
Examensarbete

Socionomprogrammet

Varför kvinnor stannar i våldsutsatta relationer.
Professionellas uppfattningar och arbete. 

Why women stay in abusive relationships. Perceptions of 
professionals and their work with abused women. 

Författare: Sally Fatoohi och Nadine Koch
Handledare: Nika Söderlund 
Examinator: Kari Jess
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: GSA2AF
Poäng: 15 högskolepoäng 
Examinationsdatum: 2020-03-27



Why women stay in abusive relationships. 

Professionals perceptions and work with battered women. 

Sally Fatoohi and Nadine Koch

Dalarna University 

School of Education, Health and Social Studies 

Social Worker Program 

Essay, 15 credits 

Spring term 2020 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja ☒ Nej ☐



Tack till
Vi vill tacka alla intervjupersoner som ställde upp, och gjorde detta examensarbete möjligt för 

oss. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Nika Söderlund som alltid har funnits där 

som ett stöd med konstruktiv feedback. Det sista tacket vill vi även tillägna våra nära och 

kära, då de alltid har peppat oss.



4

Sammanfattning

I den här studien har ämnet våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor 

uppmärksammats. Anledningar till att kvinnor valde att stanna i våldspräglade relationer 

undersöktes, och vidare hur man arbetade med våldsutsatta kvinnor. Sex semistrukturerade 

intervjuer med professionella genomfördes vid insamlingen av data och tematisk analys 

användes vid analyseringen av resultaten. I studien framkom att de främsta anledningar till att 

kvinnorna valde att stanna var rädsla, kärlek och internalisering. Vad avser arbetssättet med 

de våldsutsatta kvinnorna ansåg professionella att det fanns fem steg för arbetet: möta kvinnan 

där hon är, lyssna och tro på, tydliggöra, stärka självkänslan och motivera till egna beslut. 

Nyckelord: Professionella, våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor, 

normaliseringsprocessen och det traumatiska bandet. 
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Abstract

In this study, the topic of domestic violence and men’s violence against women have been 

highlighted. Reasons as to why women chose to stay in abusive relationships have been 

investigated, and further on how professionals work and respond to these women. Six semi-

structured interviews with professionals were conducted during the collection of data, and 

thematic analysis were used when analyzing the data. The study revealed that the main 

reasons as to why women chose to stay were fear, love and internalization. Regarding 

working methods when it comes to dealing with battered women; professionals believed that 

there are five stages to go about: be where the woman is, listening and believing, clarifying, 

strengthening self-esteem and motivating to make their own decisions. 

Key words: Professionals, domestic violence, abused women, normalization process and the 

traumatic bond. 
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1. Inledning

I detta avsnitt presenterar vi studiens bakgrund och problemformulering, en beskrivning av 

studiens relevans för socialt arbete och en disposition.

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Det nationella centrumet för kvinnofrid (NCK, u.å.) beskriver att fram till slutet av 1900-talet 

ansågs mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som en privat händelse. Man tänkte 

att de som utövade det antingen var missbrukare, psykiskt sjuka eller att våldet var resultatet 

av en dålig fungerande parrelation. Under 1990-talet lyfte forskningen fram att det finns olika 

typer av våld och misshandel och även att kvinnor oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och 

funktionsförmåga kan drabbas av våld i nära relationer. Enligt Världshälsoorganisation är 

våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattes hälsa och säkerhet. Våldet kan ge 

upphov till psykisk och fysisk ohälsa och kan även ha dödliga konsekvenser (NCK, u. å.). 

Grände, Lundberg och Eriksson (2014) beskriver också mäns våld mot kvinnor som ett av de 

största hoten mot kvinnors liv och hälsa. Mäns våld mot kvinnor utgör de främsta 

sjukdomsorsakerna och även de främsta dödsorsakerna för kvinnor (Grände m.fl., 2014). 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) bestod nästan en femtedel av 2019 års 

misshandelsbrott av våld i nära relationer (BRÅ, 2020). Enligt Socialstyrelsen är våld i nära 

relationer ett samhällsproblem och de har fått olika uppdrag för att kunna förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor. Exempel på ett sådant uppdrag är att det ska ske öppna 

jämförelser kring arbetet med våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2019). 

Vi har valt att skriva om våldsutsatta kvinnor, därför att mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer är ett aktuellt samhällsproblem i Sverige. Förståelsen för varför en kvinna 

väljer att stanna i en våldsutsatt relation, är av betydelse för att kunna hjälpa dessa kvinnor 

och vidare även minska allvarliga hot och konsekvenser av våld. 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 
Utifrån att mäns våld mot kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem som dessutom kan ha dödlig 

utgång är det ytterst relevant för socialt arbete. Socialarbetarens förståelse för och kunskaper 

om varför kvinnor väljer att stanna i våldsamma relationer har stor betydelse. Socialarbetare 

ska försöka få kvinnor att inse att de inte bär ansvaret för våldet som utövas i relationen och 

även visa att det finns en utväg ifall kvinnan vill lämna den våldsamma relationen (Hällen & 
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Sinisalo, 2018). Förståelsen för varför en kvinna väljer att stanna i en våldsutsatt relation, är 

av betydelse för att kunna hjälpa dessa kvinnor. Studien är därför relevant för socialt arbete. 

1.3 Disposition
Uppsatsen innehåller elva avsnitt och första avsnitt består av en inledning där studien 

presenteras, problemformuleringen beskrivs, relevansen tas upp och avsnittet avslutas med en 

disposition. I avsnitt två beskrivs syftet med studien och frågeställningarna introduceras. 

Därefter kommer avsnitt tre där teoretiska utgångspunkterna och centrala begrepp för studien 

presenteras. I avsnitt fyra presenteras tidigare forskning. Avsnitt fem består av metoddelarna. 

I avsnitt sex presenteras intervjupersonerna. I avsnitt sju beskrivs resultaten. Diskussionsdelen 

kommer i avsnitt åtta. Slutsatserna kommer i avsnitt nio. Avsnitt tio innehåller referenslistan 

och sista avsnittet innehåller bilagorna för denna studie. 
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2. Syfte och forskningsfrågor

2.1 Syfte
Syfte med studien är att undersöka uppfattningar hos professionella om varför våldsutsatta 

kvinnor väljer att stanna i våldsamma relationer och även att undersöka professionellas arbete 

med våldsutsatta kvinnor. 

2.2 Forskningsfrågor

 Vilka anledningar uppger professionella till varför kvinnor väljer att stanna i en 

våldspräglad relation?

 Vad kan arbetet med våldsutsatta kvinnor innefatta?
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp

 I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter och studiens centrala begrepp att 

presenteras. 

3.1 Studiens Teoretiska utgångspunkter 
3.1.1 Empowerment 
Det teoretiska perspektivet som vi valde var Empowerment då vi uppfattade det som en metod 

som socialarbetaren kan använda sig av i deras arbete med våldsutsatta kvinnor. Enligt Payne 

(2015) innebär Empowerment att förstärka människor, hjälpa dem att förstå och förändra sina 

liv. Dessutom syftar Empowerment till att hjälpa klienter att fatta beslut och agera utifrån 

deras beslut (Payne, 2015). 

Enligt Askheim och Starrin (2007) är Empowerment ett mycket populärt begrepp med en 

diffus betydelse. Empowerment har kommit att bli ett ledord för många verksamheter, därför 

att den innehåller tre ingredienser som anses betydelsefulla. Empowerment står för power på 

engelska och kan lätt översättas till både styrka, makt och kraft på svenska. Författarna skriver 

att styrka, makt och kraft är tre ingredienser som människor önskar erhålla. Människor vill 

känna sig starka och kraftfulla, och dessutom ha makt och kontroll över sina liv. Människor 

vill vara de som styr sina liv och Empowerment anses erbjuda det (Askheim & Starrin, 2007). 

Empowerment grundar sig på den radikala traditionen av socialt arbete menar författarna 

(Askheim & Starrin, 2007). Den radikala traditionen bygger bland annat på föreställningar om 

att vi är starkare tillsammans, som vidare betyder att genom gemenskap kan vi uppnå mer än 

vad vi kan göra själva. Empowerment tänkande bygger också på självhjälpsorganisationers 

tänkande, kvinnorörelsen, befrielserörelsen och den amerikanska medborgarrättsrörelsen som 

har som syfte att alla ska få samma rättigheter (Askheim & Starrin, 2007). 

Velonis, Daoud, Matheson, Woodhall-Melnik, Hamilton-wright och O’Campo (2017) skriver 

att ibland anses våld vara kvinnors fel, och att det är deras ansvar. Det är de som har valt att 

stanna eller att det är de som har frambringat våldet. Detta resulterar i en så kallad ”victim-

blaming”. ”Victim blaming” anser vi kunna motverkas genom Empowerment. Empowerment 

fokuserar på att förstärka människor och hjälpa de att inse sitt värde samt förändra sina liv. 

Empowerment hjälper personer eller grupper som befinner sig i en maktlösposition, såsom 

våldsutsatta kvinnor som är fråntagna sig själva, att skaffa sig styrka som vidare kan hjälpa de 
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att komma ur maktlösheten och lämna våldsutövaren (Askheim & Starrin, 2007). Författarna 

menar att genom Empowerment kan människor motarbeta det som håller dem nere. Därmed 

kan Empowerment hjälpa kvinnorna att få mer inflytande på sina liv, och vidare uppnå målet 

som kan vara att återfå självkänslan eller att lämna våldsrelationen (Askheim & Starrin, 

2007). 

Larsdotter (2011) tar upp tillit som viktigt för arbetet och bemötande med kvinnorna. Tillit 

kopplas till Empowerment och dess syfte. För ett lyckat arbete med våldsutsatta kvinnorna 

behövs det tillit mellan henne och den professionella. Larsdotter (2011) skriver att bygga upp 

tilliten mellan den professionella och den våldsutsatta kvinnan alltid tar några träffar. 

Larsdotter (2011) poängterar att när våldsutsatta kvinnorna inte blir trodda på, eller när de får 

sin berättelse förminskade kan det leda till att tilliten rubbas, vilket Larsdotter kallar för 

tillitsbrott. Empowerment behöver tillit för att samarbetet ska fungera menar Askheim och 

Starrin (2007). 

3.1.2 Normaliseringsprocessen 
Det andra teoretiska perspektivet som vi har valt är normaliseringsprocessen. 

Normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell utvecklad av sociologiprofessorn Eva 

Lundgren, och brukar ofta förekomma i relationer som genomsyras av våld. Modellen är en 

dynamisk process där våldet på olika sätt normaliseras, både för den misshandlade mannen 

och för den våldsutsatta kvinnan (Grände, Lundgren och Eriksson, 2014). Hällen och Sinisalo 

(2018) menar att normaliseringsprocess handlar om att kvinnor normaliserar våldet, de 

anpassar sig till våldsutövaren i önskan att minska våldet. Kvinnan övertar våldsutövarens 

värderingar av sig själv, vilket gör att deras självkänsla skadas (Hällen & Sinisalo, 2018). I en 

studie av Holmberg och Enander (2011) beskrivs normaliseringsprocessen som den process 

där våldet har blivit normalt och vidare accepteras samt förvaras av den våldsutsatta. 

Larsdotter (2011) skriver att detta sker därför att våldsutsatta kvinnor anser att våldet sker av 

goda skäl och av våldsutövarens kärlek till henne. Författaren menar att 

normaliseringsprocessen innebär att mannens våld gentemot kvinnan tolkas som någonting 

positivt (Larsdotter, 2011). Författaren menar vidare att normaliseringsprocessen resulterar i 

att den våldsutsatta kvinnans livs- och handlingsutrymme stegvis blir mindre, vilket är något 

vi uppfattade som viktig för professionella att ta hänsyn till när de bemöter våldsutsatta 

kvinnorna och deras historier. 
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Normaliseringen kan beskrivas som ett försök att anpassa sig efter mannens försök att 

upprätthålla och utöka kontrollen (Roks, u. å.). Lundgren (2004) menar att normalisering är en 

aktiv nedbrytningsprocess där kvinnor blir chockerade och upplever våldet som oacceptabelt 

första gången de blir slagen av partnern, men senare sker normaliseringsprocessen och då 

slutar kvinnor att bli överraskade. Istället blir våldet ett inslag i vardagen, något som 

förväntats i relation. Våldet blir normalt och accepteras (Lundgren, 2004). 

Lundgren (2004) skriver om två kontrollmekanismer från mannens sida som kan sägas 

påbörjar eller förstärka normaliseringsprocessen, kontrollerande isolering och växling mellan 

våld och kärlek. Med kontroll menar Lundgren att mannen tar kontroll över kvinnans livs- och 

handlingsutrymme, alltså hennes livs- och handlingsutrymme krymper med anledning av det. 

