råd och att [...] det blir enormt 

ekonomiskt problematiskt för kvinnan om hon lämnar”. Socionom 5 uttrycker 

“[...] man lämnar inte bara en våldsam man, utan lämnar också tryggheten till 

ekonomin”. Socionom 4 berättar att många kvinnor även måste lämna “[...] ett 

gott ekonomiskt liv [...] och att man blir oerhört mycket fattigare om man 

flyttar”, därför stannar vissa kvinnor. Socionom 3 delger att en kvinna kan 

förlora en specifik ekonomisk livsstil om hon lämnar, “Vi har haft kvinnor 

som stannar för att männen betalar skönhetsoperationer och köper fina 

smycken till kvinnorna”. Socionom 2 berättar att det finns kvinnor som stannar 

“[...] på grund av ekonomisk vinning, där mannen står för allting. Medans 

kvinnan inte har någonting, ingen ekonomi och att det kan vara en livsstil som 
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kommer i kläm radikalt om hon lämnar”. Socionom 5 berättar att hen träffat 

kvinnor som “[...] studerar eller är arbetslösa. Kvinnorna undrar då hur de ska 

kunna ska lösa ekonomin?”. Dessa tankar kan resultera i att en kvinna väljer 

att stanna i den våldsamma relationen. 

 
Socionom 3 delger att “[...] det kan också vara så att mannen har tagit lån i 

kvinnans namn och satt kvinnan i ekonomiska skulder”. Socionom 6 beskriver 

även att den ekonomiska situationen gör att vissa kvinnor stannar hos mannen 

och försvårar kvinnors process i att lämna mannen och påbörja ett nytt 

självständigt liv utan honom.  

Ekonomin är jätteviktig faktor för många kvinnor som blir utsatta, 
som får en jättedålig ekonomi när de ska lämna våld, det kostar 
mycket att lämna våldet och ibland har man blivit skuldsatt av 
mannen, att kvinnan har blivit tvingad att skriva under olika avtal 
eller tagit lån i kvinnans namn så man helt enkelt inte har råd. 
(Socionom 6)  

 
Socionom 4 berättar att “[...] om kvinnor är skuldsatta får de inget 

lägenhetskontrakt på egna meriter” samt att “jag har mött en kvinna som inte 

ens vet att det finns något som heter barnbidrag och hon har aldrig haft en egen 

ekonomi, vilket gjort att kvinnan stannat”. Socionom 6 delger att vissa kvinnor 

som har en gemensam ekonomi med den våldsamme mannen med stora 

tillgångar också stannar hos mannen, vilket illustreras i citatet nedan. 

[...] kvinnan har stora ekonomiska tillgångar såsom företag och 
fastigheter tillsammans med mannen, alltså det kan finnas rent 
strategiska beräknande skäl att stanna som har med ekonomi att 
göra. [...] men så kan det också vara att kvinnan ser till att ordna 
ekonomin innan hon går, för att det är väldigt viktigt för kvinnan 
och hennes framtid. (Socionom 6)  

 

Socionom 6 delger att “[...] när kvinnorna och deras barn ska lämna vet 

kvinnan att barnen kommer behöva nya mobiltelefoner, för att de inte ska 

kunna spåras av spionappar som mannen kan ha installerat”. Kvinnorna vet att 
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det kommer tillföra mycket kostnader om hon lämnar och kan därför välja att 

stanna. 

5.1.2 Bostad  
 
Socionom 2, 3, 4, 5 och 6 beskriver att bostadsfrågan ofta är ett hinder för att  

lämna en våldsam relation. Socionom 3 beskriver att boendesituationen är en 

vanlig orsakerna till varför kvinnor stannar i den våldsamma relationen. 

Socionom 3 uttrycker att “Den vanligaste orsaken idag är bostadsfrågan, 

kvinnan hamnar i total hemlöshet. En tillfällig lösning på skyddat boende 

finns, men därefter så är man bostadslös”. Socionom 3 berättar även att “Om 

kvinnan beslutar att lämna får hon ofta byta bostadsort, vilket innebär att hon 

får överge allt och då kan det ändå kännas tryggare att stanna kvar”. Socionom 

3 menar att den våldsutsatta kvinnan kan uppleva att det känns tryggare att 

stanna i relationen med mannen och att få bo kvar i sin bostadsort. Socionom 

2 beskriver även att vissa kvinnor inte har några kontakter som kan hjälpa till 

med att hitta ett boende. “[...] en del som blivit utsatta för våld, har ingenstans 

att ta vägen och har ingen familj eller någonting”. 

 

Socionom 4 och 5 beskriver att vissa kvinnor inte har möjlighet att söka någon 

bostad eller att ta lån till en bostad för att kvinnorna är skuldsatta. Detta leder 

till att det är svårt för kvinnorna att få ett bostadskontrakt på egen hand. 

Socionom 5 delger att “[...] kvinnan har ingen kötid, vart ska hon bo då?”. 

Socionom 4 menar att “[...] om kvinnan är skuldsatt får hon inget 

lägenhetskontrakt på egna meriter”.  Socionom 6 beskriver även att kvinnor 

kan stanna för att det är mycket som behöver ordnas för att kunna lämna. “[...] 

mycket av de praktiska sakerna [...] och flytta barnen från skolan”. Socionom 

6 delger också att hon mött en kvinna i arbetet som “[...] inte kunde lämna rent 

fysiskt, eftersom hon hölls fastkedjad i elementet [...]”. Detta var en specifik 

situation som socionomen varit med om. Kvinnan kunde inte lämna, eftersom 

mannen fysiskt hindrade henne.  
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5.1.3 Barn 
 
Samtliga socionomer har beskrivit att då det finns barn med i relationen är det 

extra svårt att lämna. Socionom 1 och 2 beskriver att mannen kan hota kvinnan 

med att han ska ta barnen ifrån henne och stämma kvinnan på vårdnaden om 

hon lämnar. Socionom 2 uttrycker att “[...] och för barnen kan det bli också 

väldigt komplicerat [...] han kan hota barnen, [...] han kan ta barnen ifrån henne 

och ljuga för socialtjänsten”. 

[...] om jag lämnar honom kommer han stämma mig på vårdnaden 
om barnen och att jag aldrig kommer att få se barnen mer. För han 
kommer att kunna tala om för familjerätten om vilken dålig 
förälder jag är och jag kommer att förlora vårdnaden om barnen. 
(Socionom 1) 

 

Tre socionomer beskriver att om kvinnan lämnar mannen, innebär det att 

barnen ska vara halva tiden hos den våldsamme pappan och kvinnan är då rädd 

för att inte kunna skydda barnen.  

