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Sammanfattning
Varför går hon inte? är en av de vanligaste frågorna som ställs i samband med att en kvinna 

blir misshandlad av sin man. Frågan har en underton av skuldbeläggande, då man indirekt kan 

tolka den som att kvinnan bär en viss del av ansvaret för det våld hon utsätts för – hon stannar 

trots  allt  kvar.  Frågan  är  om det  kan  finnas  positiva  sidor  av  en  relation,  där  det  också 

förekommer våld. Kan det vara så att kvinnan får ut något annat av relationen? Syftet med 

studien är att se om det finns något samband mellan kvinnans upplevelse av ett positivt utbyte 

av relationen och hennes val att stanna kvar hos mannen och frågan jag ställer mig är:  Kan 

man se någon skillnad mellan de kvinnor som stannar kvar hos och de som lämnar sina män, 

beträffande i hur hög grad de upplever att de får respektive berövas kärlek? Utgångspunkten 

är att kvinnan gör ett val och överväger vilka vinster relationen ger, för att sedan besluta om 

hon har ett positivt utbyte av den eller inte. 
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1 Introduktion
Våld är något som inte är accepterat och något som vi i allmänhet tar avstånd från, i synnerhet 

om våldet drabbar dem som är svagare eller av annan anledning saknar möjlighet att försvara 

sig. Misshandel av kvinnor i nära relation är ett stort samhällsproblem som har rönt allt större 

uppmärksamhet  de  senare  åren.  1998  införde  Sveriges  riksdag  brottsrubriceringen  ”grov 

kvinnofridskränkning”. Det innebar en straffskärpning av upprepat våld mot kvinnor i nära 

relation.   Mäns  våld  mot  kvinnor  förekommer  i  alla  kulturer  och  i  samhällsskikt.  Enligt 

Lundgren,  Heimer,  Westerstrand & Kalliokoski  (2001) uppgav 46 % av kvinnorna  att  de 

utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. Med våld avsågs fysiskt våld, sexuellt våld och 

hot. 23 % av kvinnorna uppgav att de efter sin 15-årsdag upplevt fysiskt våld av en man de 

lever eller har levt i en sexuell relation med.  

Under 2007 anmäldes ca 21 060 misshandelsfall mot kvinnor där gärningsmannen var bekant 

för kvinnan. I majoriteten av dessa hade gärningsmannen och kvinnan en pågående eller en 

avslutad sexuell relation (BRÅ)1.  Varje år utsätts ca 17 kvinnor för så mycket våld av en 

närstående man att de berövas sina liv. Mörkertalet anses vara stort då det endast är i de fall 

någon har dömts för att ha berövat kvinnan livet, som en följd av relationsvåld, som räknas in 

i statistiken (BRÅ 2007:6).

Många har svårt att förstå hur en del kvinnor kan finna sig i att bli misshandlade och ofta 

säger vi ”om det skulle hända mig så skulle jag lämna honom direkt”. Varför går hon inte? är 

en av de vanligaste frågorna vi ställer oss. Frågan har en underton av skuldbeläggande av 

kvinnan – att hon genom att stanna kvar och finna sig i våldet på något vis har sig själv att 

skylla. 

Jag ställer mig frågan vad kvinnan kan ha för utbyte av en relation där hon blir misshandlad 

och vad det är som gör att hon tycker det är värt att fortsätta relationen. Frågan kan anses 

ligga snubblande nära att lägga skulden på kvinnan och det är inte mitt syfte. Min intention är 

att få reda på om kvinnan även kan ha ett positivt utbyte av en relation där hon utsätts för 

misshandel och hur det i så fall påverkar hennes beslut att vilja fortsätta relationen eller inte.

1 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=7&module_instance=2 hämtad 2008-09-21 
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Det här är en uppsats som handlar om mäns våld mot kvinnor som de har eller har haft en 

sexuell relation med. Det innebär att jag, för enkelhetens skull, stundtals kommer att benämna 

män synonymt med våldsutövare och kvinnor som drabbade av våldet.  Jag vill påpeka att 

detta inte är en allmän syn jag har på vare sig män eller kvinnor. Jag är högst medveten om att 

de män som utövar våldet är enskilda män med problem och inte på något sätt representerar 

alla män.

1.1 Hur ser våldet ut

För att  förstå våldets  process är  det  viktigt  att  ha i  åtanke att  en misshandelsrelation inte 

enbart präglas av att kvinnan blir slagen. Misshandeln börjar i regel inte ens med en fysisk 

misshandel. Det finns olika sätt för en man att använda våld på. Man brukar dela in våldet i 

olika underkategorier - fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, hot och trakasserier. Med fysiskt 

våld  avses  våld  mot  kvinnans  kropp inklusive  knuffar  och  fasthållande.  Fysiskt  våld  kan 

begås med eller utan tillhyggen eller vapen (Ekbrand, 2006; Eliasson, 1997; Lundgren m. fl, 

2001; Widding Hedin, 1997). Sexuellt våld kan vara allt från att kränka kvinnan sexuellt och 

förvägra  henne  rätten  att  använda  preventivmedel  till  att  utsätta  henne  för  en  fullbordad 

våldtäkt. När man pratar om psykiskt våld är det två olika typer av beteende man kan härleda 

till -  nedvärderande och kontrollerande. Mannen kan vara nedvärderande mot kvinnan genom 

att exempelvis förringa hennes insatser, jobb eller beteende, eller på annat sätt ”idiotförklara” 

henne. Ett kontrollerande beteende kan yttra sig i att mannen har synpunkter på vilka kvinnan 

umgås med, hur hon klär sig, isolera henne och hindra henne från kontakter med omvärlden, 

beslagta  hennes  mobiltelefon  eller  dylikt.  Till  hot  räknas  alla  typer  av beteenden som av 

kvinnan kan uppfattas som en risk för våld. Det kan vara verbalt, men också tecken och gester 

kan tolkas som hot (Ekbrand, 2006). Hoten kan riktas mot kvinnan, men också mot anhöriga 

eller husdjur i syfte att få kvinnan att uppvisa önskat beteende (Ekbrand, 2006; Holmberg, 

2004). Trakasserier kan vara flera olika handlingar som avser att bryta ner kvinnan. Det kan 

exempelvis vara att mannen gör oanmälda besök, vid flera tillfällen terroriserar kvinnan via 

telefon,  om  och  om  igen  drar  igång  vårdnadstvister  eller  bryter  överenskommelser  och 

försöker omförhandla dem (Ekbrand, 2006; Eliasson, 1997; Lundgren m. fl. 2001; Widding 

Hedin, 1997).  

Lundgren (1992, 2004) har myntat begreppet ”våldets normaliseringsprocess”. Med det menar 

hon att kvinnor successivt bryts ner i ett förhållande och att gränser förskjuts. Hon beskriver 
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att  en misshandelsrelation  ofta  inleds  med att  kvinnan isoleras  både fysiskt  och psykiskt. 

Detta sker genom att kvinnan börjar undvika att göra eller säga saker som hon vet kan reta 

upp mannen. När hon gett upp ett område och exempelvis brutit med väninnan som mannen 

inte gillade att hon umgicks med, kan mannen börja ge sig på kvinnans familjemedlemmar 

genom att ställa till bråk varje gång de skall umgås eller kvinnan har kontakt med dem. För att 

inte göra mannen arg undviker hon alltmer sin familj och så fortsätter det tills kvinnan inte har 

något umgänge utöver mannen. Mannen blir därmed den person hon främst umgås med och 

hennes enda referensram för vad som är bra och dåligt, rätt och fel.  Det leder i sin tur till att 

kvinnan gradvis förskjuter sina gränser mer och mer tills hon slutligen internaliserar våldet 

och ser sig själv som orsaken till det. Hon ser sig själv med mannens ögon och vill ändra det 

hon ser. Mannen är dessutom inte enbart våldsam utan växlar mellan att vara våldsam och 

kärleksfull och omvårdande. Det leder till att kvinnan delar mannens personlighet i två delar – 

den som egentligen är godhjärtad, kärleksfull och omhändertagande och den andra sidan som 

inte kan kontrollera sig och utför handlingar som mannen egentligen inte vill. Det leder till att 

hon kan distansera sig från den delen av mannen som utför otillåtna handlingar och närma sig 

den andra sidan som är god och som hon känner större samhörighet med. Tillsammans med 

den goda sidan hos mannen strävar hon att hålla den onda sidan borta och därmed utvecklar 

hon ett känslomässigt beroende av mannen (Eisikovits & Buchbinder, 1999; Lundgren, 1992, 

2004; Widding Hedin, 1997). 

Trots att mannen inte hela tiden brukar våld mot kvinnan kan våldet ändå prägla relationen. 

Det är själva hotet och vetskapen om att våld kan tas till som gör att mannen kan ta kontroll 

över kvinnans liv (Widding Hedin, 1997). Isoleringen behöver inte upplevas som negativ av 

kvinnan, hon kan till och med uppskatta den. När hon kommit så långt i processen att hon 

skuldbelägger  sig  själv  för  våldet  kan  det  vara  skönt  att  andra  inte  har  insyn  i  vilken 

behandling hon gjort sig förtjänt av. Så småningom leder denna process till att kvinnan tolkar 

misshandeln  och våldet  som något  normalt.  I  det  här  skedet  är  kvinnan,  enligt  Lundgren 

(2004), symboliskt dödad och att betrakta som ett offer med anledning av att hon nu behöver 

mycket hjälp och stöd för att återföras till ett värdigt liv och att åter skapa sig en självbild. 

Anledningen  till  våldet  är  enligt  Lundgren  (1992,  2004)  att  mannen  vill  bekräfta  sin 

överordning och att han därmed vill att kvinnan skall underordna sig honom. Hans normer om 

vad som är kvinnligt  respektive manligt  är avgörande för hur han beter sig och Lundgren 

(1992, 2004) påstår att dessa könsnormer har djupa rötter i ett historiskt arv och fortfarande är 

utbredda i vårt samhälle. 
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Hydén (1995) talar också för att mäns våld mot kvinnor kan relateras till kulturella mönster. 