Kvinnan får inte längre säga, tänka, känna och göra som hon vill, utan vad hon känner och gör 

bestäms av mannen. Normaliseringsprocessen kan därför ses som en anpassningsprocess, där 

kvinnan kan anpassa sig i högre grad till våldsutövaren och våldet (Lundgren, 2004). Kvinnan 

anpassar sig för att undvika mer våld, och det kan vara en överlevnad strategi. Kontrollerande 

isolering handlar om att mannen förbjuder henne att ha ett socialt nätverk, av denna anledning 

är det ofta mannen som kvinnan spenderar tid och umgås med (Lundgren, 2004). Lundgren 

menar vidare att isolering kan leda till att mannen blir kvinnans enda referensram, som även 

gör att mannen kan vara i kontroll av hennes känsloliv. Isolering kan även medföra att 

kvinnan får den tron om att mannen vet bäst för att han är den enda som finns där för kvinnan. 

(Lundgren, 2004; Holmberg & Enander, 2011). 

Andra fasen som Lundgren (2004) presentera är växling mellan våld och värme. Även i en 

våldsam relation finns det perioder som är kärleksfulla. När mannen växlar mellan värme och 

våld kan det skapa förvirring hos kvinnan menar Lundgren. Förvirring är ett effektivt sätt att 

hålla kvar en partner i en relation, då växlingen till värme ger förhoppningar om kärlek. 

Växlingen kan göra så att våldet upplevs som ett uttryck för kärleken (Lundgren, 2004; 

Holmberg & Enander, 2011). 

3.1.3 Uppbrottsprocessen 
Enlig nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, u.å.) är våldsutsattas val att stanna eller lämna 

och omständigheterna som påverkar dessa val, en viktig fråga som borde få mer 

uppmärksamhet. Holmberg och Enander (2011) introducerar en process som kan anses som 

en frigörande process från normaliseringsprocessen och våldet. Uppbrottsprocessen är ett 

begrepp som används inom forskning och beskriver processen som våldsutsatta går igenom 
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när de försöker bryta upp med våldsutövaren (NCK, u.å.). Uppbrottsprocesser delas upp i tre 

aktiva processer, Att bryta upp, att bli fri och att förstå. Att bryta upp rör själva uppbrottet, där 

den misshandlade kvinnan lämnar mannen. Att bli fri, rör processen där kvinnan gör sig 

emotionellt fri från mannen. Sista steget är om att förstå, där kvinnan förstår att hon har varit i 

en misshandelsrelation och definierade sig därmed som en misshandlad kvinna. Alla dessa 

processer kan pågå olika länge och processerna behöver inte heller ske i en viss ordning 

(Holmberg & Enander, 2011). 

Enligt NCK (u.å.) finns det olika faktorer som måste samverka för att uppbrottet ska kunna 

vara möjligt, och samtidigt finns det flera faktorer som gör att uppbrottet blir svårare. Om 

omgivningen inte förstår sig på våldsutsatta kvinnor och även att våldet själv har psykiskt 

nedbrytande mekanismer, såsom normalisering och internalisering. Våldsutsatta blir stegvis 

medvetna om våldets negativa konsekvenser i och med att uppbrottsprocessen börjar. 

Uppbrottet startar vidare när ”ett särskilt allvarligt misshandelstillfälle” tar plats i 

förhållandet. NCK menar även att de banden som sammanbinder våldsutsatta kvinnor till sina 

våldsutövare börjar brytas ned i och med uppbrottet. Forskningen har visat att ett viktigt 

resultat av ett helt uppbrott är att våldsutsatta kvinnor inser att våldet inte är deras ansvar, utan 

ligger hos förövaren Det kan finnas vidare specifika omständigheter som kan påskynda 

uppbrottsprocessen. Fruktan för sitt liv, för barnens eller närståendes säkerhet kan leda till 

insikter om att hon måste ur våldet snabbare (NCK, u.å.) Uppbrottsprocessen är därför en 

viktig process som vi anser att professionella kan behöva förstå och belysa mer för att öka 

deras förståelse för våldsutsatta kvinnor och våld i nära relationer. Hällen och Sinisalo (2018) 

menar att socialarbetarens hjälp är viktigt för att kvinnor ska förstå sin situation.

3.2 Centrala Begrepp:
3.2.1 Professionella 

Professionella valde vi som vår källa för insamling av information. Vi definierade 

professionella som alla yrkesverksamma som mötte samt arbetade med våldsutsatta kvinnor. 

Professionella hade sålunda ofta, men inte alltid socionomexamen. Av denna anledning valde 

vi att inte exkludera professionella utan examen. Vi ansåg att vi med begreppet professionella 

erhöll en ökad och djupare förståelse för arbetet med de våldsutsatta kvinnorna, genom att inte 

exkludera dem utan socionomexamen som arbetade med våldsutsatta kvinnor. 
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3.2.2 Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer definieras som en relation, där våld förekommer (Hällen och Sinisalo, 

2018). Enligt Socialstyrelsen (2019) innebär våld i nära relationer allt ifrån subtila handlingar 

till grova handlingar. Våld i nära relationer kan vara våld i form av fysisk, sexuell eller 

psykiskt och enligt Socialstyrelsen kan det vara en kombination av alla tre. Våld i nära 

relationer kan drabba både män och kvinnor, dock är det ofta kvinnor som drabbas av mer 

allvarligt och upprepat våld. Förövaren är oftast en man (Socialstyrelsen, 2019). 

3.2.3 Mäns våld mot kvinnor 

Inom våld i nära relationer är det vanligt att det specifikt handlar om mäns våld mot kvinnor. 

Enligt FN (1999) har mäns våld mot kvinnor definierats som ”Varje könsrelaterad 

våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 

samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i 

det offentliga eller privata livet” (Grände m.fl., 2014, s. 9). Mäns våld mot kvinnor innebär 

olika typer av våld, bland annat fysiskt våld och psykiskt våld. Enligt författarna kan våld 

även inkludera könsstympning, sexuella övergrepp inom familjen och hedersrelaterat våld. 

Mäns våld mot kvinnor kan ske på olika platser i det offentliga menar författarna, men det 

sker främst i kvinnornas egna hem (Grände m.fl., 2014).

3.2.4 Det traumatiska bandet  

Holmberg och Enander (2011) skriver att uppbrottet från en våldsrelation kan flera gånger 

vara mycket svår på grund av de starka emotionella banden, banden som den misshandlade 

kvinnan utvecklar till mannen. De starka emotionella banden är lika med de traumatiska 

banden inom våld. Det traumatiska bandet förklaras ofta som flera olika sammanflätade band 

som sammanbinder våldsoffret med våldsutövaren. Varje band måste klippas av ett i taget och 

att det tar tid. Hur det traumatiska bandet är sammanflätat kan skilja sig från olika personer.

De banden som tillhör den traumatiska banden är kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld och 

hopp. Vidare förekommer andra band som är, viljan att förstå mannen, beroende och 

internalisering (Holmberg & Enander, 2011; Hällen & Sinisalo, 2018; Larsdotter 2011). 

Vad avser kärlek känner sig kvinnan utvald av mannen av anledningarna att endast hon har 

fått förtroendet och kan förstå och hjälpa honom. Utvaldheten återfinns även, då kvinnan 

känner sig utvald att ha en man som är annorlunda, vilket även ökar hennes chanser att stanna 

med mannen. Vad avser rädsla så handlar detta band om en rädsla av konsekvenserna som 

kan uppstå om kvinnan lämnar, en frukta för sitt liv. Författarna menar därför att rädsla kan 
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vara stark bindande och dessutom kvarhållande, men de tar även upp att rädslan kan vara 

frigörande just därför att kvinnan känner fruktan för sitt liv om hon stannar. Hat är ett band 

som är kvarhållande därför att kvinnor behöver ha kvar objektet för sitt hat, därför stannar 

hon. Medlidande innebär att kvinnan tycker synd om mannen, följt av skuld som gör att 

kvinnan också känner sig ansvarig, eller helt ansvarig för våldet. Hopp handlar om 

förhoppningar att mannen ska återgå till att visa kärlek och detta band är tillräcklig för att 

kvinnor ska stanna. Viljan att förstå innebär att kvinnor vill förstå mannen, försöka skapa 

mening och sammanhang i våldsrelationen. Med beroende menar författarna att kvinnor 

isoleras länge och är därför beroende av den enda referensramen i sitt liv, vilket är 

våldsutövaren. Kvinnor kan dessutom tycka synd om mannen, då mannen likaså är beroende 

av henne, och detta innebär att hon upplever att hon är den enda mannen har och anser därför 

att hon måste stanna (Holmberg och Enander, 2011; Hällen & Sinisalo, 2018). 

Barn har senare kommit att räknas som en del av det traumatiska bandet. Larsdotter (2011) 

klargör att barn tidigare inte tillhörde det traumatiska bandet, men har kommit att göra det nu, 

då det är ett band till våldsutövaren. Den våldsutsatta kvinnans och våldsutövarens fortsatta 

kontakt efter separationen beror till största delen på gemensamma barn. Uppfattningen om att 

det är negativt att separera när barn fanns med i relationen utgör vidare en faktor till varför 

kvinnor väljer att stanna. Om våldet däremot skulle utföras på barnet/barnen ökar kvinnans 

motivation till att lämna våldsutövaren (Larsdotter, 2011). 

3.2.5 Internalisering 

Internalisering är ett mycket viktigt band som kvinna har till förövaren (Holmberg & Enander, 

2011). Våldsutsatta kvinnor brukar i de flesta fallen normalisera våldet och ta över 

våldsutövarens verklighetsuppfattning, vilket är internalisering (Holmberg & Enander, 2011; 

NCK, u.å.). Den misshandlade kvinnan internaliserar mannens våld, motiv och krav på henne, 

och dessutom kan hon börja uppfatta sig själv så som mannen uppfattar henne (Holmberg & 

Enander, 2011). I handboken av Grände m.fl. (2014) framkommer det att internaliseringen 

gör att den våldsutsatta kvinnan börjar ifrågasätta sig själv och sin verklighetsuppfattning. 

NCK (u.å.) menar vidare att våldsutövarens bild av relationen och hur den ska vara, hur 

kvinnan ska bete sig och tänka etcetera, blir den dominerande. 

Holmberg och Enander (2011) skriver att internalisering kopplas av Eva Lundgren till 

anpassningen i ett processperspektiv, men menar även att internalisering trots det kan anses 

som ett eget band som binder kvinnan till mannen. Författarna förklarar att internalisering kan 
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göra så att kvinnor försvarar sin våldsutövare. Detta kan bero på att mannens uppfattningar 

om verkligheten blir likaså kvinnans uppfattning om verkligheten, och det blir den enda 

sanningen för den våldsutsatta kvinnan (Holmberg & Enander, 2011).  

3.2.6 FREDA

FREDA innehåller tre standardiserade bedömningsmetoder som kommer från regeringen 

(Socialstyrelsen, 2019), där syftet är att det ska användas i Socialtjänstens arbete för att 

bekämpa våld i nära relationer. Bedömningsmetoderna används för vuxna i våld i nära 

relationer. FREDA innehåller kort-frågor, beskrivningar och farlighetsbedömning. Kort-

frågor används som ett stöd i arbetet med att fråga om våld. Beskrivningsdelen syftar till att 

beskriva vad för våld som har förekommit. Farlighetsbedömningsdelen är till för 

Socialtjänstens arbete med personens våldsutsatthet samt i arbetet med skyddat boende. Hela 

FREDA specificeras sig inte till ett visst kön (Socialstyrelsen, 2019). 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Faktorer som har betydelse för uppbrott från en våldsam relation 

Den första studien som vi fann är skriven av Velonis, Daoud, Matheson, Woodhall-Melnik, 

Hamilton-wright och O’Campo (2017) och genomfördes i Canada, där 69 kvinnor anmälde 

sig för studien. 41 kvinnor uppfyllde kriterierna och deltog i studien. Deras kriterier var att 

kvinnorna skulle vara emellan 25 till 60 år, ha upplevt våld i hemmet fem år innan studien 

genomfördes, engelsktalande och bosatta i någon form av skyddat boende. De använde sig av 

semistrukturerande intervjuer. Velonis m.fl. (2017) diskuterar hur Nordamerika och andra 

västerländska kulturer tenderar att se på kvinnors beslutsfattande som endast påverkade av 

individuella val. Författarna menar att andra faktorer som arbete, interpersonella faktorer som 

innefattade familj, vänner och kollegor, sociala och politiska faktorer såsom normer och lagar 

också kan påverka kvinnors beslutfattande. Kvinnors respons till våld påverkas av en 

kombination av alla dessa faktorer. Det är faktorer på andra nivåer än individuella. Studien 

förklarar att när vi enbart tar hänsyn till individuella och interpersonella faktorer, blundar vi 

för andra faktorer som samhället, lagar, social välfärd etc. Denna brist på hänsyn till andra 

faktorer kan ofta resultera i ”victim blaming” menar författarna, då de placerar allt ansvar på 

den våldsutsatta kvinnan för hennes situation (Velonis m.fl., 2017). Studien kunde användas 

av oss i syfte att, inte bara förstå andra nivåer, utan för att kunna undersöka om de 

professionella tog hänsyn till andra nivåer. Vi tyckte att det var av betydelse att se andra 

faktorer också, samt att sedan se om de professionella hade liknande uppfattningar om 

kvinnors beslutsfattande. 