Om jag lämnar honom innebär det att barnen kanske skall vara 
hos honom halva tiden och vad händer då när jag inte är där, och 
hur ska jag då kunna skydda mina barn. Så jag kommer att känna 
mig tvingad att lämna dem varannan vecka, utan att själv kunna 
vara där och påverka situationen. (Socionom 1) 

 

Socionom 3 berättar att “Det kan även vara vårdnaden om barnen, gemensam 

vårdnad. Kvinnan väljer att stanna för att egentligen kunna hjälpa barnen. [...] 

kunna skydda barnen på plats”. Detta skapar oro för den våldsutsatta mamman. 

En specifik sak är att man väljer att stanna för barnens skull. Man 
upplever att det finns en viss möjlighet att skydda barnen från 
våld, om man är kvar i familjen. Men om man lämnar tillsammans 
med barnen så kommer de ändå att ha umgänge med pappan och 
i umgängessituationerna kan man inte skydda barnen alls. 
(Socionom 4) 

 
Socionom 4 uttrycker också den oro en kvinna kan uppleva när barnen ska 

träffa sin pappa utan henne. Socionom 1 delger att en kvinna kan tänka att 

hon förstör för barnen och familjen om hon lämnar. “Han är ju en bra pappa 
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och jag kan ju inte lämna och förstöra hela familjeprojektet. Det är ju jag 

som förstör för barnen och kommer hindra att barnen kommer växa upp i en 

familj”. 

I andra hand tror jag att det är barnen, att man vill att barnen skall 
få växa upp i en familj och man vill inte misslyckas med att ge 
barnen en bra uppväxt. Det tror jag att det kan vara i början sedan 
går det över i att man blir rädd för att förlora barnen senare. 
Barnen är både orsaken till att man stannar och orsaken till att 
man lämnar. (Socionom 1) 

 

Socionom 1 och 2 beskriver att det förekommer att barnen bevittnar våldet, 

men att kvinnorna ändå väljer att stanna. Socionom 1 menar att “Det som kan 

vara svårt att förstå, det är när barnen blir utsatta, barnen själva är utsatta för 

våld eller ser väldigt mycket våld och att man ändå kommer fram till att det är 

bättre att stanna”. Socionom 2 berättar “[...] att en kvinna väljer att stanna hos 

en man som blivit dömd för grov kvinnomisshandel, kvinnofrid då och väljer 

ändå att stanna kvar med mannen fast det blir en väldigt stor risk att förlora 

vårdnaden om sina barn”. Dessa situationer menar både socionom 1 och 2 är 

svårt att skapa förståelse för. Socionom 4 beskriver också att barnen kan 

påverka mamman till att stanna för att “[...] barnen inte vill att man skall bryta 

upp, dom älskar pappa och vill bo kvar hemma”. Socionom 3 lyfter att ”Barnen 

som växer upp med en våldsutsatt kvinna får ju dessa normer till sig, vad som 

är okej och vad som inte är okej. Väljer mamman att stanna i en sådan situation 

så fortgår ju detta tänket och in till nästa generation”. Socionomen beskriver 

vikten av att lämna den våldsamme mannen för att strukturerna som 

upprätthålls inom familjen inte ska efterlevas av barnen, vilket är ett sätt för 

att få bukt på mäns våld mot kvinnor. 

5.1.4 Husdjur 
 
Tre socionomer beskriver att husdjur kan vara en orsak till att kvinnorna 

stannar. Socionom 6 beskriver att “Man kanske har husdjur hemma som man 

inte vet var man ska göra av, det är många jourer som inte kan ta emot husdjur” 



 

29(49) 
 

och “Har man en hund så kanske det går att få någon att passa den, men vi har 

haft kvinnor som haft hela hästgårdar och vad gör man med hästgårdar om 

man ska lämna?”. Socionom 6 delger även att kvinnan kan vara rädd för att 

mannen inte tar hand om djuren eller att han aktivt skadar eller hotar om att 

skada djuren. Socionom 1 delger att “Kvinnan kan stanna på grund av rädsla 

över att husdjuren ska fara illa om hon lämnar. Att mannen kommer att kräva 

att få behålla husdjuret och på så vis kunna skada eller döda 

husdjuret”.  Socionom 3 berättar också att “Mannen riskerar att skada 

husdjuret, för att skada kvinnan”. Mannen kan hota kvinnan genom att berätta 

att han ska skada djuren om hon lämnar, vilket ses som bidragande faktorer 

till att kvinnorna stannar kvar i den våldsamma parrelationen. 

5.1.5 Samhällets ansvar och påverkan 
 
Två socionomer beskriver att stöd från utomstående är viktigt för att kvinnor 

ska kunna lämna en våldsam relation. Socionom 6 uppger att samarbete mellan 

statliga och kommunala verksamheter samt kvinnojourer kan bli bättre, för att 

fler kvinnor ska lämna. Socionom 6 berättar också att det tar tid för kvinnor 

att lämna. 

Vi har ju ett upprepat antal gånger att kvinnor inte lyckas lämna 
vid första försöket och att det finns forskning som visar att hon 
lämnar ungefär mellan fyra till sju gånger kan det ta, innan man 
har möjlighet att lämna mannen helt. (Socionom 6) 

 
Socionom 2 berättar att “Socialtjänsten täcker inte allt, det är många som 

hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de har behov av”. Orsaker till att 

kvinnan stannar hos den våldsamme mannen kan vara att hon inte har stöd 

eller upplever tillit till samhällets stöd och insatser.  

5.2 Känslomässiga beroendeförhållanden 
 
Temat kommer att handla om känslomässiga beroendeförhållanden som kan 

gör att vissa kvinnor stannar hos den våldsamme mannen. Praktiska 
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beroendeförhållanden kan även integreras i de känslomässiga 

beroendeförhållandena, samt att flera av dessa hänger ihop. Det är oftast inte 

en orsak som gör att kvinnor blir kvar utan att flera olika orsaker integreras 

med varandra.  

5.2.1 Medlidande 
 
Socionom 1 beskriver att vissa kvinnor är medvetna om våldet och att 

kvinnorna tar skada av våldet, samt är medvetna om att mannen har en 

våldsproblematik. Medvetenheten av våldet kan ses som ett medlidande, 

eftersom kvinnorna väljer att stanna hos mannen i hans problematik med dess 

konsekvenser.  