Däremot riktar hon kritik mot Lundgrens normaliseringsprocess då hon anser att det inte finns 

några kvinnor som upplever våldet som normalt.  Hon hävdar att våldet ses som en tvivelaktig 

äktenskaplig handling i förhållandet, som både mannen och kvinnan skall förhålla sig till och 

förhandla om. Hon anser heller inte att kvinnan är att betrakta som ett viljelöst offer då hon 

menar på att kvinnorna upplever våldet som tvivelaktigt och omoraliskt och därmed bjuder 

motstånd mot beteendet. Motståndet kan yttra sig på olika sätt, bland annat genom att försöka 

tala mannen till rätta, få honom att lova att aldrig upprepa våldet igen, hota med skilsmässa, 

polisanmälan eller springa därifrån och så vidare. Man skall heller inte glömma att många 

kvinnor  faktiskt  lämnar  männen,  vilket  i  allra  högsta  grad  är  att  tolka  som  en 

motståndshandling mot våldet (Hydén, 1995). 

1.2 Vinster med våldsutövandet

Att våld förekommer beror på, enligt Isdal (2001), att det är ändamålsenligt så till vida att 

man uppnår ett syfte. Våld kan vara en effektiv handling och efter hand behöver man inte ens 

längre bruka våld för att få sin vilja igenom. Blotta vetskapen om att man är kapabel till det 

får  andra  att  göra  som  man  önskar  (Bergmark  &  Hamne  Lundberg,  1995;  Isdal,  2001; 

Widding Hedin, 1997). I motsats till vad många tror är det inte vanligt att en man som inom 

relationen  utövar  våld  gör  det  i  blint  raseri.  Det  är  vanligt  att  mannen,  i  de  fall  han 

överhuvudtaget erkänner våldet, skyller på att han inte visste vad han gjorde, att han var full 

eller att han tappade kontrollen över sig själv etcetera. I själva verket tyder hans handlande på 

att våldet inte alls är ett fall av bristande impulskontroll. Våldet utspelas nästan alltid bakom 

stängda dörrar, då inga vittnen finns, oavsett om det som utlöst handlingen skett tidigare på 

dagen, på någon annan plats, eller om det skett i hemmet. Våldet syftar till att få kvinnan att 

uppvisa önskat beteende och många gånger tar våldsutövaren inte till mer våld än vad som 

krävs. Mannen nöjer sig många gånger med att direkt eller indirekt hota med våld. Hotet i sig 

är en lägre grad av våld och det är först när hotet i sig inte är nog för att kontrollera hans 

partner  som  mannen  tar  till  fysiskt  våld.  Efter  en  allvarlig  fysisk  misshandel  kan  det 

fortsättningsvis räcka med att påminna kvinnan om våldet för att få henne att anpassa sig till 

önskat beteende. Våldsutövandet står i förhållande till syftet med våldet. Det innebär att det 

brukas tillräckligt  med våld för att  få den andra att  ge sig, vare sig mer eller  mindre.  Att 

mannen ofta tappar kontrollen som en följd av grov svartsjuka är också en vanlig uppfattning, 
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men det faktum att mannen kan hantera sin svartsjuka i flera timmar för att sedan bruka våld 

när paret kommer bakom stängda dörrar talar för att våldet är kontrollerat till både tid och rum 

och därmed inte ett handlande i blint raseri (Isdal, 2001; Lundgren, 1992). Ett annat tecken på 

att våldet inte är impulsivt är det faktum att oddsen så gott som alltid går i utövarens favör. 

Våldet utövas i regel av någon som är starkare än den som är mottagare för det. Mannen har 

ett syfte med det våld som kvinnan utsätts för. Det kan vara att få henne att bryta kontakten 

med vissa, i hans ögon, olämpliga vänner och bekanta. Det kan även syfta till att få henne att 

ställa upp på olika sexuella aktiviteter eller att få henne mer engagerad i hemmet etcetera. 

(Bergmark & Hamne Lundberg, 1995; Isdal, 2001; Lundgren, 1992).  

De senaste åren har man mer och mer börjat uppmärksamma det fenomen som kallas för 

separationsvåld,  vilket  innebär  att  mannen  tar  till  mer  våld  i  samband  med  att  kvinnan 

försöker  lämna eller  lämnar  honom.  Hans syfte  är  bland annat  att  få  kvinnan att  avbryta 

uppbrottsprocessen eller att återgå till  honom om hon har lyckats lämna honom (Ekbrand, 

2006). Om kvinnan trots det lämnar mannen var våldet till slut inte ändamålsenligt och enligt 

Marius Råkil2 är det vanligtvis först då som mannen söker hjälp för sin våldsproblematik. 

Detta är ett problem i sig för behandlingen av dessa män, då deras syfte med behandlingen 

många gånger inskränker sig till att endast bestå i att finna nya sätt att få tillbaka sin kvinna, 

inte en uppriktig önskan att sluta bruka våld mot henne. När våldet av olika anledningar inte 

längre  är  ändamålsenligt  och  kvinnan  lämnar  mannen  ses  det  som  ett  misslyckande,  en 

konsekvens  av  beteendet.  Det  är  viktigt  att  påpeka  att  våld  visserligen  kan  vara  mycket 

effektivt för att uppnå något, men det är i regel enbart kortsiktiga lösningar (Isdal, 2001). 

1.3 Alkohol och droger

Det är en vanlig uppfattning att mäns våld är starkt kopplat till alkohol eller drogmissbruk. 

Enligt  brottsförebyggande  rådets  (BRÅ)  rapport  om  grov  kvinnofridskränkning  (BRÅ 

2000:11)  har  omkring  40  % av  de  dömda  männen  dokumenterade  alkoholproblem.  Med 

dokumenterade avsågs de fall där det framkom i det yttrande som inhämtats från frivården, i 

samband  med  att  påföljden  skulle  beslutas.  11  %  av  männen  var  narkotika-  eller 

blandmissbrukare. Vidare framkom det i förundersökningarna att flera av männen hade en 

hög alkoholkonsumtion. Trots att det är vanligt förekommande att män som brukar våld inom 

familjen nyttjar  stora mängder alkohol eller  droger, visar forskningen att  det inte finns ett 

2  Marius Råkil från Alternativ till vold (ATV). Föreläsning 2008-09-02 Regionens hus, Mariestad
8



samband mellan bruk av alkohol och droger och relationsvåld. Även om många av de män 

som använder sig av våld mot sin partner nyttjar stora mängder alkohol och droger är inte 

våldet direkt sammankopplat med att partnern är påverkad (Fleury, Sullivan & Bybee, 2000; 

Isdal, 2001; Lundgren m. fl, 2001).

1.4 Varför går hon inte bara? 

En vanlig fråga som ställs i samband med att en kvinna blir misshandlad är: Varför går hon 

inte? Vi har svårt att förstå hur en kvinna kan finna sig i att ständigt bli misshandlad och 

trakasserad utan att göra något åt det. Det är sällan kvinnan söker hjälp av rättsväsendet och i 

de fall hon gör en anmälan är det inte alls ovanligt att hon senare tar tillbaka den, återgår till 

mannen  och  väljer  att  inte  vara  delaktig  under  förundersökningen.  Allmänheten  och 

rättsväsendet har svårt att förstå hennes beteende och känner vanmakt för att kvinnan ständigt 

tar tillbaka mannen och inte samarbetar under rättsprocessen (SOU 1995:60). 

BRÅ har gjort en kartläggning av grov kvinnofridskränkning. I den kan man läsa att i 40% av 

de fall som ledde till en fällande dom avseende grov kvinnofridskränkning var det kvinnan 

själv som ringde till polisen i ett akut skede (BRÅ 2000:11). När kvinnan anmäler mannen 

eller vänder sig till andra instanser är, många gånger, hennes primära syfte att få våldet att 

upphöra, inte nödvändigtvis att få mannen fälld eller att avbryta relationen. Tvärtemot hennes 

avsikt  eskalerar  våldet  i  många  fall  och  många  gånger  slutar  kvinnan att  samarbeta  med 

rättsapparaten för att hon inte orkar stå emot mannens trakasserier och hot om våld (Ekbrand, 

2006; Eliasson, 1997; Hydén 1999). 

Jag har tidigare beskrivit vad som präglar en misshandelsrelation och hur vanligt det är att 

kvinnan isoleras och att mannen är ömsom hård, ömsom varm och omsorgsfull. Det är ett 

välkänt faktum att isolering tillsammans med att man är utlämnad till en persons välvilja för 

sin  överlevnad  kan  göra  att  starka  band  uppstår  och  det  förkommer  bland  annat  vid 

gisslantagningar  att  gisslan börjar  sympatisera  med gisslantagaren.  I  allmänhet  har vi  inte 

heller speciellt svårt att känna sympati och förståelse för gisslan när de känner som de gör. 

Kvinnan i  förhållande till  mannen befinner  sig i  en situation liknande gisslans.  Dessutom 

lever hon i regel under sådana omständigheter under betydligt längre tid. Hennes relation till 

mannen bygger oftast från början på positiva känslor och förälskelse i motsats till de känslor 

som finns  mellan  gisslan  och gisslantagare  när  de först  möts.  Trots  dessa  likheter  har  vi 
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många  gånger  större  benägenhet  att  skuldbelägga  kvinnan  som stannar  i  relationen.  Hon 

erbjuds  heller  inte,  i  lika  stor  utsträckning,  terapeutisk  hjälp  när  hon  tar  sig  ur  en 

misshandelsrelation som gisslan ges vid ett fritagande (Romero, 1985).

Det är viktigt att belysa att det finns forskare som hävdar att de flesta kvinnor till slut lämnar 

relationen  och  frågan  varför  kvinnan  inte  går  kan  av  dessa  anses  vara  felaktigt  ställd. 

Frågeställningen är dock intressant för att få svar på de bakomliggande faktorerna i de fall 

kvinnan inte lämnar relationen och fastän de flesta så småningom gör det, är det sällan de gör 

det initialt. Många gånger har våldet pågått en längre period innan kvinnan lämnar relationen 

och  då  är  frågan  vad  som höll  henne  kvar  så  länge  (Hydén,  1995;  Jacobsson,  Gottman, 

Gortner, Berns & Wu Shortt, 1996). 