En annan studie som också belyser individuella faktorer är när Ekström (2016) skriver om 

psykosocialt stöd. Ekströms (2016) studie är baserad på semistrukturerade intervjuer med 16 

socialarbetare i olika kommuner i Sverige. Hon skriver att socialarbetarna arbetar på olika 

enheter runtom i landet, varav skillnaden mellan hur många brukare de har är stor. Den största 

skillnaden som studien påvisar är att en socialarbetare har tio brukare per år medan en annan 

har 350 brukare per år. 

Ekström (2016) skriver att först när socialarbetarna hade hjälpt kvinnorna med de praktiska 

delarna kunde de börja med den psykologiska hjälpen. Efter att arbetet med de praktiska 

delarna var klara bröt många våldsutsatta upp kontakten med Socialtjänsten, för att de inte var 

redo att börja arbeta med de emotionella delarna. Socialarbetarnas arbete med våld skiljer sig i 

hur de väljer att tolka sina rättigheter som socialsekreterare och var de sätter gränserna för hur 
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mycket de faktiskt vill hjälpa. Att få hjälp från socialtjänsten är inte alltid självklart. Vissa 

socialarbetare ställer upp krav för de våldsutsatta kvinnorna. Ett exempel som Ekström skriver 

om är hur en socialarbetare krävde att kvinnorna skulle lämna deras våldsutövare, om de ville 

erhålla hjälp från Socialtjänsten. Socialtjänstens arbete med våld genomsyras av lagar, status, 

samarbeten, specialisering, tillgängliga resurser och socialarbetarnas egna tolkningar av dessa 

(Ekström, 2016). Den ovanstående vetenskapliga artikeln tog upp att socialarbetare kunde 

ställa krav att kvinnan skulle lämna hennes partner. Artikeln var intressant för vår andra 

frågeställning, eftersom artikeln poängterade en annan faktor som kunde vara avgörande till 

varför kvinnorna valde att stanna med sin våldsutövare. 

Samhälleliga faktorer skriver Ulmestig och Eriksson (2016) om, då de skriver om hur viktigt 

välfärdssystemet och socialarbetarens stöd är för att kvinnor ska “överleva” våldet. I studien 

genomfördes 13 djupintervjuer. Kvinnorna som intervjuades hade gjort slut med deras 

våldsutövare mellan en månad och sju år sedan. Ulmestig och Eriksson (2016) poängterar 

dock att de flesta kvinnorna i studien hade gjort slut med deras våldsutövare för mindre än 18 

månader sedan, när studien genomfördes. Kvinnorna hade även erhållit och vissa erhöll 

fortfarande socialt stöd. Alla intervjuer gjordes i Sverige i tre olika kommuner, som skiljer sig 

i både storlek och karaktär. De menar att socialarbetare hjälper kvinnan emotionellt och även 

med att bli mer självständig och undvika risken att återvända till våldsutövaren. Artikeln 

beskriver att det finns evidens att det kan bli motsatsen, det vill säga att socialarbetaren istället 

kan agera på samma sätt som exempelvis partnern. Författarna menar att det innebär att 

socialarbetaren hävdar sin makt och att hon/han vet bättre, vilket påminner om våldsutövaren 

(2016). Den vetenskapliga artikeln tog upp hur viktig välfärdsystemet och socialarbetaren är 

för att kvinnor ska kunna lämna våldsutövaren. Den tog upp att socialarbetaren antingen 

kunde hjälpa kvinnor eller motsatsen när den visade att han/hon hade mer makt än kvinnan. 

Artikeln användes av oss för att besvara vår frågeställning om hur socialarbetare arbetar med 

våldsutsatta kvinnor.

Slutligen skriver Lewis (2017) om andra faktorer av betydelse nämligen normalisering och 

skam. Lewis intervjuade tio kvinnor i en storstad i södra delen av USA, som alla hade varit 

våldsutsatta. Deltagarna valdes bland annat ut från universitet, kyrkor och skyddat boende. Ett 

kriterium för studien var att kvinnornas senaste upplevelse av våld i nära relation måste ha 

varit mellan sex månader och två år innan studien. Vad avsåg sex månader fanns det ett annat 

kriterium i studien där kvinnorna inte skulle ha haft en relation med våldsutövaren på 

åtminstone sex månader eller mer innan studien. Kvinnorna i studien är även biologiskt 
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heterosexuella kvinnor, då detta även var ett kriterium för studien. Dessa tio kvinnor var i 

studien indelade i två ålderskategorier, en med 18 till 24 år och den andra med 25 till 34 år. 

Lewis skrev att det var fem kvinnor med i varje ålderskategori. 

För båda åldersgrupperna visade sig situationens allvarlighetsgrad vara avgörande till om de 

valde att söka hjälp eller inte. Situationen visade sig vara mindre allvarlig i den yngre 

ålderskategorin. Hur allvarlig situationen med våldsförövaren var resulterade i om det 

upplevdes vara lättare eller svårare att ta hjälp. Kunskap och okunskap återkom i båda 

ålderskategorierna. Den äldre ålderskategorin visade sig ha mer kunskap, men ändå inte 

tillräckligt med kunskap. Den yngre ålderskategorin uppgav okunskap om vilka stödinsatser 

de kunde erhålla. Normalisering av våldet och skam var även två gemensamma faktorer i båda 

ålderskategorierna. Normalisering och skam påverkade vilka stödinsatser de valde att söka. 

Tre av kvinnorna i första ålderskategorin uppgav att de ville beskydda våldsutövaren. De 

anade att om de skulle berätta om våldet för andra skulle våldsutövaren råka illa ut. Olika 

skamkänslor uppkom i båda ålderskategorierna, vilket även utgjorde en byggsten till om de 

ville ta emot hjälp eller inte. Sammanfattningsvis menar Lewis att interna och externa 

utmaningar eller faktorer låg till grund för kvinnors beslut att lämna en våldsam relation. Stöd 

och resurser är en av dessa, rädsla och kärlek till våldsutövaren är några andra (Lewis, 2017). 

Studien var intressant för oss och kom till användning, därför att den gav oss kunskap om vad 

som kan vara avgörande för att våldsutsatta kvinnor ska söka hjälp. Relationen mellan 

våldsutsatta kvinnor och våldsutövare var avgörande för vilka stödinsatser de sökte och utifall 

de sökte någon hjälp. 
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5. Metod 

5.1 Urval 
Vår studiepopulation har varit professionella som arbetar med våldsutsatta kvinnor. Vår 

målpopulation var de våldsutsatta kvinnorna.  

5.1.1 Urvalsmetod
Vi använde oss av målinriktat eller målstyrt urval för att hitta våra intervjupersoner. Bryman 

(2011) menar att målinriktat eller målstyrt urval innebär att forskare väljer ut urvalet för 

undersökningen, utifrån forskningsfrågorna som har utformats. Vi valde därför organisationer 

som arbetade med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, som hjälpte oss att 

besvara våra formulerade forskningsfrågor. Kvinnojourer och enhet för våld i nära relation 

blev våra valda organisationer. 

5.2 Forskningsdesign 
Vi valde en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie om hur professionella 

uppfattade våldsutsatta kvinnors beslut att stanna och vidare hur de arbetade med våldsutsatta 

kvinnor i våld i nära relationer.

5.3 Metodval 
Kvalitativ forskningsstrategi framstod för oss som en självklarhet, eftersom vi undersökte 

professionellas uppfattningar och ståndpunkter kring forskningsfrågorna. Bryman (2011) 

poängterar att kvalitativa forskningsstrategier genomsyras av tolkningar och uppfattningar. Vi 

valde en kvalitativ intervjumetod, då det var öppna frågor som täckte en rad olika frågor, så 

som även Dahlberg & McCaig (2010) skriver att kvalitativ intervjumetod gör. I kvalitativa 

intervjuer kan intervjun röra sig fritt utan begränsningar, och utifrån vad intervjupersonerna 

upplever som relevant och viktig (Bryman, 2011). I kvalitativa forskning behöver intervjuerna 

inte följa en form av intervjuguide eller frågeschema till punkt. Uppföljningsfrågor kan till 

exempel ställas för att intervjupersonen ska ges möjlighet till fördjupande av frågan och 

ordningsföljden på frågor kan förändras beroende på intervjuns riktning. Kvalitativa 

intervjuerna är flexibla och följsamma (Bryman, 2011). 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer, som 

exempelvis kan de bygga på en intervjuguide (Bryman, 2011). Bryman menar att 

semistrukturerade intervjuer utgår från att forskaren har en lista över specifika teman som ska 
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beröras under intervjun, men att intervjupersonerna svarar fritt på dessa frågor. Frågorna i den 

semistrukturerade intervjuguiden behöver inte heller ställas i ordning och uppföljningsfrågor 

är tillåtna (Bryman, 2011). Semistrukturerade frågor valdes av oss därför att de har en 

struktur, men ändå hade vi möjligheten att öppet diskutera och reflektera utan att begränsas 

till en styrd fråga. Vår intervjuguide är bifogad som en bilaga i slutet av studien (se bilaga 

1.3). Intervjuguiden har utformats utifrån vilka frågor som vi ansåg vara relevanta och som 

skulle ge oss ”rika” svar på våra forskningsfrågor. 

5.4 Tematisk analys
Vi använde oss av tematisk analys vid transkribering av data. Tematisk analys går ut på att 

finna olika teman, som sedan kategoriserades i olika nivåer som förklaringar till en viss sak 

(Bryman, 2011). Bryman skriver att med tematisk analys kan man hitta återkommande 

mönster och även det unika i den insamlade datan (2011). Vi valde tematisk analys eftersom 

den typen av analys gav oss en tydlig bild av vilka faktorer som var av betydelse för arbetet 

med de våldsutsatta kvinnorna och anledningarna till att vissa kvinnor valde att stanna.

Innan genomförandet av den tematiska analysen sammanställde vi transkriberingarna av alla 

intervjuerna i ett Word-dokument, där vi använde oss av fiktiva namn. Vi hade två 

frågeställningar och därmed valde vi två färger för att representera dessa frågeställningar. 

Grön för forskningsfråga ett medan röd för forskningsfråga två. Vi läste igenom alla 

intervjuerna och markerade allt som var svar på vår första forskningsfråga med grön färg. 

Samma gjorde vi för fråga två fast med röd färg. När vi blev klara med markeringarna 

sorterade vi en hög med grön färg och en annan hög med röd färg. Vi tittade därefter närmare 

på dessa högar och fann återkommande mönster, som därefter kom att bli våra teman. Vi fann 

teman i båda texterna med gröna markeringarna och den med röda markeringar. Efter att vi 

hade funnit våra teman tittade vi närmare på om dessa teman hade några variabler 

gemensamma och på det viset fann vi våra underteman. 

Hur tematiseringen gick till beskrivs i figur 1 och följs av figur 2 där huvudteman och 

underteman presenteras. 
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5.4.1 Hur tematiseringen gick till

Intervjuer
• Sex styckna 

professionella 
intervjuades. 

Transkribering av det 
som framkom under 

intervjuerna 

• Sedan hade vi 
(författarna till denna 
text) en diskussion 
kring vad som har 
framkommit av 
transkriberingarna. 

• Därefter började 
analysprocessen.

Vi läste återigen 
igenom 

transkriberingerna 
och blev bekanta med 

mateialet

• Därefter valdes två 
färger som 
presenterade våra två 
forskningsfrågor. 

• Vi markerade de mest 
framkommande 
huvudteman och 
underteman. 

• Därefter utvecklades 
våra huvudteman och 
underteman. 

(Figur 1). 