Det är inte så att hon förnekar, förskönar eller bagatelliserar våldet 
på något sätt, utan hon vet att han är våldsam, han har tagit 
strypgrepp, han tvingar sig till sex. Hon har en klar och medveten 
relation som hon lever i och ändå upplever hon inte att hon vill 
lämna relationen, utan hon vill försöka vara kvar i den. (Socionom 
1) 

 
Citatet ovan beskriver hur våldsutsatta kvinnor kan vara medvetna om 

mannens beteende, samtidigt som kvinnan ändå försöka få relationen att 

fungera och väljer att stanna hos mannen.  

[...] en annan anledning som inte heller är ovanlig och det är att 
man tror att om jag lämnar så kommer han att gå under, då 
kommer han att ta livet av sig, supa ner sig, han kommer inte att 
klara sig utan mig och då blir det också en svår sak att tänka på, 
att ska jag känna den skulden. (Socionom 4) 

 

Socionom 4 menar att kvinnor kan uppleva skuld över att mannen kommer 

göra sig illa på grund av att hon lämnar, vilket hon inte kommer klara av att 

leva med. Socionom 1 delger att en kvinna som lever med en man som har en 

hög status och position i samhället kan bidra med svårigheter för kvinnan att 

lämna. 

Om jag skulle anmäla honom och tala om för världen om vad han 
gör mot mig, så kommer hela hans karriär att vara förgäves, han 
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kommer förlora anseende och sådär, jag kommer förstöra för 
honom och hans liv. Jag måste stanna kvar och bevara den här 
hemligheten och upprätthålla den här fasaden. Jag tror att det 
också kan vara medlidande, som jag sa innan att han inte klarar 
sig utan mig. Jag är den enda som förstår honom, som har funnits 
för honom och som kan ta hand om honom. Skulle folk få veta 
vad han är för person så skulle ingen tycka synd om honom eller 
bry sig om honom, så som jag gör. (Socionom 1) 

 
Socionom 1 uttrycker att kvinnor ibland måste upprätthålla en fasad för att 

bevara deras hemlighet för att inte skada mannen, vilket kan ses som ett 

medlidande vilket kvinnorna själva kan uppfatta som ett medlidande och är en 

orsak till att en kvinna stannar. 

5.2.2 Psykisk nedbrytning 
 
Tre socionomer beskriver att en orsak till att en kvinna stannar hos en våldsam 

man är för att hon är psykiskt nedbruten av våldet och klarar därför inte av att 

lämna. Socionom 4 delger att “Ens självkänsla är så nedbruten att man 

funderar på att jag borde lämna för att jag är våldsutsatt men kvinnorna ser 

lämnandet som stora och svåra hinder istället för en väg bort från 

våldet”.  Socionom 1 menar att nedvärderande kommentarer gör att kvinnans 

självkänsla blir lägre och tillslut intalar hon sig att hon inte kommer att klara 

sig på egen hand, och att det därför är bättre att vara med mannen än att bli 

helt ensam. 

En annan sak är även vad det innebär att leva i våld, då är man i 
en situation då man kanske från morgon till kväll får höra att man 
är oduglig, att man inte är någonting värd, det är ingen annan som 
vill ha dig, du skulle aldrig klara dig utan mig. Skulle du kunna 
betala hyran själv? Det är ju mina pengar. Att man blir intalad att 
jag kommer inte klara mig själv och att det handlar om att jag 
kommer inte ha en chans att klara mig själv [...]. (Socionom 1) 

 
Socionom 1 beskriver också att kvinnor sakta bryts ner i våldsamma relationer 

och tillslut internaliseras med våldet. “[...] att jag i alla fall har det bättre med 

honom, om jag inte hade honom så skulle jag vara helt själv och leva ensam. 

Ensam vill jag inte vara, då kommer jag förgöras och gå åt”. Socionom 1 delger 
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även att “I relationer med våld är det inte våld hela tiden. [...] han är ju i alla 

fall snäll, han har ju ändå hjälpt mig och betalat av mina räkningar och han har 

liksom byggt det här huset åt oss”. Socionom 6 förklarar att många kvinnor 

upplever ansvar över våldet och att det är deras fel att mannen är våldsam, 

vilket blir en orsak till att vissa kvinnor stannar hos mannen för att försöka 

bättra sig ytterligare. 

Jag har ett ansvar att se till så att det här fungerar, det är mitt 
ansvar att våldet som han gör mot mig är ju något som jag själv 
orsakar, det beror ju på mig, för att jag inte är tillräckligt bra och 
det är något konstigt med mig som gör honom våldsam, det är ju 
inte hans egna fel, utan det är ju jag som skapar det. Det är på 
grund av mig som han är våldsam och om jag bara kan ändra mig 
så kan ju det bli annorlunda. Ansvaret för relationen ligger på mig. 
(Socionom 6) 

 
Socionom 6 delger också att mannen hela tiden ändrar normerna i förhållandet, 

så att kvinnan aldrig kan anpassa sig helt till honom. I samband med att 

normerna förskjuts kan mannen alltid hitta något nytt att irritera sig över och 

använda våld mot kvinnan. Kvinnorna ser sig själva som ansvarsbärare för 

relationen för att kvinnorna är psykiskt nedbrutna av våldet. 

Stockholmssyndromet kan också drabba kvinnor som lever med 
våldet då kvinnan kan alliera sig med förövaren, tillslut blir det 
mer farligt när grannen ringt och larmat polisen. När polisen 
kommer kan även kvinnan förneka att någonting har hänt, för hon 
blir så mycket mer rädd för det som kommer utifrån, än vad som 
händer när polisen verkligen har gått igen. (Socionom 6) 

 
Citatet ovan illustrerar hur en kvinna kan alliera med mannen som utsätter 

henne för våld och genom det förneka våldet för utomstående. Socionomen 

menar att detta sker utifrån att kvinnan sakta bryts ner och internaliserar 

mannens normer och gör att kvinnan stannar hos honom. 

5.2.3 Kärlek och starka band 
 
Tre socionomer beskriver att kärlek för mannen kan vara en orsak till varför 

kvinnor stannar kvar hos den våldsamme mannen. Socionom 4 berättar att 
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“Personen som gör en illa är ju inte våldsam hela tiden, det kan finnas mycket 

kärlek kvar, det kan finnas massa andra saker som binder en tillsammans”. 

Socionom 6 delger att “Det är ju en relation som man har gått in i av kärlek, 

så det finns ju andra bindningar än vad det finns till en person man inte har 

haft en relation med [...]”, dessa bindningar kan göra att kvinnan stannar. 