Uppbrottet är i sig inte en enskild händelse, det är en process som ofta är långdragen och 

består  av  flera  risker  för  kvinnan.  Det  är  en  tydlig  motståndshandling  mot  våldet,  men  i 

samband med uppbrottet gör kvinnan något vars konsekvens hon inte har kontroll över. Hon 

vet inte om hennes ansträngningar kommer att förbättra hennes situation eller ens om våldet 

kommer att upphöra. Det är bland annat dessa faktorer hon har att ta hänsyn till för att kunna 

avgöra om det är värt att avsluta relationen eller inte (Choice & Lamke, 1997: Hydén, 1999).

I litteraturen finns det många olika förklaringar till varför kvinnan stannar kvar i en våldsam 

relation och det visar på hur komplex frågan är. Svaret kan dessutom variera beroende på 

kulturella aspekter, sociala normer och olika kvinnor. Det finns inte ett svar som stämmer in 

på alla. I litteraturen kan man urskilja två olika utgångspunkter till varför en kvinna stannar 

kvar i en misshandelsrelation. Den ena utgångspunkten är att hon gör det mot sin vilja och den 

andra att hon stannar kvar av eget val (Choice & Lamke, 1997).

1.4.1 Kvinnan stannar mot sin vilja

En av de förklaringar  som tydligast  kan kopplas  till  att  kvinnan stannar  mot  sin  vilja  är 

Lundgrens  beskrivning av kvinnan som offer.  Här är  förklaringen att  kvinnan är psykiskt 

nedbruten och inte längre har någon egen vilja eller möjlighet att på egen hand göra något åt 

sin situation. Hon är i den här beskrivningen ett offer som helt är beroende av omgivningens 

hjälp för att kunna ta sig ur relationen (Lundgren, 2004).
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Genom separationsvåld kan mannen hindra kvinnan att lämna honom. Det innebär ökat våld 

från mannen eller  hot om detsamma,  vilket leder till  att  kvinnan inte vågar lämna honom 

alternativt  återvänder  om hon redan lyckats  med en separation.  Våldet från mannens sida 

syftar till att återta makten i förhållandet och att straffa kvinnan för att ha lämnat honom. Man 

räknar med att drygt en tredjedel av de kvinnor som lämnar en misshandelsrelation kommer 

att drabbas av separationsvåld från mannens sida. När våldet trappas upp är det vanligt att 

kvinnan tillmötesgår mannens krav för att få det att upphöra och att hon då går tillbaka till 

honom. Om paret har gemensamma barn är det ännu svårare för kvinnan att på sikt se att hon 

ska  bli  fri  från  honom och  våldet  eftersom hon  även  efter  en  separation  är  tvungen  att 

bibehålla kontakten och fortsätta ett samarbete kring barnen (Ekbrand, 2006;  Fleury, m. fl. 

2000; Hydén, 1999; Kurz, 1996; Lundgren,1992, 2001). Enligt en undersökning som gjorts i 

Danmark  och  England,  på  kvinnor  som  upplevt  relationsvåld,  utsattes  majoriteten  av 

kvinnorna  för  våld eller  övergrepp och detta  våld  var  på något  sätt  knutet  till  pappornas 

umgänge med barnen. Trots att kvinnorna gjorde stora ansträngningar för att barnen skulle ha 

en fungerande kontakt med fadern och trots att mycket stöd från samhällets sida sattes in, gick 

det  inte  i  längden  att  upprätta  ett  fungerande  umgänge  med  anledning  av  att  våldet  från 

männens  sida  inte  upphörde.  I  de fall  kvinnan och mannen  har  gemensamma barn är  en 

separation i regel inte ändamålsenlig vad gäller att få slut på våldet om inte kvinnan har goda 

förutsättningar  att  åtminstone  inledningsvis  få  egen  vårdnad  om de  gemensamma  barnen 

(Hester & Radford, 1998).

En annan förklaring kommer personlighetspsykologerna med. De hävdar att kvinnan finner 

sig i våldet och stannar kvar i relationen på grund av hennes personliga egenskaper, hennes 

färdigheter  att  interagera  med  andra  inom  relationer  och  att  faktorer  som  exempelvis 

depression, låg självkänsla, skuld och skam påverkar hennes möjligheter att bryta relationen. 

Även  eget  missbruk  beskrivs  vara  en  möjlig  orsak  till  att  kvinnan  finner  sig  i  att  bli 

misshandlad och inte orkar avbryta relationen (Bergman, 1987; Gelles, 1976). 

Ytterligare  en  förklaring  är  att  det  är  samspelet  mellan  de  personliga  faktorerna  och 

samhällets  stöd  som  är  avgörande  för  utgången.  Hit  räknas  de  sociala  normerna  och 

värderingarna,  kulturella  aspekter,  möjlighet  att  få  hjälp  från  rättsväsendet,  tron  på 

rättsväsendet  och sociala myndigheter,  möjligheter  att  försörja sig etcetera.  Kvinnorna har 

försökt få hjälp, men inte fått gehör av samhället, rättsväsendet eller andra aktörer i hennes 

närhet. Kvinnorna uppfattar ibland, trots att de är mycket aktiva i sina försök att få våldet att 
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upphöra, att omvärldens respons är alldeles för otydlig för att de ska känna samhällets stöd 

(Bergmark & Hamne Lundberg, 1995; Gelles, 1976; Hydén, 1995; Lundgren, 1992).

1.4.2 Kvinnan stannar av eget val

Den andra huvudinriktningen, att kvinnan stannar kvar av eget val förklarar det som att hon 

kanske inte är helt nöjd med situationen, men ändå av olika anledningar, väljer att inte avbryta 

relationen. Det som avgör hennes val kan exempelvis ha med kulturella aspekter att göra, vad 

som är värst eller skamligast – att leva med våld eller att leva som ensamstående mamma. En 

skilsmässa ses i många kulturer som ett stort misslyckande. Kvinnan kan tro att mannen har 

rätt att, i uppfostrande syfte, ta till våld när han bedömer det nödvändigt. Vad vi har för syn på 

äktenskap och skilsmässa beror på vilken kultur vi tillhör (Lundgren, 1992; Peled, Eisikovits, 

Enosh & Winstok, 2000; Piispa, 2002). Kvinnan ska, innan hon lämnar relationen, ställa sig 

frågan om det blir bättre efteråt. Vinner hon någonting på det? Kommer våldet att upphöra? 

Kommer hon att klara sig ekonomiskt? Hur kommer det att gå med vårdnaden? och så vidare. 

Anledningarna  till  att  hon väljer  att  stanna kan exempelvis  vara ekonomiska  eller  att  det 

medför en viss status att vara gift med en speciell man. Kvinnan kan välja att stanna kvar för 

att hon fortfarande har känslor kvar för mannen, har hopp om att våldet ska kunna upphöra 

och en önskan att barnen fortfarande ska bo ihop med båda sina föräldrar. Andra faktorer som 

kan  spela  in  när  kvinnan  väljer  att  inte  avbryta  relationen,  kan  exempelvis  vara  att  hon 

skuldbelägger sig själv och anser sig vara ansvarig för det våld hon utsätts för och därmed inte 

vill  lämna den man som trots hennes brister  vill  ha henne. Det kan även bero på att  hon 

hoppas och tror på en förändring (Choice & Lamke, 1997; Eisikovits & Buchbinder, 1999; 

Gelles, 1976; Lundgren, 1992; Peled m. fl. 2000; Piispa, 2002; Widding Hedin, 1997).

En partner stannar kvar i ett förhållande om denne får ut något av det enligt utbytesteorin. I 

denna teori  talar  man om vinster och kostnader,  där vinster  förklaras som någon form av 

resurs partnern får ut av förhållandet. Vinsterna i sin tur ställs mot hur mycket resurser denne 

förlorar på relationen, alltså vad relationen kostar. Så länge vinsterna och kostnaderna står i 

ungefärlig proportion till varandra, kommer relationen troligtvis att fortgå, men om det blir 

obalans mellan dessa faktorer finns det  stor risk att  relationen kommer att  upphöra enligt 

denna  teori  (Foa  &  Foa,  1976;  Thibault  &  Kelley,  1959).  De  faktorer  som här  är  mest 

avgörande är hur partnern uppfattar vilka belöningar och vinster som fås ut av relationen ställt 

mot  vad  som offras  för  densamma.  Vinster  och  kostnader  kan  vara  såväl  konkreta  som 

abstrakta.  Avgörande för om relationen kommer att bibehållas är dock inte enbart  om det 
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Figur 1. Foas resurscirkel 

(efter Foa & Foa, 1976, s. 103).

råder balans mellan vinster och kostnader, utan föreställningen om vilken typ av förhållande 

personen ifråga anser sig förtjäna och vilka chanser man tror sig ha att kunna få ett bättre 

förhållande, har också betydelse för om man väljer att fortsätta relationen eller inte (Foa & 

Foa, 1976; Thibaut & Kelley, 1959).

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många olika förklaringar till varför en kvinna 

väljer att stanna kvar i relationen. Ovan har jag beskrivit några som tidigare forskning kommit 

fram till.  Det  är  bland annat  situationella  faktorer  som ekonomi,  bristande  förståelse  från 

samhället,  rädsla  för  ökat  våld  och  det  faktum  att  våldet  har  normaliserats  och  därmed 

accepteras av kvinnan. Sedan har vi emotionella faktorer som att kvinnan är osäker på om hon 

klarar av att ta hand om sig själv och barnen, att hon tycker synd om mannen (som ju innerst 

inne är god) och att hon har en önskan att kunna hjälpa honom (med att hålla den onda sidan 

av personligheten borta). Att hon känner skuld och tror att det är hennes fel att hon utsätts för 

våld, att hon har dålig självkänsla och skamkänslor är andra exempel på emotionella faktorer 

liksom  att  hon  många  gånger  fortfarande  älskar  mannen  och  hoppas  på  en  förändring. 