5.4.2 Tabell över resultatet av den tematiska analysen
 

Huvudteman: 
Rädsla, Kärlek och 
Normaliseringsprocessen. 
Underteman:
• Barn
• Hopp och hat 
• Internalisering 

Huvudteman: 
De professionellas arbetssätt.
Underteman: 
• Möta där kvinnan är
• Lyssna och tro på 
• Tydliggöra 
• Stärka självkänslan
• Motivera till egna beslut

(Figur 2). 
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5.5 Tillvägagångssätt   
När vi hade bestämt vår metod och formulerat klart vår intervjuguide (se bilaga 1.3) hittade vi 

intervjupersoner som kunde delta i vår undersökning. Under intervjuerna gav alla 

intervjupersonerna sitt samtycke genom att skriva under en samtyckesmall som vi hade med 

oss vid varje intervjutillfälle. Samtyckesmallen fick vi av högskolan Dalarna (se bilaga 1.4). 

Genom att vi valde den kvalitativa metodiken hade vi friheten att formulera oss och anpassa 

oss till våra intervjupersoner och deras svar. Varje intervju skiljde sig, då vissa talade mer om 

vissa teman, än vad andra gjorde. Vi blev därför tvungna att omstrukturera och utesluta vissa 

intervjufrågor i vissa fall, då vissa talade mer och då redan hade besvarat frågor som fanns 

under. Efter den sista intervjun började transkriberingarna och vi insåg då att alla 

intervjupersonerna hade utelämnat svaren om ”lämna” som var med i vår första frågeställning. 

Detta har dock kommit att ses som en fördel för vår studie, för att lämna processen egentligen 

var underliggande. Om en kvinna kommer till kvinnojouren eller Socialtjänsten vill hon mer 

eller mindre lämna våldsutövaren. Deras arbete handlade således hela tiden om processen att 

lämna, varför både lämna och stanna går hand i hand. De våldsutsatta kvinnorna ville lämna, 

men det är inte riktigt där än. Vi ansåg att om vår studie hade gått som vi hade planerat att 

intervjupersonerna hade svarat på varför kvinnor lämnade, hade vi inte erhållit samma 

intressanta svar som vi fick nu. 

5.6 Bedömning av kvalité 
Bryman (2011) nämner att det finns alternativa kriterier för validitet och reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningen. Dessa alternativa kriterier benämns som tillförlitlighet och äkthet. 

5.6.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten består av fyra delkriterier och dessa är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet till att styrka och konfirmera. Uppfyllelsen av dessa delkriterier 

krävs för att uppnå forskning som kan anses vara tillförlitlig (Bryman, 2011). 

5.6.2 Trovärdighet 
Bryman (2011) delar upp trovärdighet i två delar. Första delen innebär att forskningen utförs i 

enlighet med de regler som finns, medan andra delen innefattar att resultatet rapporteras till 

deltagarna där de kan ge klartecken eller lämna synpunkter om studien som de har deltagit i 

(Bryman, 2011). När det kommer till första delen av trovärdighet följde vi alltid de riktlinjer 

och regler som Högskolan Dalarna ställde, och vidare de etiska grunderna för forskning. För 
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uppfyllande av andra delen har vi uppfyllt respondentvalidering genom att vi alltid frågade de 

professionella, som vi intervjuade, om vi förstod deras svar rätt under intervjun och även 

efteråt, för att vi skulle undvika felaktiga svar utifrån våra egna tolkningar. 

5.6.3 Överförbarhet 
Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet om hur användbart resultatet av forskning är i 

andra miljöer och situationer. När det kom till uppfyllelse av detta kriterium handlade det om 

hur pass vårt resultat och studien kunde vara till användning i andra kontexter. Vår studie 

behandlade ämnet våld i nära relationer och tog upp viktiga begrepp samt arbetssätt. Detta 

anser vi vara en anledning till att vårt resultat kan komma till användning i kontexter där det 

handlar om det valda ämnet och liknande frågeställningar. För att uppfylla överförbarheten 

har vi vidare beskrivit vilken organisation socialarbetare arbetade inom, utan att avslöja deras 

identitet. Överförbarheten förstärktes ytterligare genom att vi endast hade med vetenskapliga 

artiklar som var från liknande kontexter som Sverige. Två artiklar av våra valda vetenskapliga 

artiklar är från Sverige, en från Kanada och den sista är från USA. Alla dessa länder anser vi 

har många liknande kontexter så som exempelvis deras kvinnosyn.

5.6.4 Pålitlighet 
Bryman (2011) menar att uppfyllandet av pålitligheten ger upphov till hög reliabilitet. 

Pålitligheten går ut på att man gör en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av en 

forskningsprocess, vilket vidare kan säkerställa pålitligheten (Bryman, 2011). För uppfyllande 

av pålitligheten i vår studie har vi alltid antecknat relevant fakta. Vi berättade alltid först för 

de professionella som vi intervjuade om hela processen innan vi började med intervjuerna. Vi 

talade om för de professionella vad vi planerade att göra och vad som var syftet samt målet, 

för att de skulle veta vad de egentligen svarade på. 

5.6.5 Styrka och konfirmera 
Att styrka och konfirmera är det sista steget inom tillförlitligheten, vilket innebär att forskaren 

försöker säkerställa att han/hon agerade i god tro, att resultatet inte har påverkats av egna 

värderingar och teoretiska inriktningar (Bryman, 2011). Författaren menar att forskaren ska, 

trots att han/hon inte kan uppnå någon fullständig objektivitet, ha försökt och kunna slå fast 

att resultaten och slutsatserna har varit så pass objektiva som möjligt. Vi uppfyllde detta 

kriterium genom att vi försökte att inte påverka intervjupersonernas svar eller att säga våra 

åsikter. Vi försökte att vara så objektiva som möjligt, och att våra egna värderingar inte styrde 

studiens inriktning. Vi valde ämne och formulerade forskningsfrågorna utifrån vårt intresse, vi 
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valde urvalet genom att bestämma vilka som kunde ge relevanta svar till våra 

forskningsfrågor. Trots det har svaren varit professionellas åsikter och tankar samt 

reflektioner kring våld i nära relationer och forskningsfrågorna, inte våra egna. Vi satte våra 

åsikter åt sidan genom hela skriv- och undersökningsprocessen.  

Vi försökte även att träffas och diskutera vår intervjuguide och det var för att inte riskera 

missförstånd. Anledningen till att vi träffades innan intervjuerna var för att vi skulle 

säkerställa att vi inte skulle leda in intervjupersonerna på en eller flera svar. Vi ställde 

följdfrågor under intervjuerna som antingen var att vi bad intervjupersonerna att utveckla 

deras svar eller av intresse för ämnet. Men dessa följdfrågor som utgick från våra åsikter och 

intressen har inte tagits med, och fokuset var helt på objektiva fakta och professionellas svar. 

Vi valde att utföra intervjuerna så pass lika varandra som möjligt, där alltid samma person av 

oss intervjuade och den andra av oss alltid antecknade under intervjun. Detta valde vi att göra, 

för att motverka att påverka intervjupersonernas svar, för att vi hade olika personligheter och 

därför kunde ställa frågorna annorlunda. 

5.6.6 Äkthet
Vidare skriver Bryman (2011) om äkthet som består av fem olika steg. De fem olika stegen är 

rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Bryman, 2011). Det första steget handlar just om rättvishet, om studien uppvisar 

en tillräcklig rättvis bild av intervjupersonernas svar på studiens frågeställningar. Våra 

intervjupersoner svarade visserligen väldigt lika på våra frågor, men detta betyder inte att det 

inte gav en rättvis bild av deras svar. Vi tog med alla relevanta svar, som svarade på våra två 

forskningsfrågor. Vi anser därför att detta steg uppfylldes, eftersom vi tog hänsyn till alla 

intervjupersonernas svar. 

Det andra steget handlar om studien kan vara till nytta för intervjupersonerna vad avser deras 

sociala- miljö och situation (Bryman, 2011). Det andra steget ansåg vi uppfylldes, då deras 

miljö kan förbättras genom att de fick fundera över sina klienter och sitt arbete. Det tredje 

steget handlar om intervjupersonerna genom att ha deltagit i undersökningen har fått en bättre 

förståelse för hur andra människor kan uppfatta olika saker (Bryman, 2011). Det här steget 

ansåg vi också uppfylldes, då vår första frågeställning gick ut på deras uppfattningar om 

varför kvinnor stannade. 
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Det näst sista steget handlar om intervjupersonerna deltagande i undersökningen, om det 

genom undersökningen kunde förändra något i deras liv (Bryman, 2011), vilket vi anser att de 

gav upphov till då de fick fundera över sin arbetssituation. Det sista steget handlar om 

intervjupersonerna fick de som de behövde för att förändra sin situation (Bryman, 2011). Vi 

har inte givit intervjupersonerna direkta redskap i den bemärkelsen, men vi ansåg att vi har 

sått ett eller fler frön för dem att fundera över förbättringsmöjligheter inom deras yrke. Vi 

anser att genom att tala om sitt yrke i en intervju för okända människor kan det ge upphov till 

att faktiskt fundera över sitt arbete samt sina klienter från ett nytt perspektiv. 

5.7 Etik 
I början av studien genomfördes en etisk egengranskning (se bilaga 1.1). Detta för att bedöma 

studiens etiska aspekter. Den etiska egengranskningen innehåller olika etiska frågor som alla 

svarades nej på, då studien inte behandlar personuppgifter. Det går inte att lista ut vilka 

intervjupersonerna är, eftersom studien inte nämner vilka som deltog eller var intervjuerna tog 

plats. Till en början ville vi intervjua de våldsutsatta kvinnorna, men insåg relativt snabbt att 

det skulle behövas etiskt tillstånd för att kunna genomföra det. Vi har därför valt att endast 

intervjua professionella, vilket också besvarar frågan om varför vi har svarat nej på frågan om 

att intervjua en sårbar grupp. Alla intervjupersoner lämnade sitt samtycke genom att skriva 

under samtyckesmallen (se bilaga 1.4). 

Innan intervjun startade presenterades studiens syfte, hur frågorna skulle ställas, att intervjun 

skulle spelas in med en bandspelare och att intervjun skulle antecknas, för att i möjligaste mån 

undvika missförstånd. Det var alltid samma person som ställde intervjufrågorna och samma 

person som antecknade samt spelade in med bandspelaren. När intervjun började förklarades 

att allt som antecknades och spelades in endast skulle användas av oss och ingen annan. 

Vidare förklarade vi att det kommer ske en transkribering av materialet, där personuppgifter 

tas bort och ersätts med fiktiva namn. Under studiens gång försäkrade vi oss att ingen annan 

hade tillgång till några känsliga uppgifter genom bandspelaren som inte hade någon 

internetuppkoppling. Egna åsikter och tolkningar försöktes sättas åt sidan under intervjuernas 

gång samt under sammanställningarna av transkriberingarna och studiens arbete som helhet. 

Som författare till studien har vi försökt att vara objektiva, och därmed påverka studiens 

riktning och resultat så lite som möjligt genom att följa Brymans (2011) råd om bland annat 

äkthet och tillförlitlighet. Under genomförandet av studien har vi varit noga med att följa alla 

högskolans riktlinjer och även de etiska principerna.
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5.7.1 Forskningsetiska principer 
I studien följde vi de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) tar upp. 

Enligt vetenskapsrådet finns det fyra allmänna huvudkrav som måste uppfyllas för att kunna 

genomföra en etisk forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet är de fyra principer som presenteras nedan (Vetenskapsrådet, 2002).

 Informationskravet innebär att forskarna informerar respondenterna om syfte med 

forskningen. Det gjorde vi genom att skickade ut informationsbrevet (se bilaga 1.2), 

samt att berätta vid intervjuerna om vårt syfte med studien.

 Samtyckeskravet innebär att forskare tillåter deltagarna att själv bestämma och 

samtycka över sin medverkan. Vi frågade alltid intervjupersonerna om de vill vara 

med, om de samtyckte till frågorna som var med i intervjuguiden (se bilaga 1.3) och 

sin medverkan i intervjun.

 Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter ska bearbetas med hänsyn och 

konfidentialitet. Ingen annan än vi som har skrivit denna studie har haft tillgång till 

känsliga uppgifter så som deras namn eller andra personuppgifter, inte ens vår 

handledare har haft tillgång till det. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast skall används för forskningsändamål. 

Uppgifterna som förekom under bearbetning och skrivandet av denna studie har bara 

använts inom ramarna för denna studie.
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6. Presentation av intervjupersonerna 

Vi intervjuade sex professionella personer, som alla arbetade med våldsutsatta kvinnor. För 

att bevara intervjupersonernas anonymitet valde vi att ge dem fiktiva namn. Alla 

intervjupersonerna hade olika bakgrund och nedan följer en kort presentation av deltagarna.