Socionom 2 delger att “Ibland är det också kärlek inblandat, det kan vara svårt 

att lämna någon man är kär i”. Socionomerna menar att kvinnan kan vara kär 

i mannen trots att han utsätter henne för våld och att det kan vara en orsak till 

varför vissa kvinnor har svårt att lämna mannen. 

5.2.4 Hopp om förändring 
 
Fyra socionomer beskriver att en orsak till att vissa kvinnor stannar hos en man 

som är våldsam mot henne, kan vara för att hon hoppas på att det ska bli en 

förändring i relationen och att mannen ska ändra sitt beteende. Socionom 1 

delger att kvinnan skyller mannens våld på olika saker. 

En jätteviktig sak i det här är det mänskliga, man tror att han skall 
kunna ändra sig. Hoppet om att det här var ju nu, på grund av att 
han hade det stressigt på jobbet eller för att jag mådde så dåligt. 
Men nu mår jag bättre och nu kan jag ju hjälpa honom med det 
här och så kommer det bli bättre. Förhoppningen om att man skall 
hitta fram till varandra igen och så. (Socionom 1) 

 
Våldsutsatta kvinnor har en förhoppning om att förändra situationen och få 

mannen att sluta utsätta kvinnan för våld, vilket är ett skäl till att stanna. 

Socionom 1 uttrycker “Det är förhoppningen om att kunna göra någonting, 

förändra situationen eller att han skall ändra på sig och komma till insikt och 

det tror jag är den vanligaste anledningen till att man är kvar i relationen”. Två 

socionomer beskriver att hoppet alltid finns där, att kvinnan stannar hos 

mannen eftersom hon fokuserar på hans goda sidor och hoppas att han ska 

ändra sig. Mannen är inte alltid våldsam mot kvinnan, utan det finns stunder 

då han är snäll, vilket gör att hon skapar en förhoppning om förändring. 

Socionom 4 uttrycker att “[...] man vacklar hela tiden, ser de goda sidorna, 
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man har hoppet kvar och det skulle jag säga att det är det försvårande i själva 

beslutet.”. Socionom 6 delger också “[...] att man kanske någonstans har ett 

hopp om att det ska bli bättre, att man fortfarande har de där kärlekskänslorna 

kvar mitt i alltihopa”. Socionom 5 beskriver att mannen kan upprätthålla 

kvinnans förhoppning om att våldet ska upphöra. 

Den som kvinnan lever med som är en våldsam partner, han är ju 
inte bara våldsam, det är ju inte det enda han är utan det kan ju 
vara stunder däremellan då är snäll eller inte slår, där det kan 
finnas en förhoppning om att det ska bli ett annat liv. (Socionom 
5) 

 

Socionomen lyfter även att mannen kan lova kvinnan flera gånger att han ska 

ändra sig och sluta utsätta henne för våld, men att han sedan misslyckas vilket 

leder till fortsatt våld. 

Mannen kan ju också vara så att han har lovat att han aldrig ska 
göra det igen och så har det skett igen, och så han lovat det igen 
och så har det skett igen så det är ju löftet och förhoppningen om 
att det ska bli bättre. (Socionom 5) 

 
Det är bland annat mannens löfte om att våldet ska upphöra som får kvinnan 

att stanna, fastän mannen har misslyckats med löftet flera gånger tidigare, 

enligt socionom 5. 

5.2.5 Sociala livet och ensamheten 
 
Socionom 2, 3, 4, 5 och 6 beskriver att många våldsutsatta kvinnor upplever 

rädsla över att känna sig ensamma om de lämnar, vilket gör att vissa kvinnor 

stannar i den våldsamma relationen. Den lilla tryggheten kvinnan har i 

parrelationen gör att hon har svårt att lämna mannen. Socionom 2 delger att 

kvinnorna som hen möter “[...] har bara våldsutövaren, de har ingen annan, de 

har ingen annan i samhället som de har kontakt med och lämnar de den 

personen, så är dem ju ensamma och det är skittufft för folk att vara ensam”. 

Socionomen beskriver att vissa kvinnor inte har kontakt med någon annan än 

mannen som utsätter henne för våld, vilket kan ge upphov till 
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ensamhetskänslor om hon skulle lämna. Tanken på att bli ensam kan vara mer 

skrämmande än det pågående våldet, enligt socionomen. Liknande 

resonemang har socionom 4 uttryckt om ensamheten. 

Lämnar man så riskerar man att förlora allt och känna sig väldigt 
ensam. Ensamhet är ju en skräck för många, egentligen så skulle 
jag säga att de är en väldigt, väldigt stor skräck. Både för den som 
skall lämna och framförallt för den som blir lämnad. (Socionom 
4) 

[...] man får överge allt och då känns det ändå tryggare att vara 
kvar. Att man kan ha sitt arbete med det kollegor, man har 
kompisar, släkt som man får träffa någon gång, om mannen 
tillåter det. Och det blir den lilla tryggheten och då får de ju ändå 
lämna den tryggheten för att lämna våldet. (Socionom 3) 

 

Socionom 3 beskriver att det ibland är bättre att stanna för att bevara 

tryggheten. Socionom 5 delger även att “[...] man kanske har ett nätverk, 

vänner och bekanta tillsammans och att man inte sagt något till dem, man har 

ett liv tillsammans, det gör att det är svårt att lämna”. Socionom 4 beskriver 

att många våldsutsatta kvinnor som kommer från andra länder än Sverige, ofta 

har vaga kunskaper om sina mänskliga rättigheter, Sveriges sociala 

hjälpsystem och ibland också har dåliga kunskaper i det svenska språket. 

Skräcken av att bli helt ensam och klara sig på egna ben utan att ha dessa 

kunskaper kan göra att vissa kvinnor väljer att stanna kvar i relationen och 

tryggheten istället för att lämna. 

 

Socionom 6 menar att “Det kan krävas mycket stöd av någon som man kan 

bolla tankar och känslor med [...]” för att kunna lämna. Om kvinnan inte får 

någon annans åsikt än mannens, kan kvinnan tro att våldet är något normalt. 

Kvinnan kan på så sätt tro att mannens åsikter är de rätta, om hon inte får någon 

annan människas infallsvinkel om våldet. Genom att mannen isolerar kvinnan 

kan han övertyga henne om att hans ord är de rätta, vilket kan vara en orsak 

till att hon stannar. 
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5.2.6 Känsla av skam 
 
Tre socionomer beskriver att skamkänslor som kvinnor kan uppleva av våldet 

är en orsak till att de stannar hos den våldsamme mannen. Två socionomer 

beskriver att kvinnor kan ha svårt att berätta om våldet för andra människor, 

eftersom de känner skam över sin situation. Socionom 5 beskriver att “[...] just 

den här delen kanske man inte pratar om med sina vänner, så det kan ju vara 

svårt att få råd och stöd”. Socionom 5 menar att kvinnorna inte pratar om 

våldet med sina vänner för att det är skambelagt. Socionom 2 delger att “[...] 

ibland kan kvinnor vara kvar av familjeskäl att familjen vill att de ska vara 

kvar, att det ska se så jäkla bra ut”. Socionom 1 berättar att skammen kan 

hindra kvinnorna till att lämna.  