Religiösa och kulturella faktorer kan också förklara varför en kvinna väljer att stanna kvar hos 

den man som misshandlar henne.

1.5 Foas resursteori

Enligt  Foa  &  Foa  (1976),  som  har 

vidareutvecklat  utbytesteorin,  har  det 

stor betydelse vilken eller vilka typer av 

resurser  som  förekommer  i  ett  utbyte 

mellan  människor.  För  att  upprätta  en 

balans i relationen är det av stor vikt att 

man  ger  tillbaka  något  till  sin  partner 

när man berövat denne på resurser. De 

resurser  som  de  talar  om  är  status, 

kärlek,  tjänster,  saker,  pengar  och 

information. Resurserna är indelade i en 

cirkel (se fig. 1) efter hur konkreta och partikularistiska de är. Med partikularistiskt menas att 
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värdet  på resursen avgörs eller  påverkas  av givaren.  Exempelvis  kärlek,  som är det  mest 

partikularistiska, uppskattas olika mycket beroende på vem givaren är. Pengar, som är minst 

partikularistiskt har samma värde oavsett av vem man får dem.  Om man blir berövad någon 

resurs, är det större chans att balansen återupprättas om man blir ersatt med samma typ av 

resurs. Om det inte är  möjligt,  är  det mer  framgångsrikt  att  ersätta det som berövats med 

någon resurs som ligger så nära som möjligt i resurscirkeln för att återupprätta någon form av 

balans. Om någon blir fråntagen en resurs och den ersätts med något som ligger långt ifrån i 

cirkeln eller inte ersätts alls, ökar risken att det blir en för stor obalans i relationen och att den 

då inte kommer att bibehållas.  Enligt denna teori har man större benägenhet att stanna i en 

relation där man får mycket partikularistiska resurser eftersom de resurserna inte är lika lätta 

att få på annat håll då givaren är avgörande för betydelsen av värdet. En relation som enbart 

präglas av ekonomiskt utbyte är lättare att byta mot en annan relation.

1.6 Frågeställning

Syftet med undersökningen är att se om det finns något samband mellan kvinnans upplevelse 

av ett positivt utbyte av relationen och hennes val att stanna kvar hos mannen. När en kvinna 

blir utsatt för kränkningar och misshandel, såväl fysisk som psykisk, berövas hon på resurser. 

Hon berövas på kärlek, tjänster, status, information och många gånger även pengar och saker. 

Det finns många olika faktorer som påverkar en kvinnas beslut att fortsätta eller avbryta en 

relation. Frågan är om benägenheten att stanna kvar i relationen är högre om kvinnan upplever 

att hon får mycket av den mest partikularistiska resursen, det vill säga kärlek.  Kan man se 

någon  skillnad  mellan  de  kvinnor  som  stannar  kvar  hos  och  de  som lämnar  sina  män,  

beträffande i hur hög grad de upplever att de får respektive berövas kärlek?

2 Metod
Med anledning av att jag ville låta kvinnorna själva komma till tals och med egna ord förklara 

hur de har upplevt olika sidor av relationen valde jag att  basera min studie på kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med kvinnor som lever eller har levt tillsammans med en man 

som har dömts för våld mot dem. På kriminalvårdsanstalten Johannesberg i Mariestad har 

man specialiserat sig på att vårda män som är dömda för våld i nära relation. Alla brottsoffer 

som fortfarande har kontakt med de män som sitter på anstalten måste gå igenom anstaltens 

brottsoffersluss innan de på egen hand får ha kontakt med männen. 
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Genom brottsofferslussen gick förfrågan ut till kvinnorna om de var intresserade av att ställa 

upp i studien. Jag vände mig alltså både till kvinnor som valt att avsluta sina relationer och till 

de kvinnor som hade för avsikt att fortsätta relationerna med sina män. Under intervjun fick 

kvinnorna bland annat svara på vilket sätt männen hade gjort dem illa, men också vad som 

varit positivt med relationen, deras tankar om framtiden med mera. Alla intervjuer bandades, 

därefter  transkriberades intervjuerna och inspelningarna raderades i  enlighet  med det löfte 

som respondenterna gavs innan intervjun. 

Studien är en fenomenologisk undersökning som har sin grund i respondenternas perspektiv 

det vill säga hur de tolkar och uppfattar sin verklighet (Kvale, 1997). 

När  man  håller  på  med  kvalitativa  undersökningar  ska  man  alltid  vara  medveten  om att 

intervjuaren kan påverka respondenten. Därför är det av största vikt att man innan intervjun 

funderar ut hur man skall gå till väga för att minimera denna reaktivitet. Bland annat är det 

viktigt att man själv inte lägger några värderingar i det man pratar om under intervjun, då 

detta kan hämma respondenten. Det är också viktigt att intervjun sker i en lugn miljö där 

respondenten kan känna sig avslappnad. Med anledning av det har jag låtit kvinnorna själva 

bestämma plats och tid för intervjun. Jag har även innan intervjun förklarat att syftet  med 

studien inte är att skuldbelägga någons val att avsluta eller fortsätta en relation, utan att belysa 

både positiva och negativa sidor i en relation, även i en relation där det också förekommer 

våld. Kvinnorna är mellan 27 och 49 år och de är alla av svensk etnicitet med undantag av en 

kvinna som har en biologisk pappa från annat nordiskt land. Hon har sedan två års ålder inte 

haft kontakt med sin biologiska pappa och ser sig själv som ”helsvensk”. Alla kvinnorna har 

också det gemensamt att deras män har dömts till fängelse för olika typer av våldsbrott mot 

dem. Alla män är också de av svensk etnicitet. 

3 Resultat 
I  följande avsnitt  presenteras  resultatet  av mina  intervjuer  med de kvinnor  som deltagit  i 

studien.  Samtliga  namn  är  fingerade  och  jag  har  medvetet  utelämnat  och  ändrat  vissa 

uppgifter  för  att  försvåra  identifiering  av  respondenterna.  Ingen  av  de  uppgifter  som 

utelämnats eller ändrats har varit av betydelse för studiens slutresultat. 
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3.1 Presentation av respondenter

Anna är 34 år och hon är fortfarande tillsammans med Mikael. Mikael har vid tidpunkten för 

intervjun ännu inte frigivits från det straff han avtjänar efter  att  ha dömts till  fängelse för 

misshandel  och  olaga  hot  mot  Anna.  Det  är  andra  gången  som  Mikael  avtjänar  ett 

fängelsestraff efter att ha dömts för misshandel av Anna. Anna och Mikael har inga barn, vare 

sig gemensamma eller egna.

Malin är 27 år gammal. Hon är inte längre tillsammans med Andreas. Andreas dömdes till 

grov kvinnofridskränkning och har nu frigivits efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff. De har 

en gemensam son (Adrian).

Birgitta är 49 år, hon är fortfarande tillsammans med Kjell. Kjell avtjänar för närvarande ett 

fängelsestraff  efter  att  ha dömts  för  grov kvinnofridskränkning.  Birgitta  och Kjell  har  tre 

gemensamma barn, alla över 18 år. Alla barnen har flyttat hemifrån.

Jessica är 33 år, hon är inte längre tillsammans med Stefan som har avtjänat ett fängelsestraff 

efter  att  han  dömdes  för  misshandel  av  Jessica.  Det  fängelsestraffet  avsåg  även  annan 

brottslighet.  Jessica  har  en  dotter  sedan  ett  tidigare  förhållande  (Jasmine)  och  de  har  en 

gemensam son (Oskar). 

3.2 Förhållandet

När man inleder en relation med någon, har man en förhoppning om att det ska leda till något 

positivt. Få inleder en relation där man tror att man skall bli förnedrad och slagen. Gemensamt 

för alla kvinnorna i studien är att de inleder en relation med en man som sedan utvecklar sig 

till något de inte hade förväntat sig när de ingick relationen. Även om det finns skillnader i 

deras  relationer  och  hur  de  väljer  att  agera,  kan  man  också  se  många  gemensamma 

beröringspunkter. 

3.2.1 Upprättande av relationen

Gemensamt för alla paren är att de flyttar ihop väldigt snart. Inom sex månader har de alla 

etablerat sig som par. 

16



Anna träffar Mikael första gången när hon är på en fest hos en väninna.  Han blir ganska 

berusad den kvällen och hon tycker inte att han gör något vidare intryck. Hon träffar dock på 

honom vid ett senare tillfälle. Då är han nykter och hon upplever honom som en ganska blyg 

och  charmig  kille.  Mikael  bjuder  ut  henne några  gånger  och eftersom han endast  har  ett 

tillfälligt boende, flyttar han in till Anna snart efter att de träffats.  

Malin och Andreas träffas genom ett chattforum på nätet och efter en tid åker Malin för att 

hälsa på Andreas. De fattar tycke för varandra och Malin flyttar  in hos Andreas i princip 

omgående. Hon berättar att hon föll för Andreas humor, att han fick henne att skratta mycket. 

Hon uppger också att hon kände sig väldigt betydelsefull och trygg i hans sällskap då han tog 

så väl hand om henne.

”…han såg alltid till att jag inte behövde gå själv på sta´n eller vara  
själv ute när det var mörkt och sådana grejer. Han skjutsade mig alltid  
för att det inte skulle hända mig något…”

Birgitta och Kjell kände varandra sedan tidigare då de växte upp i samma stad. De träffades 

ute en kväll och tycke uppstod. Kjell uppvaktade Birgitta några månader innan han friade till 

henne och de flyttade samman. 

Jessica träffade Stefan på krogen och hon upptäckte redan på ett tidigt stadium att hon och 

Stefan inte passade så bra ihop, men eftersom hon blev gravid, bestämde hon sig för att ge 

förhållandet en chans och hon och Stefan skaffade en gemensam större bostad.  