Lisa har arbetat med våld i nära relationer i två år på en kvinnojour, och hon har även 

tidigare arbetat med socialt arbete. 

Agnes har arbetat med våld i nära relationer i lite mer än ett år på en kvinnojour, och 

hon har ingen tidigare erfarenhet av socialt arbete. 

Emma har arbetat med våld i nära relationer i fyra år på en kvinnojour, och hon har 

även tidigare arbetat med socialt arbete.  

Sara har arbetat med våld i nära relationer i sex år på en enhet för våld i nära relation, 

och hon har även tidigare arbetat med socialt arbete.

Anna har arbetat med våld i nära relationer i sex år på en kvinnojour, och hon har även 

tidigare arbetat med socialt arbete. 

Kim har arbetat med våld i nära relationer i lite mer än tre år på en kvinnojour, och hon 

har även tidigare arbetat med socialt arbete. 
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7. Resultat 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras genom fyra huvudteman. Dessa 

huvudteman är rädsla, kärlek, normaliseringsprocess och de professionellas arbetssätt. Rädsla, 

kärlek och normaliseringsprocess besvarar studiens första frågeställning. De professionellas 

arbetssätt besvarar studiens andra frågeställning. Normalisering, kärlek och rädsla har ett 

undertema vardera, medan de professionellas arbetssätt har fem underteman. 

7.1.1 Rädsla 
Rädsla uppgavs vara en anledning till kvinnornas beslut att stanna med våldsutövaren. De var 

rädda att vara ensamma och av konsekvenserna att lämna våldsutövaren. Rädslan och beslutet 

att stanna med våldsutövaren kopplades även samman med internalisering och låg självkänsla.

Kvinnor stannar av anledningen att de är rädda att förbli ensam och att de inte klarar sig utan mannen. Det 
är något som också har med internalisering och deras låga självkänsla, att de inte klarar sig själva 
(Agnes).

Rädsla är största anledningen till att kvinnor stannar. Rädslan för konsekvenserna av att lämna 
våldsförövaren. Rädslan för vad han skulle kunna göra ifall hon lämnar honom (Anna). 

I en av intervjuerna framkom det att rädslan även kunde skapa någon typ av ångest hos 

kvinnan. En form av konstant oro ifall hon inte hade koll på mannen och visste var han befann 

sig.

Kvinnor brukar berätta att ifall de inte lever med mannen har de ingen koll på honom. Kvinnor förklarar 
att… lever jag med den personen så har jag bättre koll på personen (Lisa).

Det förklarade Lisa vidare med att kvinnor påstod att ifall de lämnade skulle de vara ännu mer 

rädda att mannen skulle förfölja dem, eller söka upp dem. Kvinnor var därför mindre oroliga 

och rädda ifall de visste var mannen befann sig och därför var det idealt att stanna för dessa 

kvinnor. Hälften av vår empiri visade att rädsla fanns med när barn fanns med i bilden, vilket 

motiverade kvinnan att stanna kvar med mannen. Tre av intervjupersonerna uppgav att 

kvinnan valde att stanna kvar med mannen för att skydda barnet från mannen. De förklarade 

att om kvinnan stannade med mannen kunde hon skydda barnen genom att barnen inte var 

ensamma med förövaren. Rädslan uttrycktes också av intervjupersonerna genom att mannen 

kunde ta barnen ifrån kvinnan genom att antingen anmäla till Socialtjänsten eller att mannen 

fick gemensam vårdnad av barnen, vilket då även resulterade i att mannen blev själv med 

barnen utan mammornas närvaro. 
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Kvinnor kan vara rädda att lämna en våldsam relation av anledningen att de är rädda att förlora barnet… 
eller att socialtjänsten tar barnen ifrån dem när de får veta att barnen har vittnat våld i hemmet (Agnes).

Vad avser undertemat barn tog Lisa upp en annorlunda synvinkel, som skiljde sig från vad 

våra andra intervjupersoner uppgav. Lisa menade att barnen kunde välja pappans sida och 

vara anklagande mot mamman; 

Barnen kan ta pappans roll och vara anklagande mot mamman ifall hon vill lämna deras pappa, vilket kan 
resultera i att hon stannar i relationen (Lisa).

Lisa menade att kvinnan trodde mindre på sig själv när barnen också var emot henne, vilket 

även ledde till att hon stannade kvar i relationen. 

7.1.2 Kärlek
Kärlek uppgavs som en anledning till att kvinnor valde att stanna med våldsutövaren. Med 

kärlek menade samtliga intervjupersoner att relationen inte börjar med våld, utan kärlek och 

det var kärleken till mannen som hindrade kvinnan från uppbrott, trots våldet. Som 

underteman till temat kärlek återfann vi hopp och hat, då dessa visade sig ha starka kopplingar 

till kärlek.  Förhoppningar beskrevs av intervjupersonerna vara ett resultat av kärleken som 

kvinnan kände för mannen. Kvinnan valde att stanna med förhoppningen att våldet skulle avta 

och att mannen skulle återgå till att älska henne som han gjorde förr. 

Kvinnor stannade för att de har förhoppningar och försöker därför vänta. De väntar på att mannen ska 
återgå till att visa kärlek som han en gång gjorde (Sara).

Hat visade sig vara en faktor till varför våldsutsatta kvinnorna valde att stanna, lika mycket 

som kärlek och hopp var anledningar till det. Trots våldet älskade kvinnan våldsutövaren, då 

kärleken var större än själva hatet hon kände gentemot mannen. Kärleken kom först och sedan 

kom våldet med hatet. 

Hat kan få våldsutsatta kvinnor att stanna… man tycker ju om personen, våldsutövaren, trots våldet… de 
kan hata personen för våld, men samtidigt älska personen. Anledning till att detta band utvecklas är att 
relationen inte börjar med våld utan kärlek och till en början är mannen bara perfekt. Kvinnor vill gärna 
försöka föra relationen till hur det har varit (Emma).

Citatet ovan genomsyras även av förhoppningar att kvinnan hatade mannen för våldet som 

han utsatte henne för, men hon älskade honom annars och hade förhoppningar om att våldet 

skulle avta. 
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7.1.3 Normaliseringsprocess 
Normaliseringsprocessen uppgavs som en viktig process för att beskriva varför våldsutsatta 

kvinnor valde att stanna med våldsutövaren trots allt. 

Normalisering är ett användbart begrepp, på det sättet att det visar att våldet på något sätt blir vardag. Det 
som man aldrig någonsin hade accepterat från början, men som sedan kommer krypande in i vardagen. 
Livsutrymme: man tänker att livsutrymmet krymper genom normaliseringen. Det som man utanför 
relationen skulle tycka vara helt sjukt eller liksom inte alls okej. Kvinnor normaliserar våldet och ser inte 
den som onormal (Anna).

Intervjupersonerna uppgav att våldsutsatta kvinnor definierade våldet som normalt efter ett 

tag, och att våldet blev vardag för den våldsutsatta kvinnan. Detta kunde bero på att kvinnor 

hade internaliserat våldsutövarens uppfattningar om att våldet var normalt och att det förekom 

i varje relation. Internalisering som orsak till kvinnors val att stanna i relationen var ett 

återkommande svar från intervjuerna. Internalisering blev som ett undertema för 

normaliseringsprocess, därför att vår empiri visade att det kan likaså kopplas till 

normaliseringsprocessen. Internaliseringen kunde vara ett annat resultat av normalisering av 

våldet och våldsutövarens uppfattningar. Enligt Anna har kvinnor uppgivit att det var deras fel 

att våldet skedde och intervjupersonen uppgav att internalisering låg till grund för denna 

tanke.

I de allra flesta relationerna har kvinnor fått höra att det är fel på en själv, och efter ett tag blir det sanning 
och kvinnan börjar tro på det. Det är internalisering (Anna). 

Samtliga intervjupersoner menade att kvinnor tappade självkänslan under våldet och blev 

isolerade, vilket gjorde att våldsutövaren var den som visste bäst. Kvinnor tog på sig ansvaret 

för våldet för att våldsutövaren sa att det var hennes fel. Kvinnor övertog våldsutövaren 

synsätt och började därför uppfatta verkligheten som han gjorde. Våldsutövaren förklarade 

våldet som endast hennes fel, vilket ledde till att kvinnan började anpassa sig till det och hon 

började även tro på det.

7.2 De professionellas arbetssätt 
Intervjupersonerna besvarade frågor där de diskuterade hur de arbetade med våldsutsatta 

kvinnor. Utifrån fem olika underteman presenteras arbetssättet utifrån intervjupersonernas 

svar. De fem olika underteman som framkom var: möta där kvinnan är, lyssna och tro på, 

tydliggöra, stärka självkänslan och motivera till egna beslut. 
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7.2.1 Möta där kvinnan är 
Lisa uppgav att det viktigaste man skulle göra när man mötte och arbetade med våldsutsatta 

kvinnor var att försöka befinna sig där personen befann sig. Intervjupersonen menade att det 

var viktigt att befinna sig där kvinnorna var och att inte försöka påskynda deras processer. 

Intervjuperson Sara och Kim berättade att uppbrottsprocessen mer eller mindre var en lång 

process och därför var det viktigt att man inte bara befann sig där kvinnan var, utan vidare 

kunna vara respektfull och förstående.

Vår uppgift är att stå kvar och inte döma henne om vi tycker att hon borde göra saker annorlunda. Vi ska 
fungera som bollplank, coacher och stöd oavsett vilka vägar hon tar och hon ska veta att hon när som 
helst kan ta kontakt med oss. Att vi tror på henne och hennes inre styrka (Kim).

Kim menade att den som arbetade med våldsutsatta kvinnorna skulle ha tålamod, följa med i 

hennes process och befinna sig där hon var. Hon menade vidare att de skulle stå kvar oavsett 

vilka beslut våldsutsatta kvinnor fattade, och att de skulle fungera som ett stöd för henne. 

7.2.2 Lyssna och tro på 
Samtliga intervjupersoner uppgav att det var viktigt att kunna visa empati i möte och arbete 

med våldsutsatta kvinnor, oavsett vad de berättade eller vilka beslut de tog.

Det är viktigt att ha ett empatisk bemötande, och ha förmågan att kunna förstå kvinnornas beslut och 
känslor (Sara).

Agnes berättade att det var viktigt att berätta att, oavsett vad kvinnornas beslut och historier 

var, så står yrkesverksamma bakom och stöttar dem. Intervjupersonerna berättade att kunna 

lyssna, bekräfta, visa intresse och tro på vad kvinnorna säger var väsentligt för att kunna 

förmedla trygghet och därmed kunna arbeta med kvinnorna.

Att vi lyssnar och tror på dem är viktigt för arbete med våldsutsatta kvinnor. Att de ska bli bekräftade och 
att vi tror på deras historier är av betydelse för ett lyckat arbete (Lisa).

Att lyssna, att vara intresserad och att verkligen vilja lyssna är viktigt för arbete med våldsutsatta 
kvinnor… Genom att lyssna kan vi även informera dem hur våldet brukar se ut för andra, hur många det 
är som lever i deras situation och hur många vi träffar. Det är viktigt för att hon ska inse att hon inte är 
ensam (Anna).

Intervjupersonerna förklarade vidare att möjligheten att kunna arbeta med dessa kvinnor 

styrdes av hur man valde att bemöta dem. Om bemötandet var av god kvalité blev det lättare 

att arbeta med dessa kvinnor. Det uppstod trygghet och ett bättre samarbete som underlättade 

att byta information mellan varandra, och som även underlättade för kvinnorna att öppna upp 
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sig för att berätta om våldet. Förutom att bekräfta kvinna, lyssna, tro på henne var det viktigt 

att komma ihåg att visa intresse.

Att jag ser dig och att jag är intresserade av det du berättar är viktigt för att skapa tillit och stärka den 
(Emma).

Att vara nyfiken och intresserad av det dem säger om sig och sitt liv är viktigt för tillit. Man visar att man 
är intresserade genom att lyssna och ställa frågor (Anna).

Samtliga intervjupersoner menade att om yrkesverksamma fokuserade på att visa intresse, 

lyssna och tro samt bekräfta förbättrades alliansen mellan parterna. 

7.2.3 Tydliggöra 

Vi arbetar med att synliggöra och tydliggöra för oss. Tydliggöra… att det är han som gjorde såhär mot 
dig… (Emma).