Det kan vara så att kvinnan har försökt att lämna men sedan gått 
tillbaka till mannen. Hon oroar sig sedan över vad andra 
människor ska tänka om henne. Skammen som finns i att leva i en 
sådan relation är också något som kan göra att hon stannar kvar. 
(Socionom 1) 

  
Socionom 1 menar att kvinnans familj kan intala kvinnan att hon drar skam 

över familjen om hon lämnar mannen. Socionomen menar att då kvinnan gått 

tillbaka till mannen och återigen kommer till insikt att hon måste lämna, kan 

hon uppleva skamkänslor över hur hon har vacklat fram och tillbaka tidigare. 

Skamkänslor över situationen är en orsak till att kvinnor stannar kvar i 

våldsamma relationer. 

5.2.7 Kvinnors kontroll över våldet 
 
Tre socionomer beskriver kvinnans betydelse av att ha kontroll. Socionom 6 

menar att upplever kvinnan att hon kan lugna mannen, kan det bidra till att hon 

stannar för att kvinnan känner viss kontroll över situationen. Socionom 3 

delger att kvinnor kan känna kontroll och makt över att veta när våldet kan 

uppstå och vad kvinnorna kan göra för att förhindra det. 



 

37(49) 
 

[...] innan en våldssituation uppstår beroende på hur länge dom 
har bott ihop och känner till varandra så kan kvinnan ganska tidigt 
förhindra när en våldssituation skall uppstå. Ändå kan hon känna 
att hon har en viss makt i att veta om detta. Hon vet vilken tid han 
kommer från jobbet, hon vet vilken tid han går och lägger sig, hon 
vet att när han åker till jobbet kan hon vara relativt trygg och jag 
tror att det är den självklarheten att kunna ha makt. Makten över 
att kunna veta när våldet kommer som kan upplevas som en fördel 
för kvinnan och stannar i relationen. (Socionom 3) 

 
Socionom 1 delger att “Kvinnan kan uppleva att det är bättre att stanna kvar, 

stannar hon kvar kan hon i alla fall veta vilket humör han är på. På så sätt kan 

hon påverka situationen och uppleva viss kontroll över situationen.” Socionom 

3 lyfter också att “På något sätt har jag sett att man väljer att stanna i sitt eget, 

kända lilla helvete än att byta till något annat helt nytt”. Socionomen förklarar 

att om kvinnan stannar har hon makten att veta vart mannen befinner sig. 

Lämnar kvinnan kan mannen söka upp henne på arbetet eller plötsligt stå 

utanför hennes dörr, vilket gör det tryggare att stanna och ha kontroll än att 

lämna och inte veta vad som kommer härnäst. 

5.2.8 Religiösa skäl 
 
Trots att endast socionom 6 lyfter att vissa kvinnor stannar på grund av religiös 

tillhörighet har orsaken fått en egen rubrik, eftersom det är en viktig aspekt att 

framföra. “En anledning till att hon stannar kvar kan vara att hennes äktenskap 

ses som något heligt, vilket innebär att hon inte får bryta det.” Socionomen 

menar att i sådana religiösa sammanhang kan äktenskapet ses som något som 

är instiftat av gud, vilket betyder att det inte får brytas. Vissa kvinnor kan också 

vara oroliga för vad församlingen kommer att säga om kvinnan väljer att lämna 

mannen, detta kan göra att kvinnan stannar hos den våldsamme mannen.  

5.2.9 Rädsla för att lämna 
 
Socionom 1, 3, 4 och 6 beskriver att många kvinnor upplever rädsla över att 

lämna och att rädsla kan yttra sig på olika sätt. Socionom 1 beskriver att “[...] 

rädsla kan bestå utav olika saker. För ganska många består rädslan i att man är 



 

38(49) 
 

rädd för att om jag lämnar kommer han att döda mig, att han kanske kommer 

att skada någon närstående till mig”. Socionom 4 menar att “[...] rädsla över 

att det ska bli ännu värre om man försöker lämna och det vet vi ju med alltihop 

att kvinnor som blir dödade är ju ofta i samband med separation eller efter att 

hon nämnt separation”. Socionom 4 förklarar att våldet då kan trappas upp på 

grund av att separation väcker rädslor hos mannen, exempelvis att han blir 

lämnad och övergiven, vilket är en skräck för mannen. Mannens rädsla av att 

bli lämnad kan göra att han utsätter kvinnan för grövre våldshandlingar. 

Socionom 6 beskriver att i samband med separation och precis efter en 

separation, är situationen som allra farligast och risken som störst för att 

kvinnan blir mördad av mannen. Socionom 1 och 3 beskriver att livet inte alltid 

blir bättre om kvinnan lämnar den våldsamme mannen.  

Jag kommer aldrig kunna ha en lugn stund, jag kommer aldrig 
kunna gå ut utan att vända mig om och inte kunna leva ett normalt 
liv utan att vara rädd. Ska jag lämna honom och leva någon 
annanstans kommer det innebära att jag hela tiden kommer undra 
vad som kommer att hända. Då är det bättre att vara kvar än att 
lämna. (Socionom 1) 

 

Citatet ovan illustrerar hur våldsutsatta kvinnor kan resonera kring sin 

verklighet. Kvinnorna är inte säkra på att livet kommer att bli bättre om de 

lämnar mannen. Det kan ibland vara mer värt att stanna kvar hos den 

våldsamme mannen, där kvinnan kan få vissa stunder av lugn och ro. Lämnar 

kvinnan mannen kommer hon konstant att vara orolig över om något allvarligt 

kommer att hända henne. Därför stannar vissa kvinnor hos den våldsamme 

mannen. Socionom 3 delger även att om kvinnan stannar kvar “[...] kan hon 

utsättas för dödligt våld”. Socionomen menar att väljer kvinnan att stanna hos 

den våldsamme mannen finns också risken att hon kommer att utsättas för 

dödligt våld men att kvinnorna ändå resonerar att det är bättre att stanna än att 

lämna.  
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5.3 Sammanfattning resultat  
 
Resultatet i denna studie handlar om att olika ekonomiska aspekter, 

boendefrågor, barn, husdjur, samt samhällets ansvar och påverkan är exempel 

på praktiska beroendeförhållanden som framkommer i resultatdelen. 