3.2.2 Det psykiska våldet

Gemensamt för alla kvinnorna är att de upplever att mannen är svartsjuk och vill kontrollera 

dem. Alla beskriver även hur mannen har kränkt dem och talat nedvärderande till dem. Nästan 

alla har beskrivit att de känner sig dumma och misslyckade, eftersom de hela tiden gör saker 

som mannen inte gillar och därmed alltid lyckas reta upp honom av någon anledning. Alla har 

också på olika sätt beskrivit en känsla av skam för att de blivit utsatta för våld. För två av 

kvinnorna uppstod problemen i  ett  tidigt  skede av relationen,  medan det för de andra två 

dröjde längre tid innan de upplevde att mannens beteende gentemot dem ändrade sig.
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Anna beskriver att  deras förhållande var ganska bra de första  två åren,  men att  de sedan 

började gräla allt oftare, framförallt i samband med att hon var tvungen att jobba över och att 

Mikael blev allt mer kontrollerande och nervärderande mot henne. 

”…han frågar en massa var jag varit och vad jag gjort och kallar mig  
för taskiga saker…
…jävla hora, att jag är dum i huvudet och såna taskiga saker.”

Mer och mer präglas deras relation av Mikaels svartsjuka och de grälar allt oftare, vilket får 

Anna att tappa självförtroendet då hon börjar tro att hon är så värdelös som han säger.

Malin beskriver att Andreas redan i ett tidigt skede var kontrollerande mot henne, även om 

hon då inte förstod det, utan tolkade hans beteende som omtanke.

”Nu i efterhand så inser jag ju att det var för att kontrollera mig, men 
då tyckte jag att det kändes bra att ha en kille som brydde sig liksom.”

I samband med att Malin ville ta körkort och skaffa sig ett eget jobb började hon ana ett visst 

motstånd från Andreas. Han ville inte att hon skulle köra på trafikskola utan övningsköra med 

honom och läsa teorin hemma. I samband med att hon började jobba eskalerade problemen 

och Andreas visade tydligt att han inte gillade att hon hade manliga arbetskamrater och han 

frågade ofta ut henne om vilka hon umgicks med och anklagade henne ständigt för att vara 

otrogen  mot  honom.  Andreas  hotade  vid  flera  tillfällen  att  slänga  ut  henne  om hon inte 

anpassade sig till hans regler. 

Birgitta  berättar  att  de första  åren som hon och Kjell  var  ihop var bra,  att  de visserligen 

grälade emellanåt, men inte värre än vilket annat par som helst. Sedan skedde en förändring 

och Birgitta upplevde att Kjell, istället för att hålla sig till sakfrågan när de var oense, mer och 

mer började ge sig på henne som person. Hon berättar att grälen kom allt oftare. 

”…det har ju blivit allt oftare, men sen har vi grälat mer när vi väl har  
grälat  också.  Jag  skulle  nog  vilja  säga  att  den  största  förändringen  
gäller väl sättet på hur vi grälar, för att förut så kunde vi tjafsa om det  
vi inte var sams om och sen var det ju liksom bra med det. Men nu när vi  
blir osams så brukar det egentligen inte handla så mycket om det som vi  
började bråka om, utan nuförtiden grälar vi mest om varandras sätt att  
vara på eller våra egenskaper, men de senaste åren har han mestadels  
kritiserat mig vad jag än har gjort känns det som…”
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”Han kallar mig en massa saker och säger att jag är ful och värdelös  
och sån´t. Det är liksom mer än en gång som han har sagt att jag är helt  
värdelös och inte duger till någonting…”

Även Jessica beskriver hur Stefan i ett relativt tidigt skede i förhållandet hade ett behov av att 

kontrollera henne.

”…nu så  skulle  han  helt  plötsligt  ha  koll  på  precis  allting,  när  jag  
jobbade, vad jag tjänade, hur Jasmines pappas och min kontakt såg ut  
med honom då, vad jag lade pengar på, vilka jag umgicks med… …han  
började bli väldigt svartsjuk av sig och började kontrollera min mobil  
för att kolla vilka jag hade kontakt med, varför förstod jag aldrig riktigt  
för jag var ju alltid hemma… ”

När det gäller det psykiska våldet, syftar det till att kvinnan skall känna sig mindre värd och 

av vad som framkommer under intervjuerna, har männen lyckats med det.

”Man blir ju ledsen och så och många gånger känner man sig så himla  
dum som han säger fast man egentligen vet att man inte är det. Men man 
känner sig ju misslyckad för att man alltid gör så mycket fel så att han  
blir arg.”

”…det känns ju inte så bra, det är ju inte direkt sådant som man vill  
höra från den man älskar. Mest jobbigt har det varit när han talat skit  
om mig inför andra, det är verkligen det som jag tycker har varit värst,  
för det är så himla förnedrande.”

3.2.3 Det fysiska våldet

När Mikael och Anna varit ett par i drygt tre år använde Mikael fysiskt våld för första gången 

mot Anna i form av att han knuffade henne. Den händelsen föregicks av ett gräl då Mikael 

inte ville att Anna skulle åka iväg på en kurs med jobbet som innebar att hon skulle vara borta 

i tre dagar. Den gången ångrade sig Mikael och han bad om ursäkt. Efteråt får man anta att 

Mikael insåg att han gick för långt. Han vare sig sade eller gjorde något mer för att få Anna 

att förstå att han inte ville att hon skulle åka på kursen. Han till och med hjälpte henne att 

packa och önskade henne lycka till på kursen när det var dags att åka. Dock dröjde det inte 

mer än några dagar efter att Anna kommit hem från kursen, förrän Mikael på nytt brukade 

fysiskt våld mot Anna. 
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Malin  beskriver  att  våldet  smög  sig  på  så  snart  de  hade  fått  barn  och  så  småningom 
utvecklades våldet till att bli relativt vanligt förekommande.

”…det blev ju värre och värre med tiden. De två sista åren innan jag  
anmälde  honom var  de  värsta,  då  grälade  vi  och  bråkade  jämt,  om 
minsta lilla småsak…
…ofta handlade det om gräl som urartade och han drog mig ofta i håret,  
knuffade mig, sparkade mig på benen, slog mig både i ansiktet  och i  
magen, han tog ofta strypgrepp på mig…oftast nöjde han sig med att  
trycka  upp mig mot  väggen och hytta  med näven samtidigt  som han  
talade om att jag skulle passa mig.”

Första  gången som Kjell  gav  sig  på  Birgitta  fysiskt  var  då  de  var  bortbjudna  hos  några 

bekanta.  Kjell  som blivit  berusad hamnade i  bråk med några andra festdeltagare.  Birgitta 

försökte då dra honom åt sidan samtidigt som hon talade om för honom att hon tyckte att hans 

beteende var pinsamt. Då gav han henne en örfil och försvann sedan därifrån. Därefter dröjde 

det inte särskilt länge innan Kjell på nytt misshandlade Birgitta. Det skedde efter att hon hade 

varit ute en kväll och tryckt bort Kjell på mobilen varje gång han ringt henne, därför att hon 

inte ville prata med honom just då. När Birgitta väl kom hem igen grälade de och grälet 

utvecklade sig till att Kjell brukade våld mot Birgitta i form av att han sparkade henne och 

knuffade in henne i väggen. Bara några veckor senare tog Kjell återigen till våld mot Birgitta. 

Den gången var våldet grövre.

”Vi hade varit ute och ätit och hade väldigt trevligt. Sen kom vi hem och 
då ville Kjell att vi skulle gå till sängen och mysa lite, men jag var inte  
sugen på det just  då.  Ja,  Kjell  blev ju då i  alla  fall  väldigt  arg och  
började skrika på mig att jag var ett jävla luder och att jag säkert träffat  
någon annan och så började han putta på mig och krävde att få reda på  
vem det var jag träffade. Jag försökte att säga att det inte var någon,  
men han lyssnade inte på det örat, han sade att om jag inte berättade  
vem det  var  så skulle  han slå  ihjäl  mig.  Sedan tog  han ett  tag runt  
nacken på mig och slog mitt huvud mot dörrkarmen…”

Första gången Stefan slog Jessica var när hon konfronterade honom med hans otrohet, som 

hon fått kännedom om. I samband med det skrek hon åt honom och var otrevlig, som hon 

beskriver det, och grälet upphörde i och med att Stefan gav henne en örfil. Båda blev väldigt 

förvånade över vad som nyss hade hänt. Därefter följde en period då det grälades en hel del 

och både Jessica och Stefan betedde sig respektlöst mot varandra. Kulmen på förhållandet 

nåddes när Stefan kom hem full en kväll och ville diskutera. 
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”jag hade ju varit med förr när han kommit hem full och velat prata 
allvar och det brukar alltid sluta med gräl och massa missförstånd så 
jag sade till  honom att  vi  kan prata med varandra imorgon när han 
nyktrat till och då sa han typ att nej, vi ska prata nu och jag ska minsann 
tala om vad som gäller eller något liknande. Sedan började han prata  
om att  han  skulle  ha  ensam vårdnad  om Oskar  för  att  jag  var  helt  
olämplig som förälder för det  hade han minsann bevis  för.  Jag sade  
bara  att  jag  inte  ville  diskutera  den  saken  nu  och  så  gick  jag  mot  
sovrummet  igen  och  då  puttade  han mig  bakifrån.  Sedan började  vi  
bråka med varandra för jag försökte hindra honom från att gå in till  
Oskar för han sade att han skulle ta med sig honom och åka iväg och då  
drog han mig i håret och knuffade mig så att jag föll i golvet och så  
sparkade han mig i magen och sen i ansiktet också…”

Gemensamt för alla fyra fallen är att det har förekommit hot om mer våld vid ett från mannen 

icke önskvärt beteende samt fysiskt våld i form av slag och knuffar i samtliga fall. Några har 

blivit utsatta för fysiskt våld vid några enstaka tillfällen, medan våldet i andra fall har varit 

mer omfattande. 

3.2.4 Efter en våldshändelse

Enligt Hydén (1995) vet båda parter om att när mannen har brukat våld mot kvinnan har han 

begått en äktenskapligt tvivelaktig handling, som båda parterna skall förhålla sig till. I de fall 

som varit aktuella för den här studien har männen agerat olika i de olika fallen. 