Emma menade också att synliggörandet och tydliggörandet av våldet gjorde att våldsutsatta 

kvinnorna kunde reflektera över hur de skulle agera om våldsutövaren gjorde samma sak mot 

någon annan istället för dem. Emma menade vidare att de professionella därmed kunde visa 

att våld inte var normalt. Vidare berättade samtliga intervjupersonerna att tydliggörande av 

begreppen hjälpte de våldsutsatta kvinnorna att förstå och känna igen sig i dessa begrepp, 

vilket gjorde att hon blev medveten om att hon har blivit utsatt för våld i nära relationer.

Vid arbete med våldsutsatta beskriver jag normaliseringsprocessen och tar även upp det traumatiska 
banden. Det är ett sätt för kvinnorna att kunna relatera. Kvinnorna kan ofta känna igen sig i begreppen 
som framkommer och då ökar deras förståelse för vad de har varit med om. De förstår att våld är inget 
normal och att de har varit utsatta för våld (Lisa).

Att berätta om normaliseringsprocessen hjälper kvinnorna att förstå att de har normaliserat våldet. Man 
inser att man har hamnat i en normaliseringsprocess när man vet vad det innebär (Sara). 

Lisa berättade om det traumatiska bandet, internalisering, för att våldsutsatta kvinnorna skulle 

förstå varför de agerade som de gjorde eller tänkte som de gjorde. Intervjupersonen kallade 

internaliseringen för den kidnappade hjärnan.

Vi pratar även om internaliseringen, den kidnappade hjärnan som man också kan kalla det för. Genom att 
prata om vad internalisering innebär så kan kvinnan inse att hon inte är mindre värd eller kan ingenting, 
utan det är endast vad mannen tycker och eftersom hon har länge varit utsatt så har hon börjat se sig själv 
som han gör (Lisa). 

Intervjuperson Anna diskuterade att man också skulle tydliggöra och prata om annat såsom 

skuld och skam, samt anpassning av strategier som våldsutsatta kvinnorna kunde använda sig 

av för att leva med eller minska våldet. Intervjupersonen menade att detta vidare kunde hjälpa 

kvinnan att förstå hennes agerande och reaktioner på våldet och förstå hennes beslut hittills. 
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Intervjupersonerna tog vidare upp FREDA bedömningsinstrumentet som ett sätt att hjälpa 

kvinnor att kartlägga och bli medvetna om vad de hade varit med om. 

Vi använder FREDA som bedömningsmetod eftersom det hjälper oss att uppfylla vårt syfte, vilket är att 
göra kvinnorna vi träffar medvetna om sina situationer (Agnes). 

Enligt Kim kunde FREDA bedömningsmetoder vara en stor hjälp för att hjälpa våldsutsatta 

kvinnorna att inse vad de har varit med om, alltså våld. Samtliga intervjupersonerna som 

nämnde FREDA berättade att kartläggningen kunde hjälpa kvinnor att förstå 

normaliseringsprocessen, det traumatiska bandet och meningen med våldet, och vidare varför 

hon blev utsatt för det.

7.2.4 Stärka självkänslan 
I intervjuerna framkom att arbetet med kvinnorna också innebar att bemöta henne rätt, kunna 

stärka samt motivera henne. Under våldet och även efter våldet kunde våldsutsatta kvinnor 

lida av en sämre självkänsla och sakna motivation till att göra någonting för att komma ifrån 

våldet, eftersom de hade levt med våldet länge. Intervjuperson Agnes berättade att man 

försökte stärka kvinnornas självkänsla genom att visa att de har sin kompetens och kan ta 

egna beslut.

Vi ska visa kvinnan att hon har sin kompetens och därmed stärka hennes självkänsla. Vi ska motivera 
kvinnorna att ta beslut som de känner är bäst för dem (Agnes).  

Intervjuperson Lisa beskrev deras arbetsprocess när det kommer till att motivera och stärka 

kvinnornas självkänsla som väsentliga, för att man skulle kunna hjälpa kvinnorna att inse att 

det var bara de som kunde fattat beslut som passar dem. Lisa menade vidare att kvinnorna 

visste bäst om deras situation. Intervjupersonerna berättade vidare att denna process hade som 

syfte att också kunna lära kvinnorna att skydda sig själv och träna på vad det ville göra. 

Vi tränar på vad jag egentligen vill? Vi vill med det att kvinnor, inte bara ska förstå att de har varit 
misshandlade eller internaliserat, utan även ska lära sig att skydda sig själv och träna på att göra vad de 
vill. ‘Vilken stol ska jag sitta på?’, ‘Dricker jag te eller kaffe?’ osv… (Lisa).

Samma process och syfte togs upp av intervjuperson Anna och intervjupersonen berättade 

vidare att det var viktigt att man lämnade över ordet till kvinnorna. Man skulle inte ge råd, 

tycka eller bestämma för kvinnorna, utan det var deras egna processer. Vidare menade Anna 

att Socialtjänsten eller kvinnojouren skulle stå där för att stötta och ge stöd.

Vi arbetar även med att stärka kvinnorna. Stärka de så att de kan själva göra ett beslut som passar för 
dem. Vi kan inte säga vad vi tycker eller ge råd. Min erfarenhet är att kvinnan som själv fattat beslutet 
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och är redo för den, har tänkt igenom och så, då är det lättare för henne att stå kvar vid detta beslut och 
inte gå tillbaka (Anna). 

Detta citat uppfattade vi innebar att intervjupersonens egen erfarenhet tydde på att 

våldsutsatta kvinnorna tenderade att stå vid sina beslut om de hade tagit detta beslut själva 

utan att ha blivit påverkade av andra.  

Sara berättade även att de inte bara erbjöd motiverande samtal, utan även kvinnogrupper. Med 

kvinnogrupper menade hon grupper där våldsutsatta kvinnor kunde samlas och träffa 

varandra. De träffas tjugo gånger och pratar då om olika teman. Intervjupersonen berättade 

vidare att kvinnogrupper var bra eftersom våldsutsatta kvinnor kunde träffa andra som befann 

sig i liknande situation. Kvinnogrupper kunde därmed agera som stärkande och motiverande 

arbete. Vidare var det även ett bedömningsinstrument med namnet FREDA som användes; 

Vi använder FREDA för riskbedömning och motiverande samtal för att motivera och stärka kvinnor 
(Emma).

Intervjupersonerna menade att med FREDA kunde de inte bara veta vilken/ vilka skydd och 

stöd våldsutsatta kvinnor skulle kunna behöva, utan även använda instrumentet för att göra 

kvinnor medvetna samt stärka deras självkänsla. Samtliga intervjupersoner menade att när 

kvinnor blev medvetna om vad de har varit med om kunde de inse att det inte var deras fel. 

Att inse att det inte var deras eget fel gjorde att kvinnorna fick bättre självkänsla. 

7.2.5 Motivera till egna beslut 
Självbestämmande återfanns i det motiverande och stärkande arbetet ovan, men vi valde ändå 

att ha med självbestämmande under rubriken motivera till egna beslut, då det fanns fler 

tydliga exempel på självbestämmande i arbetet med kvinnorna. Intervjupersonerna belyste att 

ett bra bemötande och ett fungerande samarbete gick ut på att man respekterade våldsutsatta 

kvinnornas självbestämmande och beslut oavsett vad beslutet blev. Intervjupersonerna 

menade att det var viktigt att komma ihåg att det var kvinnorna som skulle bestämma i 

slutändan.

Jag tycker att socialtjänsten och kvinnojouren har en väldigt viktig roll för kvinnors beslutfattande. Men 
vi ska komma ihåg att varken den ena eller den andra kan någonsin bestämma för kvinnan att lämna 
partnern (Anna).

Dessutom illustrerade Kim att våldsutsatta kvinnor var vuxna kvinnor och kunde fatta egna 

beslut. 
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Kvinnan är en vuxen människa som gör sina egna val utifrån de förutsättningar hon har. Vår uppgift är att 
stå kvar och inte döma henne om vi tycker att hon borde göra saker annorlunda (Kim). 

Intervjupersonen menade att professionella hade som uppgift att stötta de våldsutsatta 

kvinnorna och att stå vid deras sida. Professionella kunde inte bestämma eller tycka att 

kvinnor borde göra si eller så, utan kvinnorna var vuxna människor och kunde fatta egna 

beslut som var bra för dem. 
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8 Diskussion 

8.1 Sammanställning av studiens resultat, syfte och 
frågeställningar

Syftet med studien var att undersöka uppfattningar hos professionella om varför våldsutsatta 

kvinnors valde att stanna i våldsamma relationer och även att undersöka professionellas arbete 

med våldsutsatta kvinnor. I den första delen kommer en sammanfattning av studiens resultat. 

8.1.1 Vilka anledningar uppger professionella till varför kvinnor väljer att 
stanna i en våldspräglad relation?

Resultatet visade att rädsla, kärlek och normaliseringsprocessen uppgavs som avgörande. 

Rädsla och kärlek var två huvudteman i vårt resultat som tillhör det traumatiska bandet. 

Normaliseringsprocessen är ett annat huvudtema som visade sig vara en av de största 

anledningarna till att kvinnor valde att stanna. Vårt resultat visade vidare att underteman till 

rädsla var barn, underteman till kärlek var hat och hopp, och underteman till 

normaliseringsprocessen var internalisering. Alla underteman förutom 

normaliseringsprocessen ingick i det traumatiska bandet. Av denna anledning kan man 

sammanfattningsvis säga att normaliseringsprocessen och en del av det traumatiska bandet var 

avgörande för våldsutsatta kvinnors beslutsfattande. 

8.1.2 Vad kan arbetet med våldsutsatta kvinnor innefatta?
I resultatet fann vi professionellas arbetssätt som huvudtema, och i resultatet fann vi även fem 

underteman. Underteman var; att möta där kvinnan är, lyssna och tro på, tydliggöra, stärka 

självkänslan och motivera till egna beslut. Normaliseringsprocessen och det traumatiska 

bandet förekom även här som viktigt att berätta om och förklara för de våldsutsatta kvinnorna. 

Samtliga intervjupersonerna menade att i arbetet med våldsutsatta kvinnor strävade det efter 

att göra kvinnorna medvetna om sin situation och vad de hade varit med om. 

Intervjupersonerna berättade att kvinnorna tenderade att känna igen sig och blev medvetna om 

sina situationer när de väl hörde och fick alla begrepp förklarade för sig. Att berätta för de 

våldsutsatta kvinnorna om normaliseringsprocessen kunde hjälpa dem att inse att de hade 

normaliserat våldet, och de kunde förstå varför de valde att stanna. Genom berättandet om de 

traumatiska banden kunde våldsutsatta kvinnorna vidare inse vilka anledningar som stod 

bakom deras beslut.
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8.2 Analys utifrån tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter

Nedan följer analys av våra resultat utifrån tidigare forskning och våra teoretiska 

utgångspunkter. Analysen sker utifrån våra huvudteman samt underteman som vi fann under 

resultatdelen. 

8.2.1 Rädsla, kärlek och normaliseringsprocessen – analys
Rädsla, kärlek och normaliseringsprocessen var huvudteman som vi fann, som svar på första 

forskningsfråga. För att underlätta läsandet börjar vi med rädsla och avslutar med 

normalisering. 

Som resultaten visade ansåg intervjupersonerna att rädsla var en bidragande faktor till kvinnas 

beslut att stanna. Holmberg och Enander (2011) skriver att rädsla är en av faktorerna till 

kvinnornas beslut att stanna i en våldspräglad relation. Holmberg och Enander (2011) skriver 

vidare att rädsla är en del av det traumatiska bandet, som kvinnan har till våldsutövaren. 

Larsdotter (2011) nämner också rädsla, men utifrån en annan synvinkel. Hon nämner att rädsla 

kan vara en anledning till att kvinnorna inte vill berätta för andra om deras situation. Detta tycks 

då inte stämma överens med vår empiri, då de professionella nämner att de våldsutsatta 

kvinnorna är rädda, men ändå berättar för de professionella om deras situation. Grände m.fl. 

(2014) skriver om rädsla som en anledning till att kvinnor inte polisanmäler förövaren. Kvinnan 

polisanmäler inte av flera orsaker och främst är rädslan för konsekvenserna som kan innebära 

utökat våld (Grände m.fl., 2014). 