Medlidande, psykisk nedbrytning, kärlek och starka band, hopp om 

förändring, det sociala livet och ensamheten, skamkänslor, kvinnors kontroll 

över våldet, religiösa skäl och rädslor för att lämna är exempel på sådant som 

handlar om känslomässiga beroendeförhållanden som också framkommer i 

studiens resultat. Både praktiska och känslomässiga beroendeförhållanden är 

sådant som kan göra att kvinnor stannar kvar hos den våldsamme mannen, 

utifrån socionomernas uttalanden.  
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6 Analys 
 
I kapitlet presenteras vår analys utifrån socionomernas uttalanden. Analysen 

behandlar begreppen genus, identitet och våldets normaliseringsprocess. 

Analysen fokuserar på att socionomernas förståelse för kvinnornas val av att 

stanna kännetecknas utifrån att problematiken är individorienterad, formad av 

genusstrukturer och har samband med identitetsskapande. Socionomernas 

förståelse visar också på att de ser problematiken utifrån en normaliserad 

process. Detta gör att socionomernas förståelse för problematiken bidrar till 

att socionomernas arbete i praktiken präglas av försök till att avnormalisera 

kvinnans utsatta situation, som formats till något normalt för kvinnan. 

6.1 Individorienterat problem 
 
Utifrån socionomernas uttalanden i resultatkapitlet har vi identifierat 

att socionomernas förståelse för fenomenet kännetecknas utifrån en 

individorienterad problematik. Detta utifrån att socionomerna uttalar flera 

olika anledningar och faktorer som är varierande och säregna som gör att 

kvinnor blir kvar. Dessa anledningar och faktorer har vi i denna studie 

identifierat som olika beroendeförhållanden, utifrån att socionomerna 

framställer problematiken som att kvinnorna hamnar i ett beroendeförhållande 

gentemot mannen. Dessa beroendeförhållanden gör det svårt för kvinnorna att 

lämna enligt socionomerna, utifrån vår tolkning. Socionomerna delger 

exempelvis att en kvinna kan stanna på grund av känslomässiga 

beroendeförhållanden, såsom rädsla för att bli mördad om hon lämnar, 

alternativt att mannen kommer att skada barnen eller annan närstående person 

som kvinnan värnar om. Medan en annan våldsutsatt kvinna kan leva i en 

situation där kvinnas största anledning till att hon stannar kvar är att hon och 

mannen har en gemensam hästgård, där både känslomässiga och praktiska 

beroendeförhållanden har betydelse för kvinnans val. Detta visar att 
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socionomerna förstår problematiken utifrån att mannen skapar olika 

beroendeförhållanden för att kvinnan inte ska kunna lämna mannen.  

6.2 Genusstrukturer och identitetskonstruktion 

6.2.1 Genusstrukturer 
 
Utifrån teoretiska ingångar om genus kan socionomernas beskrivningar av vad 

som gör att vissa kvinnor stannar i våldsamma relationer förstås. Kvinnor och 

män har sedan länge kategoriserats och skapats utifrån det kulturellt gjorda 

könet. Kvinnor har varit underordnade män och levt på deras premisser och 

tolkningar av ett ämne, vilket också setts som det allmängiltiga som kvinnor 

förväntats förhålla sig till. Både kvinnor och män är väl integrerade i systemen, 

om männens maktövertag och kvinnans underlägsenhet. I empirin för studien 

blir det tydligt att människor tilldelas olika funktioner och positioner på alla 

nivåer i samhället beroende på vilket kön individerna har. Socionomerna 

beskriver att de upplever att våldsutsatta kvinnor tar på sig ett ansvar för 

våldet, vilket kan vara ett resultat av att kvinnor länge har varit underordnade 

män och levt på männens premisser. Normerna i relationen förskjuts och 

eftersom männen har makt över kvinnorna är det sannolikt att kvinnorna så 

småningom kommer att börja uppleva sig själva som ansvarsbärare för våldet. 

Utifrån teorin blir systemet tydligt genom strukturer och normer, både i 

samhället och hur en relation bör fungera, där könen har olika positioner och 

uppgifter för att konflikter mellan könen inte ska förekomma. Utifrån 

socionomernas uttalanden blir det tydligt att kvinnorna slutar att ifrågasätta 

männens maktövertag eftersom det blir en del av samhällets strukturer, som 

anses normalt. Kvinnorna är inkluderade i genussystemet och vet sin position, 

som underordnad. Socionomerna har berättat att de upplever att det ofta är 

mannen som har övertag vad gäller ekonomiska aspekter i relationen, då de 

våldsutsatta kvinnorna ofta är arbetslösa och tar hand om barn och hushåll. 

Strukturerna som existerar i relationen kan därmed uppfattas utifrån genus och 
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utifrån socionomernas förståelse, som ett förekommande maktövertag och 

underlägsenhet beroende på kön i förhållandet.  

6.2.2 Identitetskonstruktion  
 
Giddens (1991) beskriver att en identitet skapas genom interaktion med andra 

människor. Utifrån socionomernas uttalanden i denna studie har vi identifierat 

att socionomernas förståelse för problematiken har ett samband med 

identitetsskapande. Socionomerna uttalar att våldsutsatta kvinnor ofta enbart 

interagerar med mannen som utövar våld, där paret utgör ett ömsesidigt 

beroende av varandra och på så sätt upplever tillhörighet.  Socionomerna 

uttalar även att kvinnan kan känna tillhörighet med mannen genom 

medberoende. Medberoende kan innebära att kvinnan ser sig själv i en identitet 

som vårdare av mannen och att kvinnan upplever att hon har en viktig roll i 

sin relation med mannen. Utifrån socionomernas uttalanden blir det tydligt att 

kvinnan behöver uppleva känslan av tillhörighet, vilket kvinnan kan uppleva i 

sin relation med mannen. Utifrån socionomernas resonemang om att kvinnor 

endast har mannen att interagera med kan det bli svårt för kvinnorna att lämna, 

eftersom kvinnorna har svårt att se sig själva i en ny främmande identitet utan 

mannen som utgör känsla av tillhörighet.  