Mikael visade ganska omedelbart att han ångrade sig och han bad om ursäkt. Första gången 

som han brukade fysiskt våld mot Anna knuffade han henne så att hon föll illa.  Han bad 

omedelbart  om ursäkt  och  sade  att  han  inte  menade  det  och  lovade  att  det  aldrig  skulle 

upprepas. Andra gången slog han henne och hon blev väldigt arg och han visade att han blev 

mycket ledsen och ångrade sig.

”…sedan blev jag så arg att jag gick och drog på mig min jacka för jag 
tänkte gå ut, men han hindrade mig att gå och så drog han in mig igen  
och samtidigt som han släpade in mig så grät han och bad om ursäkt  
och bad mig att inte gå, han skulle göra vad som helst bara jag stannade 
kvar hos honom.”

En annan strategi som användes var att försöka släta över det som hänt. Om man exempelvis 

varit nedvärderande förekom det att det försöktes skojas bort.
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”…han brukar väl säga något i stil med att han bara skämtade och att  
lite får man ju tåla, han har ju försökt släta över det, sagt att det inte var  
så farligt”

En annan vanligt återkommande strategi var att efteråt vara extra omtänksam och gullig och 

en  man  som hade en hög alkoholkonsumtion  avstod ofta  från att  dricka  alkohol  efter  en 

våldsam händelse.

Att  be  om ursäkt  och  visa  på  ånger  verkar  vara  en  ganska  lyckad  strategi  eftersom alla 

kvinnorna i studien vid minst ett tillfälle uttryckte att de tyckte synd om männen. De tyckte 

synd om dem för att de ansåg att de inte kunde hjälpa att de betedde sig som de gjorde på 

grund av att de hade problem eller mådde dåligt.

”jag tyckte  väl  lite  synd om honom,  eller  det  gör  jag  ju  till  viss  del  
fortfarande för jag vet att han inte är en elak person innerst inne. Vi har 
ju känt varandra hur länge som helst och han har ju inte hållit på så här  
tidigare, så det måste ju bero på att han mår dåligt eller nå´t…”

”…han bad ju nästan alltid om ursäkt och han, jag förstod ju att han var  
rädd att förlora mig för han sade alltid att han älskade mig jättemycket  
och ville att jag skulle förlåta honom. Så han ångrade sig det gjorde han 
ju…”

”…på ett sätt var det skönt när han sade det och när han bad om ursäkt  
efteråt och erkände att han var rädd att förlora mig, det var ju liksom ett  
kvitto på att jag inte var så värdelös för honom trots allt…”

3.2.5 Acceptans eller motstånd till våldet

Att göra en polisanmälan och fullfölja en rättsprocess är mycket tydliga handlingar som visar 

att  man  inte  accepterar  våldet,  att  dessutom  lämna  mannen  är  en  ännu  tydligare 

motståndshandling.  Alla  kvinnorna  i  den  här  studien  har  därmed  markerat  att  de  inte 

accepterar att bli utsatta för våld, men även innan det gick så långt som till en polisanmälan, 

har kvinnorna agerat så att männen kunnat förstå att de motsatt sig våldet. En kvinna ställde 

som krav att hennes man skulle sluta dricka alkohol, eftersom hon ansåg att det var det som 

utlöste våldet, en annan tvingade sin man att lova att aldrig mer röra henne igen. Ytterligare 

en strategi som förekom var att hota med att lämna mannen eller att polisanmäla honom. Ett 

annat sätt att visa motstånd var att provocera mannen genom att exempelvis åka i väg utan att 
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säga vart. Kvinnan visste att en sådan handling skulle kunna utlösa att mannen blev svartsjuk 

och våldsam, men gjorde det ändå för att visa honom att det inte hjälper att bruka våld. 

”…jag  var  så  förbannad på  honom att  jag  ofta  provocerade  honom  
genom att åka iväg och vägra berätta var jag varit. Det var ju ganska  
dumt,  förstås,  men  jag  var  liksom tvungen  att  markera  att  han  inte  
bestämde över mig…”

Även om alla kvinnorna har visat motstånd mot våldet, har också alla i någon mån accepterat 

det. De har alla vid minst ett tillfälle avstått från att göra något för att de inte velat gå emot 

mannens vilja eller tyckt att det har varit värt att riskera att mannen skulle få en anledning att 

bli arg. 

En del kvinnor accepterade även att de blivit utsatta för våld, framförallt i samband med att de 

själva ansåg att de hade provocerat mannen och därmed till viss del hade sig själva att skylla. 

”Sen har man ju anklagat sig själv många gånger, för att jag har ju sagt  
och gjort saker som jag vetat att Mikael inte gillar och då har man väl  
liksom tyckt att man får skylla sig själv lite grann”

”…då tyckte jag mest synd om honom för att jag förstod ju att jag sårat  
honom genom att först gå ut och sedan vägra svara när han ringde, han  
var ju väldigt orolig…”

Samtidigt som kvinnan gör motstånd mot våldet, accepterar hon dessutom att bli utsatt för 

våld för att hon provocerat mannen och då delvis har sig själv att skylla. 

3.3 Rättsprocessen

I de fall jag studerat, gjordes en polisanmälan mot mannen, antingen av den misshandlade 

kvinnan själv eller av någon närstående till henne. En rättsprocess inleddes, med rättegång 

och fällande dom som följd.

3.3.1 Polisanmälan

I  den  här  studien  ringde  samtliga  kvinnor  utom en  direkt  till  polisen  i  anslutning  till  en 

våldshändelse. Den fjärde ringde sin dotter som i sin tur körde henne till sjukhuset och där 

meddelade att de ville polisanmäla händelsen. En av kvinnorna ringde när mannen fortfarande 
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var kvar i bostaden, de andra två ringde polisen direkt när mannen lämnat bostaden. I det ena 

fallet ringde kvinnan eftersom hon var rädd att mannen skulle komma tillbaka och för vad 

som i så fall skulle kunna ske. I det andra fallet ringde kvinnan då mannen lämnade bostaden 

onykter tillsammans med det gemensamma barnet och kände stor oro för att mannen skulle 

köra iväg med bilen och ha barnet med sig. Anna, vars man en gång tidigare hade dömts för 

våld mot henne, anmälde själv händelsen vid det andra tillfället. Vid det första tillfället ringde 

hon efter en väninna som i sin tur ringde polisen. Första gången ville hon inte samarbeta 

under rättsprocessen, för hon ville inte att händelsen skulle anmälas över huvud taget.

”…man sade att man hade lämnat över ärendet till åklagaren och att  
det skulle bli rättegång och grejer, man brydde sig inte om att jag inte  
ville det, jag försökte ju dra tillbaka min anmälan. …och jag sade jag  
inte ville att han skulle få fängelse för vi hade det så bra nu och han 
hade verkligen bättrat sig”

Vid det andra tillfället anmälde Anna själv Mikael och den här gången var hon orolig för att 

polisen  inte  skulle  ta  henne  på  allvar,  eftersom  hon  inte  medverkade  i  den  förra 

polisutredningen. 

”…eftersom jag  inte  ville  anmäla  förra  gången  och  jag  var  inte  så 
samarbetsvillig under rättegången heller. Så det är ju klart att man var 
orolig att de inte skulle tro på en den här gången.”

Jessica, som ringde polisen när Stefan åkte iväg med deras son berättar att hon inte hade för 

avsikt att anmäla Stefan inledningsvis, utan när hon ringde polisen var hon upprörd och arg, 

men framförallt orolig för sonens skull.

”…jag  var  väl  kanske  inte  fullt  medveten  om  att  jag  polisanmälde 
honom, jag ringde ju för att jag var så himla rädd att det skulle hända 
Oskar något. Och sen var jag så arg och upprörd att jag berättade att  
han slagit mig och så, men just då tänkte jag nog inte att han skulle  
åtalas för det,  det var ju först  efteråt när polisen kontaktade mig för  
kompletterande förhör som jag började ana vad det innebar.”

3.3.2 Rättegången

Våld i nära relation är ett  brott som ofta utspelar sig i hemmet,  utan några vittnen (Isdal, 

2001). Många gånger står ord mot ord i rättegången och då måste domstolen ta hänsyn till 
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vilken part  som är mest  trovärdig.  Bland respondenterna i  den här studien var det två av 

männen som nekade till att överhuvudtaget ha brukat något våld mot kvinnan. En av männen 

erkände all misshandel och den fjärde erkände indirekt, eftersom han sade att han inte kunde 

minnas alla tillfällen som diskuterades i rätten på grund av berusning, men sade sig lita på att 

det var så som hans sambo påstod. Han sade att han inte hade anledning att tro att hon skulle 

ljuga om en sådan sak. I de fallen som männen nekade till brott förekom det annan bevisning i 

form av vittnen och rättsintyg. Ingen man dömdes enbart med stöd av kvinnans ord mot sitt 

nekande.

”…det var många som vittnade till min fördel, grannar som hade hört  
oss bråka och faktiskt sett Andreas slå mig vid ett par tillfällen också…, 
…sen  spelade  de  upp  samtalet  när  jag  ringde  till  polisen  från  
badrummet, där hörde man ju hur han bankade på dörren och skrek åt  
mig att öppna”

Två kvinnor beskriver hur de upplevde att  mannens kränkande behandling fortsatte  under 

rättegången. 

”…att jag var sexuellt utmanande, att jag låg med flera andra killar och  
att han jämt fick skämmas för mig och en massa annat skitsnack. Jag 
visste ju att det inte var sant, men det var jobbigt att lyssna på, för man  
visste ju inte om de andra trodde på att jag var sådan eller inte.”

”han framställde mig som ett helt hysteriskt fruntimmer som var galen  
av svartsjuka så fort han gick hemifrån, och så sade han att jag slagit  
honom massa gånger när jag fått utbrott…”

”…att höra de orden där och då och inför alla människor gjorde ju  
nästan mer ont än när han slog mig”

3.4 Alkohol

Det är en vanlig föreställning att de män som misshandlar sina kvinnor har missbruksproblem. 