Hälften av intervjupersonerna uppgav barn som ett undertema till rädsla om varför 

våldsutsatta kvinnor valde att stanna. Grände m. fl. (2014) bekräftar att barn kan vara en 

kvarhållande faktor. Intervjupersonerna uppgav att mannen använde barnet för att hålla kvar 

kvinnan och tvinga henne att inte lämna genom att hota med att ta barnet ifrån kvinnan om 

hon skulle lämna. Dessutom fanns risken att man fick ha gemensam vårdnad med mannen när 

man anmälde och lämnade, och det var kvinnor rädda för därför att det innebär att hon 

lämnade barnen hos mannen utan skydd. Grände m.fl. (2014) bekräftar detta och skriver 

slutligen att kvinnan därför inte vill ha separation eller polisanmäla våldsutövaren. Vi tolkar 

detta som att kvinnan känner sig maktlös gentemot mannen. Makten kan byggas upp igen 

genom Empowerment (Askheim & Starrin, 2007).  Empowerment är ett begrepp som står för 

Power och innebär att ge styrka, makt och kraft. Askheim och Starrin (2007) skriver att makt, 

styrka och kraft är något som alla människor vill ha. Alla människor vill känna sig starka och 
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ha makt över sina liv. Människor vill vara de som har kontrollen och styr sina liv, de som 

bestämmer. De tre ingredienser är mer eller mindre något som våldsutsatta kvinnorna saknar 

på grund av internalisering och normalisering, och därför är det viktigt att de professionella 

ska arbeta förstärkande för att kvinnor ska återfå deras självkänsla och ta tillbaka kontrollen 

över sina liv ifrån våldsutövaren. Genom Empowerment ska våldsutsatta kvinnor få hjälp att 

bygga upp självkänslan och få tillbaka makten som har fråntagits dem under våldsrelationen. 

Larsdotter (2011) skriver visserligen att barn inte riktigt tillhör det traumatiska bandet, men 

att det har kommit att räknas till dessa band, eftersom det är ett band som sammanbinder den 

våldsutsatta kvinnan med våldsutövaren. Författaren poängterar att gemensamma barn är den 

största faktorn till våldsutövaren och den våldsutsattas fortsatta kontakt. När det är barn med i 

bilden blir det mer komplext, då det för många anses vara något negativt att inte leva ihop 

med båda sina föräldrar. Det som dock anses vara en motivation i det hela är att kvinnans 

beslut att lämna våldsutövaren ökar genom att försöka visa att barnen också upplever våldet 

(Larsdotter, 2011). Velonis m.fl. (2017) skriver om andra faktorer än de faktorer som är på 

individuella nivåer. Barn är här ett utmärkt exempel på icke individuella faktorer hos kvinnan 

själv. 

Intervjupersonerna nämnde kärlek som en anledning till att kvinnorna stannade. Enligt 

Holmberg och Enander (2011) återfinns det en känsla av att känna sig utvald när man är kär. 

Kvinnan upplever att just hon har blivit vald av mannen, och denna känsla får kvinnan att 

känna att hon har fått förtroendet att hjälpa och förstå mannen. Kärlek kan vidare vara 

kvarhållande ifall kvinnan känner att hon har haft turen att träffa en annorlunda man, och då 

anses utvaldheten vara mer dyrbar (Holmberg & Enander, 2011). Detta kan kopplas till vår 

empiri, då relationen börjar med kärlek och när sedan våldet börjar är kvinnan för kär i 

mannen för att kunna lämna honom. Lundgren (2004) menar att det finns stunder där kärlek 

förekommer i våldsrelationen, och dessa stunder kan skapa en förvirring hos den våldsutsatta 

kvinnan som är ett effektivt sätt att få henne att stanna i den våldspräglade relationen. 

Växlingen kan göra så att våldet upplevs som ett uttryck för kärleken (Lundgren, 2004; 

Holmberg & Enander, 2011). Våra intervjupersoner beskrev förhoppningar och hat i samband 

med kärlek, vilket kan kopplas till detta. Våldsutsatta kvinnorna beskrevs ha förhoppningar 

om att våldet kommer att upphöra samtidigt som de hatade själva våldet i sig, menade 

intervjupersonerna.



42

En annan anledning som nämndes till varför kvinnor valde att stanna var på grund av 

normaliseringsprocessen och internalisering. Intervjupersonerna Lisa och Emma tog upp 

normaliseringsprocessen som en anledning till att kvinnor stannade i våldspräglade relationer. 

Normaliseringsprocessen tas även upp av Holmberg och Enander (2011) där de skriver att 

uppbrottsprocessen kan anses som en frigörande process från normaliseringsprocessen och 

våldet. Resultatet uppger normaliseringsprocessen och traumatiska banden som anledningar till 

att kvinnor väljer att stanna med våldsutövaren, men de uppger senare att man kan motarbeta 

detta genom Empowerment och en förståelse av normaliseringsprocessen. Vi tänker dock att 

uppbrottsprocessen är ett arbetssätt. Ett arbetssätt som kan lyckas genom att få förståelse och 

en starkare självkänsla. Vidare beskrivs normaliseringsprocessen som en dynamisk process som 

innebär att våldet normaliseras av de våldsutsatta kvinnorna (Grände m.fl., 2014). Grände m.fl. 

(2014) skriver vidare att normaliseringsprocessen också är anledningen till att de våldsutsattas 

livs- och handlingsutrymme stegvis blir mindre. Hennes självkänsla, åsikter, relationer tas ifrån 

henne. Detta bekräftas även av våra resultat. 

Internalisering nämns av Holmberg & Enander (2011) som en anledning till att stanna. 

Kvinnas sätt att anpassa sig till mannen var en primär överlevnadsstrategi, det vill säga ett sätt 

för henne att stanna och överleva i den våldspräglade relationen. Anpassning var stark 

kvarhållande då kvinnor internaliserade mannens syn på våldet och henne. Lundgren skriver 

om anpassningsprocess som sker under normaliseringsprocessen, där kvinnan anpassar sig till 

våldsutövaren och våldet i hopp att undvika mer våld (Lundgren, 2004). 

När Olsson (2011) skriver om internalisering beskriver hon hur den våldsutsatta kvinnan inte 

är samma person som hon var innan hon träffade våldsutövaren. Den våldsutsatta kvinnan 

blev den personen som mannen hade format henne till (Olsson, 2011). Intervjupersonerna 

Sara och Anna nämnde att kvinnorna ofta ansåg att det var deras fel att våldet sker. Att det var 

fel på henne, då mannens bild av henne hade förts över på henne. 

Velonis m.fl. (2017) belyser att kvinnor kan ta över ansvaret för att våldet sker och att det då 

kan motverkas genom användningen av Empowerment. Kvinnans motstånd gentemot mannen 

är dels kvarhållande samtidigt som det är frigörande (Holmberg & Enander, 2011). 

Empowerment stödjer människor som har mindre makt, att ta tillbaka sin makt igen (Askheim 

& Starrin, 2007). Empowerment syftar även till att människor ska återfå tanken om att de har 

värde och att de kan förändra sina liv, om de vill det. Normalisering, rädsla och kärlek verkar 
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alla enligt våra resultat emot detta, då den våldsutsatta kvinnan är i beroendeställning till 

mannen. 

Sammanfattningsvis är även en olikhet som berör de två huvudteman om rädsla och kärlek 

viktig att belysa. Olikheten är att vår empiri belyser delar av det traumatiska bandet som mer 

väsentlig nämligen rädsla och kärlek. Holmberg och Enander (2011), Hällen och Sinisalo 

(2018) och Larsdotter (2011) skriver att det traumatiska bandet innehåller kärlek, rädsla, hat, 

medlidande, skuld, hopp, viljan att förstå mannen, beroende och internalisering. Detta är 

intressant eftersom dessa författare även nämner att de traumatiska banden kan skilja sig från 

person till person. Vår empiri belyser dock samma traumatiska band nämligen rädsla och kärlek 

som viktigast. 

8.2.2 De professionellas arbetssätt – analys
Möta där kvinnan är, lyssna och tro på, tydliggöra, stärka självkänslan och motivera till egna 

beslut, var underteman som vi fann. För att underlätta läsandet börjar vi med möta där 

kvinnan är och avslutar med att motivera till egna beslut. 

Möta där kvinnan är.

Holmberg och Enander (2011), Hällen och Sinisalo (2018) och Larsdotter (2011) skriver om 

uppbrottsprocesser och att dessa uppbrottsprocesser är uppdelade i tre aktiva processer. De tre 

processerna är att bryta upp, att bli fri och att förstå.  Dessa processer kan pågå i lika långa 

eller korta perioder och behöver inte ske i ordning (Holmberg & Enander, 2011; Hällen & 

Sinisalo, 2018; Larsdotter, 2011). Intervjupersonerna uppgav att man måste förstå att 

kvinnorna är unika och att de har olika processer. Lisa förklarade att professionella i arbete 

med våldsutsatta kvinnor alltid skulle försöka befinna sig där kvinnan är och inte påskynda 

någon process. Här finner vi lyckligtvis en skillnad mot vad vår tidigare forskning nämnde, 

närmare bestämt vad Ekström skriver om. Ekström (2016) menar att det ibland händer att 

socialarbetare ställer kravet att de våldsutsatta kvinnorna måste lämna deras våldsutövare ifall 

de vill fortsatta få hjälp från dem.

Lyssna och tro på.

Anna tog upp att Socialtjänsten och kvinnojouren var viktiga när det kom till arbetet med 

våldsutsatta kvinnor. Hon påpekade att socialarbetare och professionella skulle mer eller 

mindre finnas för att lyssna på våldsutsatta kvinnornas berättelser och visa stöd, samt hjälpa 
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dem att återfå självkänsla och stärka dem. Grände m.fl. (2014) menar att genom att lyssna på 

kvinnan stödjer det henne att finna struktur på sina känslor och valmöjligheter. Anna uppgav 

att kvinnojouren och Socialtjänsten spelar en stor roll i våldsutsattas beslut att stanna eller 

lämna den våldspräglade relationer. Intervjupersonen förklarade att kvinnorna skulle kunna 

vara i behov av kvinnojouren för att kunna prata och förstå vad de har varit med om och 

vidare behöva Socialtjänsten när det kom till mer praktiska saker såsom skyddat boende, 

ekonomiskt stöd etcetera. 

Empati och respekt uppgavs som viktigt när det kom till bemötandet. Grände m. fl. (2014) 

skriver att det är viktigt för professionella att kunna visa empati, speciellt i arbete med 

våldsutsatta kvinnor. Man ska ha respekt när man möter våldsutsatta kvinnor för att kvinnorna 

är experter på sina egna berättelser. Kvinnorna vet bättre om deras egen situation och man ska 

förhålla sig till det som professionell (Grände m.fl., 2014).

Tydliggöra

Emma tydliggjorde vad kvinnan hade berättat för den professionella, och poängterade att våld 

inte var något positivt. Payne (2015) nämner att förtryck är något som ska bekämpas i 

Empowerment, vilket Emma i detta fall gjorde. Sara betonade även hur viktigt det var med 

tydliggörandet och att visa för kvinnan att förtryck inte var något som kvinnan skulle behöva 

leva med. Vidare belyste intervjupersonerna att det var viktigt att professionella förstod 

normaliseringsprocesserna och de traumatiska banden för att kunna arbeta med de våldsutsatta 

kvinnorna. Samtliga intervjupersoner menade att första steget var att förklara för kvinnorna 

om normaliseringsprocessen, internalisering och de traumatiska banden, som kunde uppstå i 

en våldspräglad relation. 

Normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell utvecklad av sociologiprofessorn Eva 

Lundgren (Grände, m.fl., 2014). Normalisering beskrivs som processen där våldet blir normal 

och accepteras som inslag i vardagen. Våldet blir inte längre något upprörande och mer eller 

mindre som något förväntat. Normaliseringsprocess kan även resultera i att våldet tolkas som 

någonting positiv och vidare försvaras av den våldsutsatta (Holmberg & Enander, 2011; 

Lundgren, 2004; Larsdotter, 2011). Normaliseringsprocessen resulterar dessutom i att den 

våldsutsattas livs- och handlingsutrymme stegvis blir mindre, vilket är också ett resultat av 

internalisering som följer normaliseringsprocessen. Internalisering är ett band till 
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våldsutövaren, som innebär att den våldsutsatta kvinnan internaliserar mannen 

verklighetsuppfattning, krav och syn på henne (Holmberg & Enander, 2011). 

Internalisering tillhör det traumatiska bandet som vidare innehåller andra band, såsom kärlek, 

rädsla, barn, hopp, hat och skuld samt medlidande. Andra band som tillhör traumatiska bandet 

är viljan att förstå mannen och beroende av mannen (Holmberg & Enander, 2011; Hällen & 

Sinisalo, 2018; Larsdotter, 2011). Dessa band som kvinnor har till mannen kan flera gånger 

försvåra uppbrottet från våldsrelationen menar författarna samt intervjupersonerna. Därför var 

det viktigt att förklara dessa processer menade intervjupersonerna, för att hjälpa kvinnorna att 

själva kunna sätta ord på vad som hade hänt eller kunna känna igen sig i begreppen och 

förklaringarna. Grände m. fl. (2014) skriver att socialarbetaren genom att förklara 

normaliseringsprocessen och traumatiska banden och reaktioner kunde hjälpa kvinnor att 

förstå våldet, att hon hade normaliserat våldet samt varför hon hade normaliserat våldet 

istället för att lämna.