Stier (2003) redogör för att en individs identitetsskapande förändras genom att 

det sker förändringar i individens miljö. Om kvinnan lämnar den våldsamme 

mannen hamnar hon i en ny kontext och påbörjar ett nytt identitetsskapande 

genom interaktion med andra människor utan mannen. Utifrån socionomernas 

uttalanden kan det förstås att om kvinnan lämnar mannen, förlorar hon sin 

nuvarande identitet som fru/flickvän, vårdare och tröstare. Kvinnan kan då 

ifrågasätta vem hon är utan mannen i en främmande och ny kontext. Att hamna 

i en ny kontext kan upplevas skrämmande och medföra känslor av rädsla och 

ensamhet enligt socionomerna. Socionomerna uttalar även att tanken på att bli 

ensam kan vara mer skrämmande än det pågående våldet för kvinnorna, vilket 
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kan bero på kvinnornas rädsla över att behöva skapa sig en ny identitet utan 

den nuvarande tryggheten och tillhörigheten. 

6.3 Avnormalisering 
 
Normaliseringsprocessen handlar om att mannen successivt tar kontroll över 

kvinnan och hennes liv. Tillslut upplever kvinnan våldet som något normalt 

där våldet blir en del av vardagen och kvinnan förväntar sig att mannen ska 

vara våldsam mot henne (Lundgren, 2004). Socionomerna beskriver att 

kvinnan ofta blivit isolerad till följd av att den våldsamme mannen kontrollerat 

och manipulerat kvinnan i den grad att hon så småningom blivit psykiskt 

nedbruten och normaliserat hans våldsamma handlingar. Utifrån att 

socionomernas förståelse kännetecknas utifrån att kvinnorna hamnar i en 

normaliserad process, blir det tydligt att arbetet med våldsutsatta kvinnor i 

praktiken präglas av att socionomerna utmanar kvinnorna i den normalisering 

som uppstått. Socionomerna arbetar därmed utifrån att avnormalisera det 

normaliserade i kvinnans situation. Socionomerna arbetar med kvinnorna 

utifrån att de har ett värde, där syftet är att få kvinnorna att inse att de förtjänar 

bättre och att de har ett val att lämna relationen. Utifrån dessa strategier blir 

det tydligt att det är fel att utsätta någon för våld. Detta gör att socionomerna 

blir en motpol gentemot normaliseringen, eftersom socionomerna arbetar 

utifrån att bryta normaliseringen som kvinnorna hamnat i. På så sätt blir det 

tydligt att socionomerna förstår dem våldsutsatta kvinnorna utifrån en 

normaliserad situation. I praktiken innebär det att socionomernas arbete 

präglas av att utmana kvinnorna genom att tydliggöra att våld inte är 

acceptabelt och att kvinnorna inte bör leva under sådana omständigheter. 
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7 Slutsats och diskussion 
 
Syftet med denna studie är att undersöka socionomernas förståelse för vad som 

gör att vissa våldsutsatta kvinnor stannar i heterosexuella parrelationer där 

mannen utövar våld, samt utifrån deras förståelse öka kunskapen om hur det 

sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor formas i praktiken. 

 
Det tidigare forskningsläget har visat att det finns många olika orsaker till 

varför kvinnor stannar i våldsamma parrelationer. Dessa orsaker bekräftar 

även socionomerna i denna studie. De orsaker som socionomerna identifierar 

om varför vissa kvinnor stannar kvar i heterosexuella parrelationer där kvinnor 

utsätts för våld kännetecknas utifrån olika beroendeförhållanden. Beroendena 

har både praktisk och känslomässig karaktär, vilket gör det svårt för kvinnorna 

att lämna. Utöver det tidigare forskningsläget har även denna studie bidragit 

med kunskap om att socionomernas förståelse för kvinnornas val av att stanna 

kännetecknas utifrån en individualiserad problematik. Kvinnors situationer 

behöver inte vara likartade och kan innebära varierande och säregna 

beroendeförhållanden, som gör att kvinnorna stannar kvar hos mannen. 

 

Socionomernas förståelse för kvinnornas val av att stanna är även format 

utifrån en viss genussyn, där normer och strukturer i samhället och i relationen 

är central. Socionomerna redogör för att våldsutsatta kvinnor kan sluta att 

ifrågasätta samhällets normer och strukturer. Där kvinnan ser mannens 

maktövertag som något normalt, vilket bidrar till att de stannar hos mannen. 

Socionomernas förståelse om kvinnornas val av att stanna kännetecknas också 

utifrån kvinnans identitetsskapande. Socionomerna menar att kvinnorna 

upplever en känsla av tillhörighet och trygghet i relationen med mannen. 

Väljer kvinnan att lämna mannen kan hon behöva genomgå en 

identitetsförändring, där hon behöver hitta sig själv i en ny och främmande 

kontext. Socionomerna menar att identitetsförändringen ofta är skrämmande 
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och förknippas med ensamhet för våldsutsatta kvinnor, vilket bidrar till valet 

att stanna. 

 
Denna studie har också bidragit med kunskap om att socionomernas förståelse 

av kvinnornas val kännetecknas utifrån normaliseringsprocessen. 

Socionomerna förstår problematiken utifrån att kvinnorna lever i en situation 

som har blivit normaliserad, där kvinnorna inte längre ifrågasätter våldet 

eftersom de har blivit psykiskt nedbrutna av våldet. Socionomernas arbete i 

praktiken präglas utifrån att stötta kvinnorna i sin situation och få dem att 

förstå att våldshandlingar inte ska accepteras, samt att kvinnan har ett värde. 

Socionomerna arbetar med att bryta normaliseringen som kvinnorna hamnat i, 

vilket gör socionomerna till en motpol gentemot normaliseringen som 

kvinnorna befinner sig i. Socionomerna arbetar därmed utifrån att 

avnormalisera det normaliserade. I arbetet med våldsutsatta kvinnor är det 

viktigt att socionomen har ett bra bemötande gentemot den våldsutsatta 

kvinnan, samt har förståelse och kunskaper för individens situation. Dessa 

komponenter kan utgöra en god relation som är betydelsebärande för det 

klientnära arbetet. Om den våldsutsatta kvinnan upplever ett bra bemötande, 

känner tillit och trygghet samt upplever sig förstådd av den verksamma 

socionomen finns det möjlighet att hon vågar öppna upp sig. Genom att 

kvinnan öppnar upp sig för socionomen blir det tydligt att kvinnan upplever 

att socionomen har förståelse för kvinnan, vilket är en förutsättning för att 

socionomen ska kunna hjälpa kvinnan i sin situation. Detta ger även 

förutsättningar för att socionomen ska kunna agera motpol gentemot 

normaliseringen, utan att kvinnan gör motstånd och försvarar våldet. Upplever 

den våldsutsatta kvinnan att socionomen inte har förståelse för hennes 

situation har hon svårt att känna tillit och trygghet. Detta leder till att relationen 

inte kommer att utvecklas mellan socionomen och den våldsutsatta kvinnan, 

eftersom kvinnan inte kommer att dela med sig av sin problematik. Därmed 

blir det tydligt hur viktigt förståelse, kunskap, tillit, trygghet och ett bra 
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bemötande är för det klientnära arbetet för att kvinnan ska kunna lämna den 

våldsamme mannen. 