Tidigare  forskning har visat  på att  det  är  vanligt  att  män som brukar  våld inom familjen 

nyttjar stora mängder alkohol och eller droger, men man har inte kunnat påvisa att våldet har 

ett samband med berusning (Fleury m. fl, 2000: Isdal, 2001: Lundgren m. fl, 2001). Bland 

respondenterna är det en kvinna som uppger att hennes man hade alkoholproblem, en annan 

säger att mannen ofta drack och att det ställde till problem i relationen. En man var berusad 
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vid minst  ett  tillfälle  när han brukade våld och enligt  kvinnan förekom det  att  han drack 

alkohol, ibland så att han fick minnesluckor, men han hade, enligt hennes uppfattning, inga 

problem med  alkoholen.  En  kvinna  uppgav  att  alkohol  inte  var  vanligt  förekommande  i 

hennes relation. I åtminstone två av fallen har det förekommit en hög alkoholkonsumtion och 

i ett fall har det åtminstone varit alkohol inblandat när det förkommit våld i familjen. Det 

speglar ganska väl vad statistiken säger. 

Alkoholen kan få betydelse för hur kvinnan upplever våldet. Hon kan uppfatta mannen som 

ansvarslös och omogen för att han dricker så ofta, men hon kan också skylla hans våldsamma 

beteende på alkoholen. 

”…jag visste ju att det inte var den riktiga Mikael som höll på så, utan  
det var ju alkoholens fel.”

”första gången var han ju full och arg och det hade ju lika gärna kunnat  
vara någon av de andra på festen som han slog, som mig”

3.5 Relationens vinster

Alla förhållanden har både bra och dåliga sidor och så länge de bra sidorna väger över, väljer 

de  flesta  av  oss  att  fortsätta  relationen.  Även i  respondenternas  relationer  har  det  funnits 

positiva sidor. Några av dem har uppfattat dem som övervägande i relationen, medan andra 

inte har tyckt att de varit så utmärkande.

3.5.1 Det bästa med relationen

På frågan vad som varit mest positivt med relationen och vad som är mannens mest positiva 

egenskaper svarar kvinnorna olika. 

Anna uppger att det absolut bästa med relationen var att känna sig älskad, att ha någon att dela 

vardagen med och någon att prata med. Ovanstående skulle hon sakna om relationen med 

Mikael skulle ta slut.

Malin uppger att det mest var i början som hon uppfattade relationen som positiv och då var 

det främst att hon uppskattade Andreas humor, att hon hade roligt i hans sällskap och att hon 

kände sig trygg med honom. 
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Birgitta säger att hon föll för Kjells charmiga och omtänksamma sätt. Hon uppger vidare att 

han är en väldigt varm och fin människa och att de den större delen av alla de år som de varit 

tillsammans har haft det väldigt bra. De hade varit tillsammans i över tio år när det psykiska 

våldet gjorde entré. Hon säger att det värsta med relationen har varit våldet, men att det är en 

så liten del av deras liv tillsammans som det förekommit våld dem emellan att allt det positiva 

väger över.

”…det är ju såklart att han har slagit mig, men det är ju inte så många 
gånger, inte om man ser tillbaka på hela vårt liv tillsammans…”

Jessica uppger att det som var mest lockande med Stefan var hans avslappnade attityd och 

livsstil. Han drack visserligen lite för mycket alkohol och han tog väldigt lätt på saker och 

ting, men det var inget som störde henne i början. Tvärtom upplevde hon att det var ganska 

skönt att umgås med Stefan. Det var lätt att glida med i hans livsstil och skönt att slippa tänka 

på allt ansvar. 

3.5.2 Kärlek

Några av kvinnorna uppgav att de på något vis tolkade männens svartsjuka och kontrollbehov 

som tecken på att de betydde något för dem, för annars skulle de ju inte bry sig så mycket om 

vad de gjorde. En kvinna beskrev det som att hon kände sig utvald och att hon kände att hon 

verkligen var hans kvinna och att han tog hand om henne. Mannens beteende ses delvis som 

ett tecken på kärlek. 

Anna  berättar  att  när  Mikael  är  nykter  är  han  ”världens  goaste”  och  att  de  har  de  bra 

tillsammans. Hon säger att hon tycker om honom och vet att han älskar henne. 

Malin nämner att hon kände sig trygg med Andreas, men hon säger också att hon inte tror att 

Andreas någonsin har älskat henne. Det framkommer inte heller att  hon har eller  har haft 

några djupare känslor för Andreas. 

Birgitta säger att hon och Kjell har en lång kärleksrelation bakom sig och det väger upp den 

tid då de har haft problem. De har fortfarande känslor kvar för varandra.
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Vad gäller kärlek så säger Jessica att hon och Stefan nog aldrig älskat varandra, utan att de 

höll ihop för att Jessica blev gravid i ett tidigt skede av relationen. 

”…jag tror nog inte att vi var så kära i varandra någon av oss om jag  
ska vara helt uppriktig.”

Jessica upptäckte  dessutom att  Stefan  varit  otrogen mot  henne,  vilket  sannolikt  förstärkte 

hennes känsla av att han inte älskade henne. 

3.6 Att stanna eller gå

Beträffande framtiden har kvinnorna lite olika funderingar, två stycken har ju valt att stanna 

kvar i relationen och två stycken av respondenterna har redan avslutat den. Malin har inga 

funderingar på att ingå en ny relation med en annan man i nuläget, utan hon vill stå på egna 

ben och hitta sig själv som hon uttrycker det. Hon och Andreas har idag ingen kontakt och 

han har heller ingen kontakt med deras gemensamma son.  Jessica och Stefan har också brutit 

med varandra, men de har idag en fungerande kontakt och gemensam vårdnad om sonen. Hon 

tycker att Stefan tar sitt föräldraansvar på större allvar idag än när de var tillsammans och hon 

tror att de kommer att kunna samarbeta och komma överens i framtiden. 

Gemensamt för Malin och Jessica är att de egenskaper, som de inledningsvis föll för hos sina 

respektive,  i  ett  senare  skede  inte  längre  fanns  kvar  i  relationen  alternativt  inte  längre 

uppskattades, utan tolkades som negativa för relationen. Malin gillade exempelvis att Andreas 

var så beskyddande och intresserad av henne inledningsvis, men tyckte senare att det blev för 

mycket av det goda.

”Jag gillade ju de här sidorna till en början hos Andreas, just det här  
att han var så intresserad av mig och vad jag gjorde, men sen gick det  
för långt och jag kände mig alldeles kvävd”

Jessica  uppskattade  att  Stefan  inte  tog  tillvaron  på  så  stort  allvar,  men  när  de  fick  barn 

tillsammans, stördes hon av att han inte tog större ansvar. Att Stefan inledningsvis var lite 

svartsjukt  lagd  störde  inte  Jessica  så  mycket,  men  när  hon  blev  gravid  och  han  började 

kontrollera henne allt mer upplevde hon att han gick för långt. 
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Både Birgitta och Anna vill fortsätta leva tillsammans med sina respektive. Gemensamt för de 

båda  är  att  de tror  på sina förhållanden.  Det  finns  inget  som tyder  på att  de  skulle  vilja 

fortsätta med relationerna om våldet upprepar sig och Birgitta säger också att hon talat om för 

Kjell att hon kommer att lämna honom om han brukar våld mot henne igen. Både Mikael och 

Kjell  genomgår  behandling  på  anstalten  och  Mikael  har  börjat  äta  antabus.  En  annan 

gemensam nämnare för Birgitta och Anna är att de har bestämt sig för att de ska, tillsammans 

med sina män, gå i parterapi när dessa kommer ut. De tror båda att våldet kommer att upphöra 

och att de kommer att få det bättre i framtiden. 

4 Analys
I enlighet med vad forskningen säger kan man se ett mönster i att våldet börjar med att vara 

psykiskt till sin karaktär för att sedan utvecklas till att bli mer och mer fysiskt. Alla kvinnorna 

har  berättat  om  hur  de  har  blivit  utsatta  för  såväl  psykisk  som  fysisk  misshandel.  Den 

psykiska misshandeln kan ha pågått en längre eller kortare period innan det går över till fysisk 

misshandel, men gemensamt för alla fallen är att när väl det fysiska våldet har gjort entré, har 

det inte dröjt länge innan det har upprepats. 

Genom att männen har slagit sina kvinnor, förminskat dem och betett sig nedvärderande mot 

dem, har de berövat kvinnorna resurser bland annat i form av kärlek.  Efteråt  har männen 

agerat på olika sätt. Några har fortsatt beröva kvinnorna på resurser exempelvis genom att tala 

nedvärderande  om dem som personer,  både  innan  och  under  pågående  rättegång.  En  av 

männen hade som vanlig återkommande strategi, efter att ha misshandlat sin partner, att låtsas 

som om inget  hänt.  Han  berövade  henne  resurser,  men  gjorde  därefter  ingenting  för  att 

återupprätta  balansen  igen.  Två  av  männen  bad  om ursäkt  efter  att  ha  misshandlat  sina 

kvinnor – de visade ånger och bad om förlåtelse. Detta beteende tolkades av kvinnorna som 

tecken på kärlek och i någon mån upprättades det en balans mellan berövande och givande av 

resurser. 