Att tydliggöra är viktigt för att kvinnor ska kunna gå igenom uppbrottsprocessen. Se deras 

andra alternativ, förstå våldet och kanske vilja att bryta sig fri från det. Lisa kallade 

internalisering för den kidnappade hjärnan, namngivning berodde mycket på att 

internalisering handlar om att våldsutsatta blir fråntagna sig själva och sin egen hjärna. Hon 

menade att kvinnor behövde förstå för att kunna ta beslut och andra viktiga steg för att 

komma ifrån våldsrelationen och beroendeställningen. 

Stärka självkänslan

Enligt Ulmestig och Eriksson (2016) var socialarbetare viktiga för att hjälpa kvinnan 

emotionellt och även med att bli mer självständig. De menar att välfärdssystemet och 

socialarbetarnas stöd är viktiga för att kvinnorna ska ”överleva” våldet (Ulmestig & Eriksson, 

2016). Vad avser stöd var Sara den enda av våra intervjupersoner som nämnde att de använde 

sig av kvinnogrupper för att stärka kvinnorna. Detta kan kopplas samman med det som 

Askheim & Starrin (2007) skriver om när de skriver om Empowerment nämligen att 

gemenskap kan vara starkare än att vara själva. 

Velonis m.fl. (2017) nämner att det finns olika faktorer som kan påverka våldsutsatta kvinnors 

beslut. Det kan vara alltifrån individuella faktorer till sociala faktorer. Vår reflektion är att 

normer mer eller mindre kan vara en anledning till att kvinnor lever med våldet, då skilsmässa 
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inte är idealt för några grupper. Med denna anledning ansåg vi att det därför var viktigt att 

kvinnorna hittade stöd utanför sitt nätverk.

Agnes berättade hur de exempelvis arbetade med Empowerment. Klienten ska inte endast få 

positiva känslor om sig själv utan ska även uppfatta sig själv som starkare genom 

Empowerment (Payne, 2015). Detta skedde genom det som intervjuperson Agnes uppgav att 

de professionella försökte göra så att kvinnan hittade sin egen röst igen. Payne (2015) 

beskriver även hur samhörigheten mellan de professionella och klienten borde främjas, så att 

de tillsammans kan arbeta motverkandet av förtryck. Detta sker således även av arbetet 

genom att den professionella bollar tillbaka frågan till klienten, så som Agnes uppgav.

Motivera till egna beslut

Empowerment syftar vidare om att klienterna ska ses i positiv bemärkelse genom att se 

klienterna som vinnare (Payne, 2015). Agnes bekräftade att kvinnan inte var ett offer, då hon 

menade att de professionella visade att kvinnan hade sin kompetens. Samtliga 

intervjupersoner nämnde mer eller mindre deras arbete som att agera motiverande, vilket 

kunde vara motiverande samtal, så som vissa även specifikt nämnde. Att arbete motiverande 

var något som Empowerment likaså står för (Payne, 2015), vilket också kan kopplas till att de 

professionella såg på klienterna som vinnare istället för offer. Detta ansåg vi vidare kunna 

kopplas med vad Payne (2015) skriver om makt, att det inte går att ge klienterna makt, men 

att de professionella skulle arbeta så att klienterna själva fann sin egen makt. Motiverande 

arbete sker genomgående i Empowerment, då den inte ignorerade problemen som finns, men 

alltid har en positiv syn till dessa problem (Payne, 2015). 

Enligt intervjupersonerna skulle de professionella inte ge råd eller bestämma åt kvinnorna, 

utan det är kvinnorna som skulle tänka igenom sina problem och hitta egna lösningar. Vidare 

menade de att de professionella aldrig skulle tvinga kvinnorna till något de inte ville. Detta 

bekräftas av Ekström (2016) och Grände m.fl. (2014).  Hällen och Sinisalo (2018) bekräftar 

också detta, då de skriver att kvinnan alltid är chefen över sin situation, där det är hon som 

bestämmer och inte de professionella. Att som professionell kunna respektera kvinnans 

beslutfattande, var också något som intervjupersonerna talade om för oss likaså belyst av 

Hällen och Sinisalo (2018). 

Grände m.fl. (2014) menar att genom att få göra egna val och tänka själv förstärker det 

självkänslan hos personen. Genom att socialarbetarna ger kvinnor handlingsutrymme och inte 
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försöker sätta ord i munnen på henne eller komma med svar och lösningar, visar de att de tror 

på kvinnornas egna resurser menar författarna och det kan vidare öka hennes självkänsla 

(Grände m.fl., 2014). Vi kunde således se många kopplingar till tidigare forskning, men även 

några olikheter från tidigare forskning. Lyckligtvis visar vår empiri att de professionella inte 

uppvisar samma beteende som våldsutövaren, något som Ulmestig och Eriksson (2016) 

skriver att socialarbetare ibland kan göra. Ulmestig och Eriksson (2016) beskriver att 

socialarbetarna då visar att de vet bättre än de våldsutsatta kvinnorna. Alla intervjupersoner 

poängterar hur viktigt det är att kvinnan själv ska få bestämma samt att lyssna till vad kvinnan 

har att säga. En annan olikhet som vi ännu inte har nämnt är kvinnans kontrollbehov som 

nämndes av Lisa. Det här tolkades av oss som att kvinnan var fast i sitt tänkande, där hon inte 

vågade ta steget mot det okända. Det tolkades även av oss höra ihop med rädsla, vilket vi fann 

många belägg för i tidigare forskning. 

8.3 Styrkor och svagheter med studien
I början av studien ville vi gå till primärkällan, vilket är våldsutsatta kvinnor, eftersom vi ville 

få mer personliga och realistiska svar på hur gruppen själv upplever och känner. Tanken var 

att vi ska fokusera på nutiden. Samhället utvecklas hela tiden och kvinnor får flera rättigheter 

och det finns annorlunda syn på kvinnor idag än tidigare. Vi ville därför se varför kvinnor 

väljer att stanna och vad det finns för anledningar som kan påverka. Vi ville därmed 

undersöka om våldsutsatta uppger eller har samma förståelse som förr när samhället var 

annorlunda. Av denna anledning tyckte vi att det blev en svaghet när studien inte blev så. Det 

var inte möjligt att intervjua våldsutsatta kvinnorna då det ansågs vara oetisk, och av denna 

anledning blev vi tvungna att förändra syftet och dessutom forskningsfrågorna. Vi ändrade 

fokus till de professionella som möter och arbetar med våldsutsatta kvinnor. 

Fokus låg fortfarande på våld i nära relationer och våldsutsatta kvinnor, dock från 

professionellas håll. Därmed tycker vi att våra resultat har påverkats oerhört mycket, då våra 

resultat mer är som allmänna anledningar till att kvinnor väljer att stanna. Det är inte så att 

resultatet blev negativt eller fel, eller även att vi inte fick fram bra resultat. Utan svagheten 

bygger på att vi inte fick gå till vår målpopulation, vår primära källa utan en sekundär källa. 

Vi är dock tacksamma och anser vidare att trots svagheten har vår studie varit intressant och 

spännande att genomföra. De professionella uppgav anledningar till att kvinnor väljer att 

stanna och gav oss en fördjupad förståelse för varför kvinnor väljer att stanna. 
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Studien har gått smidigare tack vare de professionella som har deltagit i forskningen. 

Intervjupersonerna har alla varit väldigt hjälpsamma, där de alltid erbjöd sig att förklara mer 

om vi efter transkriberingen inte skulle ha förstått vad en eller flera intervjupersoner menade 

med en viss sak. I början när vi formulerade våra två forskningsfrågor trodde vi att resultaten 

skulle variera mycket, vilket det inte har gjort. Att intervjupersonerna mer eller mindre 

uppgav samma svar till våra forskningsfrågor anser vi vara båda en svaghet samtidigt som en 

styrka med studien. En svaghet just därför att dessa professionella har samma uppfattningar 

kring kvinnornas beslut att stanna och hur de arbetar med våldsutsatta kvinnor. Vad gäller 

uppfattningar tenderar de att skilja sig åt, då de annars likaväl hade kunnat kallats för 

sanningar istället för ordet uppfattningar. Det var därför intressant att de professionella angav 

så pass liknande svar på varför kvinnor stannar, vilket vi anser kan tyda på att dessa 

professionella har liknande erfarenheter. Vi anser också att detta kan ha en koppling med vårt 

val av att använda oss av ett målinriktat urval, där intervjupersonerna arbetade på 

kvinnojourer och enhet för våld i nära relation. Om studien inte hade haft ett målinriktat urval 

hade resultaten kanske varit annorlunda, då studien kanske skulle erhålla en bredare bas där 

intervjupersonerna skulle komma från flera organisationer. Genom målinriktat urval erhöll 

studien styrkan av att fokuset riktades på kvinnojourer och enhet för våld i nära relation. 

Svagheten är att studien inte fick samma bred av svar som studien kanske hade fått om vi 

hade fokuserat på flera organisationer. 

En styrka med intervjuerna, och studien i helhet, var att vi fann mer likheter när vi trodde att 

vi skulle finna mer olikheter, vilket vi tolkar som att de professionella besitter mer eller 

mindre samma kunskaper om området. Att de professionella trots att de inte alla hade 

socionomexamen har samma kunskapsnivå vad avser våra forskningsfrågor, anser vi kunna 

bevisa att det inte krävs en specifik titel för att kunna sitt arbete. Att vissa av våra resultat 

skiljde sig från tidigare forskning belyser vidare att denna studie har varit till nytta, då ny 

kunskap har erhållits och våld i nära relationer ännu en gång kom i rampljuset för att öka 

kunskapen om ämnet. Att svaren liknande varandra anser vi även vara en styrka för att stärka 

och påvisa vilken fantastisk kunskap de professionella som arbetar med våldsutsatta kvinnor 

faktiskt har. 

Anledningen till att vi valde en kvalitativ studie och inte en kvantitativ studie anser vi vara en 

styrka, eftersom vi valde att fokusera på uppfattningar. Den kvalitativa intervjumetoden gav 

oss flexibiliteten, som vi behövde vid vissa intervjuer. Vid vissa intervjuer var vi tvungna att 

ställa fler frågor för att erhålla tillräckligt med material för att få svar på våra frågor. Det 
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negativa med den kvalitativa intervjumetoden var att den gav oss mycket frihet, vilket vi 

visste om från början av varje intervju där vi alltid försökte att agera på liknande sätt för att 

inte påverka intervjusvaren. Vidare anser vi att Empowerment synssättet berikade denna 

studie, då denna studie kunde genomsyras med positivitet. Socialt arbete tenderar att vara 

fylld med problem som ofta kan uppfattas som negativt. Att använda sig av Empowerment 

kan stärka individerna själva och vi anser även att alla oavsett vad mår bra av att tänka enligt 

Empowerment.  
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9 Slutsatser 

Vi tycker att studiens syfte är uppnått och att vi fått svar på våra frågeställningar. 

Intervjupersonernas svar på båda frågorna visade många samband med tidigare forskning, 

men även några olikheter. Detta kan ge en indikation på att de professionella har goda 

kunskaper om den forskning som görs i ämnet, samtidigt som denna studie har varit till nytta 

då den uppvisade några olikheter. 

I studien beskrev intervjupersonerna alla våldsutsatta och deras situation som unika, dock 

uppger de nästan alltid samma svar till varför kvinnor väljer att stanna med våldsutövaren, 

vilket vi tyckte var intressant. Intervjupersonerna beskrev även vikten av att låta kvinnorna ta 

sina egna beslut i egen takt. Intervjupersonerna beskrev tydligt arbetet i olika stadier. 

Stadierna var möta kvinnan där hon är, lyssna och tro på, tydliggöra, stärka självkänslan och 

motivera till egna beslut. 

Vår andra forskningsfråga har även varit intressant då vi fick svar om de professionellas 

arbetssätt, vilket gav oss mer än vad vi hade förväntat oss i början av studien. Slutligen 

hoppas vi att denna studie väcker intresse till ämnet om våld i nära relationer och mäns våld 

mot kvinnor.  
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11 Bilagor

Har bifogar vi alla mallar som vi har fyllt i eller jobbat med under studiens gång. 

1.1 Etiska egengranskning
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1.2 Informationsbrev
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1.3 Intervjuguide
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1.4 Samtyckesmall 