 
Något annat som också identifieras och som framgår i tidigare forskningsläge 

är att empirin inte lyfter fram nätverkens betydelse i situationen. Hyden 

beskriver (2016) nämligen att våld i nära relation inte är en privat händelse, 

även om andra inte ser våldet så sker det i en specifik kontext där det sociala 

nätverket medverkar. Om socionomerna arbetat med problematiken genom att 

ta hjälp av nätverken och andra personer runt omkring kvinnan hade man 

kunnat arbeta med avnormaliseringsprocessen på ett annat sätt. Utifrån 

socionomernas uttalanden har vi inte kunnat identifierat att den resursen finns, 

utan fokus är mer på den enskilda kvinnan. 

 
Samtliga upptäckter som denna studie har medfört, tänker vi kan bidra till 

kunskapsläget för problematiken med våldsutsatta kvinnor. Utifrån att 

socionomers centrala verktyg i det klientnära arbetet präglas av kunskaper och 

förståelse, tänker vi att det är viktigt att belysa socionomers förståelse för 

problematiken. Eftersom dessa viktiga delar kan påverka kvinnans val till att 

stanna eller lämna. Något som vi har reflekterat över under denna studies gång 

och som kan vara intressant att undersöka i kommande studier, handlar om 

vilka processer i den våldsutsatta kvinnans och den våldsutövande mannens 

nätverk som är fördelaktiga och mest lämpliga för att stoppa våldet. Något 

annat som också uppmärksammats under arbetets gång, handlar om hur 

socionomer som arbetat med våld i nära relationer under lång tid personligen 

påverkas av arbetet med våld. 
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Bilaga 1  Information- och samtyckesbrev 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie med titeln: 
Varför stannar kvinnor i nära relationer där mannen utövar våld mot dem?  
 
Du eller någon annan med socionomexamen som arbetar med våldsutsatta 

kvinnor i nära relation tillfrågas härmed om att delta i en studie om mäns våld 

mot kvinnor i nära relation. Ämnet behöver lyftas för att våldet mot kvinnor 

skall upphöra. Kunskap och förståelse om området tror vi kan bidra till att fler 

kvinnor kan få rätt hjälp och få mer stöd från utomstående, vilket i sin tur kan 

bidra till att kvinnorna faktiskt vågar och kan lämna den våldsamme mannen.   

Syftet med denna kvalitativa studie är att dels skapa förståelse för vilka 

faktorer som gör att kvinnor stannar i nära relationer där de utsätts för våld av 

mannen. Studien kommer även att uppmärksamma det paradoxala i 

situationen, att kvinnan stannar trots att hon riskerar att utsättas för fortsatt 

våld av mannen.  

 

Studien kommer att grundas på telefonintervjuer. Intervjun kommer att spelas 

in för senare transkribering och beräknas ta 30–60 minuter. Studien kommer 

att baseras på tio respondenter med socionomexamen som är verksamma i 

olika kommuner runt om i Sverige. Materialet från intervjuerna kommer att 

hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen obehörig kan ta 

del av materialet. Materialet kommer att sparas på en säker databas där endast 

vi som gjort intervjuerna kommer att ha tillgång till materialet. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 

närmare motivering. Inga enskilda personer eller kommuner kommer att kunna 

identifieras i studien. Empirin för studien kommer att användas för 

kandidatuppsats.  

 

Genom att du kontaktar oss och vill delta i denna intervjustudie, samtycker du 

till att medverka i studien som handlar om varför kvinnor stannar i nära 
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relationer där mannen utövar våld mot kvinnan. Du samtycker då till att du har 

informerats om studiens syfte, hur empirin för studien kommer att samlas in, 

bearbetas och behandlas. Du har informerats om att ditt deltagande är frivilligt 

och kan avbryta medverkan i studien utan att ange orsak. Om samtycke ges 

kommer intervjufrågorna att skickas ut på förhand, för att du som respondent 

skall kunna förbereda dig inför intervjun och kunna ge så utförliga svar som 

möjligt. Du kommer sedan att kunna ta del av uppsatsen när den färdigställts. 

  

Vi heter Malin Norberg och Saga Lindholm. Vi går termin sex på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår det 

att skapa en kandidatuppsats, vilket är den direkta anledningen till att vi gör 

denna intervjustudie. Har du några frågor så får du gärna höra av dig och vill 

du delta i studien kontaktar du oss via mail eller telefon (se nedan).    

 

Med vänlig hälsning: 
    
Malin Norberg  Saga Lindholm 
mn223ei@student.lnu.se  sl223fa@student.lnu.se  
 
 
Universitetslektor:    
Lars-Erik Berg 
Professor emeritus in social psychology, University of Skövde 
lars-erik.berg@his.se 
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Bilaga 2    Intervjuguide 
 
Frågor för telefonintervju: 
Svara utifrån dina egna upplevelser och erfarenheter som verksam socionom 
med våldsutsatta kvinnor 

§ Kan du utifrån dina arbetserfarenheter ge något konkret exempel på̊ 
hur det kan vara svårt för en kvinna att lämna en man som utövar våld 
mot henne? 
 

§ Har du någon gång upplevt en situation då du reagerat på̊ att en 
kvinna valt att stanna hos en man som utövar våld mot henne? Ge 
exempel. 
 

§ Ge exempel på̊ orsak/orsaker som gör att en kvinna stannar i en nära 
relation med en man som utövar våld mot henne? Finns det flera 
orsaker, ange så många du kan komma på̊, och ge exempel på̊ sådana 
situationer. 
 

§ Ge exempel på̊ vad du upplever som den vanligaste orsaken (en eller 
flera) till att kvinnor stannar hos en man som utövar våld mot henne? 
 

§ Ge exempel på̊ vad du upplever som den ovanligaste orsaken (en eller 
flera) till att kvinnor stannar hos en man som utövar våld mot henne? 
 

§ Tror du att det finns några fördelar för en kvinna att stanna hos en 
våldsam partner? I så fall vilka? 
 

§ Tror du att det finns några nackdelar för en kvinna att stanna hos en 
våldsam partner? I så fall vilka? 