Båda de kvinnor som valde att lämna sina relationer uppgav att de inte trodde att männen 

älskade  dem och de tvivlade  också på att  de någonsin hade gjort  det.  De gav heller  inte 

uttryck för att hysa några djupare känslor för männen. På frågan om vad det var de föll för hos 

männen, svarade de bland annat att det var för deras humor och att de hade roligt och det 

kändes lättsamt i deras sällskap. Kärlek är den resurs som är mest partikularistisk. De andra 
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resurserna kan kvinnorna troligtvis  få från andra håll,  men kärlek vill  man ju ha från en 

särskilt  utvald person.  De kvinnorna som inte  upplevde att  de fick så mycket  kärlek gav 

samtidigt  uttryck  för  att  inte  älska  mannen.  De fick inte  kärlek  i  sin  relation,  inte  heller 

verkade det som om givaren var så viktig för dem. Antagligen hade inte kärlek som resurs 

varit värt så mycket för dem och när de dessutom berövades den resursen blev kostnaden för 

relationen för stor i förhållande till vinsten. De kände sig enbart berövade på resurser, då de 

blev kränkta, hotade och slagna. Deras män bad heller inte om ursäkt efteråt utan förminskade 

eller förnekade det som hade hänt. Dessa kvinnor tolkade männens beteende mot dem enbart 

som tecken på bristande kärlek. Därför upplevde de att de berövats resursen. De uttryckte 

båda att de längre fram i relationen inte längre uppskattade de egenskaperna hos sina partners 

som de inledningsvis föll för. Man kan anta att de inte längre upplevde att de hade något som 

helst  positivt  utbyte  av  relationen.  En  annan  gemensam  beröringspunkt  var  att  de  båda 

upplevde att kränkningarna fortsatte under rättegången och deras män nekade till att ha gjort 

dem illa och anklagade dem för att ljuga. De upplevde att de inte fick någon återupprättelse 

för vad de hade varit utsatta för. Männen fortsatte således att beröva dem resurser som till 

exempel kärlek. 

De kvinnor som valde att stanna kvar uppgav däremot att de upplevde att deras män älskade 

dem. Männen uttryckte sin kärlek i både ord och handling. Kvinnorna kunde till  och med 

tolka deras svartsjuka som ett tecken på kärlek och att de var betydelsefulla för dem. Deras 

män bad om ursäkt när de slagit dem och bedyrade att det inte varit deras mening att göra dem 

illa. Dessa erkände direkt eller indirekt misshandel under rättegången och visade ånger, en 

man grät till och med under rättegången och bad kvinnan förlåta honom inför alla människor. 

De tog på sig skulden till  problemet i relationen och gav på så sätt kvinnorna viss kärlek 

tillbaka efter att ha berövat dem den resursen. Därmed upplevde kvinnorna att de inte enbart 

berövades kärlek i samband med våldshandlingarna.

Eftersom de kvinnor som stannade kvar i relationen till viss del tolkade in kärlek i männens 

svartsjuka och deras ånger efteråt, upplevde de i mindre grad att de blivit berövade kärlek än 

de  två  kvinnorna  som  inte  tolkade  männens  beteende  som  delvis  ett  tecken  på  kärlek. 

Kvinnorna upplevde sig i olika grad berövade kärlek av männens beteende beroende på vad 

de tolkade in i det. De kvinnor som lämnade relationen kände inte att de fick någon kärlek 

alls, medan de som stannade kvar i mycket högre grad upplevde att de fick kärlek i relationen.
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5 Diskussion
Syftet med den här undersökningen var att se om det fanns något samband mellan kvinnans 

upplevelse av ett positivt utbyte av relationen och hennes val att stanna kvar hos mannen. 

Frågan är givetvis komplex och jag har använt mig av ett litet urval respondenter, vilket gör 

att jag inte kan dra några generella slutsatser utan bara peka på vad jag sett i dessa specifika 

fall. 

Mitt mål har varit att se om man kan urskilja några skillnader i hur man uppfattar vinsterna av 

relationerna bland dem som valt  att  stanna kvar respektive lämna relationen.  Kärlek är en 

partikularistisk resurs där värdet påverkas av givaren. Att bli älskad av en särskild person är 

något  som  de  flesta  av  oss  värderar  högt.  Kan  man  då  se  någon  skillnad  mellan  hur 

respondenterna upplevde att de fick kärlek? 

Av de fyra kvinnorna beskrev de två som lämnat sina män att relationen i högre grad präglats 

av misshandeln och det psykiska våldet.  Det kan vara så att  de spelade större roll  i  deras 

relationer än i de andra fallen, men det kan också bero på att när man har lämnat en relation är 

det lättare att komma ihåg de negativa sidorna. Det kan också vara en förklaring till att de inte 

beskriver så mycket kärlek i förhållandet.  Tvärtom kan det också vara så att de två kvinnorna 

som valt att stanna kvar fokuserar på det som är positivt med relationen och inte vill tänka på 

det  som  varit  negativt  för  att  de  vill  lämna  det  bakom  sig.  Deras  män  sitter  dessutom 

fortfarande i anstalt och de har ännu inte levt något vardagsliv tillsammans sedan mannen 

dömdes för brott mot dem. Avståndet och den speciella situationen kan påverka deras syn på 

förhållandet. Både Mikael och Kjell deltager i behandling på anstalten och Anna och Birgitta 

har  båda  uppgivit  att  de  inte  tror  att  de  kommer  att  ha  några  problem  med  våld  inom 

förhållandet igen. De negativa sidorna av relationen vägs över av de positiva – kärleken och 

tron på en bättre framtid. 

Medveten om dessa aspekter har jag dock valt att  gå på det som faktiskt har sagts under 

intervjuerna och grundat mina slutsatser på det. Det jag kommit fram till är följande:

De två kvinnorna som valde att stanna kvar hos mannen upplevde i högre grad att de fick 

kärlek i sina relationer. De upplevde sig heller inte i lika hög grad berövade resursen då de 

tolkade mannens beteende som delvis ett tecken på kärlek. 
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Respondenterna i den här studien har alla levt socialt välordnade liv och på så sätt haft en 

annan grund att stå på, de har haft goda förutsättningar att klara sig på egen hand och har inte 

varit tvingade att stanna kvar i en destruktiv relation på grund av ekonomiska, sociala eller 

kulturella skäl. Tyvärr har inte alla dessa förutsättningar och speciellt en grupp kvinnor är 

extra utsatta. Det är kvinnor med missbruksproblem. De är dubbelt utsatta med anledning av 

att de ofta vistas i våldsamma miljöer och för att det inte finns någonstans för dem att vända 

sig för att söka skydd, då de flesta kvinnojourer och skyddade boenden saknar förutsättningar 

att ta emot kvinnor med missbruksproblem. 

Jag anser att det är viktigt att forskningen tittar närmare på de relationer där män misshandlas 

av sina kvinnor. Det förekommer i vissa relationer att våldet riktas mot mannen även om det 

våldet sannolikt är annorlunda till sin karaktär. Även om våld inom homosexuella relationer 

har det forskats alldeles för lite. Forskningen är viktig för att ta reda på hur våldet ser ut och 

yttrar sig i olika situationer. Det är av största vikt att ansvaret för våldet läggs där det hör 

hemma – hos våldsutövaren, oavsett vem som utför handlingen och mot vem våldet riktar sig 

mot.

Utbytesteorin behandlar hur relationer skapas, upprätthålls  och avslutas. När jag påbörjade 

den här studien var jag inte helt säker på om den var tillämpbar på kärleksrelationer där det 

också förekommer  våld.  Studien var därför inledningsvis  delvis  explorativ.  Jag anser mig 

dock ha funnit  att  den har varit  tillämpbar  i  åtminstone mina respondenters situation.  Jag 

skulle finna det mycket intressant om någon ville fortsätta att studera våldsamma relationer, 

både där män och kvinnor är utsatta för våldet, ur ett utbytesteoretiskt perspektiv. 
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Bilaga 1

Intervjuguide – Kvinnor som har lämnat relationen
Bakgrundsfrågor

• Ålder
• Hur såg ditt liv ut innan du träffade mannen (jobb, boende, ekonomi, familj etc.)
• Hur och när träffades ni
• Hur länge var du tillsammans med mannen
• Har ni gemensamma barn (vårdnad, kontakt idag m.m.)
• Hur länge hade ni varit tillsammans när mannen började göra dig illa
• Hur såg våldet ut och hur utvecklades det över tid
• Hur upplevde du förhållandet, när började du fundera över att det inte stod rätt till

Rättsprocessen

• Vem var det som gjorde anmälan till polisen
• Var det första gången mannen anmäldes för våld mot dig
• Var mannen häktad under förundersökningen och i så fall hade ni någon kontakt med varandra
• Hur upplevde du rättegången samt tiden då mannen satt i kriminalvårdsanstalt

Fördelar/nackdelar med relationen

• Vad var det som du föll för hos mannen
• Vilka är hans mest positiva egenskaper
• Fanns det något att förlora vid ett uppbrott/ vad var det bästa med relationen/vad saknar du 

mest/vad fick du ut av den
• Vad har du förlorat i relationen
• När började du fundera på att lämna relationen, hur gick tankarna då
• Vad har hindrat dig från att lämna relationen tidigare
• Vad var det som fick dig att fatta det avgörande beslutet och att genomföra brytningen
• Hur var tiden närmast efter uppbrottet, har du funderat eller funderar du på att återgå till 

relationen
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Bilaga 2

Intervjuguide – Kvinnor som är kvar i relationen
Bakgrundsfrågor

• Ålder
• Hur såg ditt liv ut innan du träffade mannen (jobb, boende, ekonomi, familj etc.)
• Hur och när träffades ni
• Hur länge har ni varit tillsammans
• Har ni gemensamma barn 
• Hur länge hade ni varit tillsammans när mannen började göra dig illa
• Hur såg/ser våldet ut och hur utvecklades/har det utvecklats  över tid
• Hur upplevde du förhållandet då och hur upplever du förhållandet idag

Rättsprocessen

• Vem var det som gjorde anmälan till polisen
• Var det första gången mannen anmäldes för våld mot dig
• Var mannen häktad under förundersökningen och i så fall hade ni någon kontakt med varandra
• Hur upplevde du rättegången samt tiden då mannen satt i kriminalvårdsanstalt
• Vad tänkte du om relationen under tiden (från anmälan till fängelsevistelse)

Fördelar/nackdelar med relationen

• Vad var det som du föll för hos mannen
• Vilka är hans mest positiva egenskaper
• Finns det något att förlora vid ett uppbrott/ vad är det bästa med relationen/vad får du ut av den
• Vad har du förlorat i relationen
• Vilka är de negativa sidorna av relationen
• Har du ngn gång funderat på att avsluta relationen (hur har tankarna i så fall gått) 
• Vad har du för tankar kring framtiden                                      
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