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Sammanfattning Introduktion: Mäns våld mot kvinnor är ett vanligt 

samhällsproblem i de flesta länder. Forskning har visat att de 

flesta kvinnorna till slut lämnar en våldsam relation. Dock 

stannar en stor del av kvinnorna i våldsamma relationer fastän 

våldet kan ha pågått en längre tid. Syfte: Syftet var att beskriva 

vad som påverkar en kvinnas beslut att stanna i en våldsam nära 

relation. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. 

Datainsamlingen utfördes genom en systematisk sökning av 

databaserna PsycInfo och PubMed. Resultat: Fyra stycken 

teman framkom vid analysen: Kvinnors rädsla och känslor av 

skuld och skam, där framförallt rädsla kan vara en faktor som 

håller kvinnorna kvar i relationen. Kvinnors känslor och 

upplevelse av mannens beteende, i synnerhet tycks kvinnors 

starka känslor för männen samt deras förmåga att förlåta 

mannens beteende ha stor betydelse för beslutet. Kvinnors 

erfarenheter av våld och hot, har kvinnorna upplevt våld i 

barndomen tenderar de att stanna i en våldsam relation. Våldet i 

en nära relation kan vara både ett hinder och en förklaring till 

att lämna relationen. Kvinnors sociala kontext; barns 

välmående, bristande socialt stöd, bristande ekonomi samt 

samhällets normer tycks ha betydelse för om kvinnan stannar i 

en våldsam relation. Implikation: Förslag ges på olika 

samhällsåtgärder i form av ekonomiskt stöd och boende, som 

kan underlätta för kvinnor som är i processen att lämna en 

våldsam relation. Dessutom ges förslag på hur den framtida 

forskningen kan utvecklas. 
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Summary Introduction: Male violence against women is a serious and 

widespread social problem. Research has shown that most 

women eventually leave a violent relationship. However, a 

large proportion of women in violent relationships decide to 

stay, despite the potentially on-going violence. Aim: The aim 

was to determine what affects a women’s decision to stay in a 

violent relationship. Method: The method that was used was 

a literature study. Data collection was performed through a 

systematic search of the databases PsycInfo and PubMed. 

Results: Four themes emerged from the analysis: Women's fears 

and feelings of guilt and shame; fear seems to be an important 

factor that keeps women remain in the relationship. Women’s 

feelings and experience of the man’s behavior; women’s strong 

feelings for the men and their ability to forgive the man’s 

behavior seems to affect the decision to stay. Women's 

experiences of violence and threats; women who have 

experienced violence in childhood tend to stay in a violent 

relationship. Violence in intimate relationship seemed to be 

both an obstacle and an explanation for leaving the relationship. 

Women's social context; children's wellbeing, lack of social 

support, financial dependence and social norms appears 

to influence a woman to stay in a violent relationship. 

Implication: Suggestions are given on different 

community arrangements in the form of financial aid 

and housing, which can help women who are in the process 

of leaving a violent relationship. In addition, suggestions are 

given on how future research can be improved. 
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Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem som påverkar 

kvinnors hela livssituation (Heimer & Sandberg, 2008). Oberoende om individerna har 

blivit utsatta för våldshandlingar eller inte så påverkar förekomsten av våld i samhället. 

Det märks genom att speciellt kvinnor får ta till sig ett säkerhetstänk när de rör sig i 

olika miljöer. Det kan innebära att platser, beteenden och sammanhang som anses vara 

farliga utifrån ett våldsperspektiv undviks. Att kvinnor planerar joggingrundan som ger 

största möjliga säkerhet, eller att äldre väljer att vara inomhus kvällstid är ett par 

exempel på hur medborgare förhåller sig till risken för våld (Hammarström & Hensing, 

2008). Hemmet är en plats där medborgare förväntar sig skydd från omvärlden, men för 

kvinnor inträffar den verkligt farliga, och den vanligaste, typen av våld i hemmet. 

Våldet kommer sällan från okända män, utan från en man som är närstående kvinnan. 

Det innebär att hemmet inte alls är en skyddad plats för kvinnor (SOU, 1995). Det ger 

en stark kontrast till männens situation, där det är mycket större sannolikhet att 

attackeras på en offentlig plats av en okänd person, än av någon i deras nära 

vänskapskrets (Brottsförebyggande rådet, 2008). Skillnaderna slutar dock inte där. När 

kvinnorna utsätts för våld är gärningsmannen ofta en person som den våldsutsatta 

kvinnan har eller har haft en intim relation med, och som hon delar eller har delat sitt liv 

med. Det innebär att kvinnorna är emotionellt involverade med och ibland även 

ekonomiskt beroende av männen. Våldet sker nästan uteslutande i hemmet (Amnesty, 

2004). Mäns våld mot kvinnor är inte begränsat till vissa samhällsklasser eller kulturer 

utan sker på alla nivåer i samhället och i alla åldrar. Våldet är inte ett resultat av 

bristande information eller kunskap, utan männen som utför dessa brott är fullt 

medvetna om vilka konsekvenser handlingarna kan medföra (Ekbrand, 2006). Våldet 

sker ofta inte av ilska utan männen väljer var, när och hur mycket våld som ska 

användas (Lundgren, 2004).  

 

En av de vanligaste frågorna som ställs i samband med att en kvinna blir misshandlad 

av sin partner är ”Varför går hon inte?”. 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 lämnar trots allt inte relationen (Anderson & Saunders, 2003).  
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Bakgrund 

 

Definition av våld i nära relationer 

Våld kan definieras som att enbart handla om fysiska handlingar i syfte att skada andra 

personer. Denna definition är dock väldigt bristfällig och begränsande för våld i nära 

relationer, som ofta innehåller mycket mer än det (Kastling, 2010). Det är viktigt att 

komma ihåg att våld som utförs i en nära relation är mellan två individer som har en 

kärleksfull relation till varandra. Detta medför helt andra konsekvenser för de 

inblandade än vid annat våld (Kastling, 2010). För att förstå våld behövs därför en 

förklaring av olika formerna av våld, dessa är fysiskt-, psykiskt-, latent-, materiellt-, 

ekonomiskt- och sexuellt våld (Isdal, 2001).  

 

Fysiskt våld innefattar alla typer av skallningar, skakningar, slag, sparkar, attacker med 

olika hjälpmedel och mycket mer därtill. Våldet kan även riktas mot husdjur i syfte att 

få kvinnan och eventuellt barnen att känna sig osäkra, men tvingar även dem att förhålla 

sig till mannens oberäkneliga beteende. Målet är att ge kvinnan och eventuellt barnen 

svårigheter att leva ett tryggt och värdigt liv (Kastling, 2010). Med ganska hög 

sannolikhet går det att säga att i alla familjer där det förekommer fysiskt våld så finns 

även det psykiska våldet. Däremot finns det familjer där det enbart förekommer 

psykiskt våld. Psykiskt våld går att definiera som upprepade kränkningar utan hänsyn 

till den andras känslor. Detta innebär att användande av ord, röst, handling eller brist på 

handling som kontrollerar, sårar, nedvärderar, förnedrar eller kränker de närmaste 

räknas som psykiskt våld. Det kan till exempel vara att skälla ut, hota, ignorera, 

förödmjuka eller hålla den andra ansvarig för handlingar som hon inte har gjort (Isdal, 

2001). Latent våld är närvarande hela tiden genom att mannen till exempel hotar med 

ord, tystnad eller rörelsemönster. Det latenta våldet förekommer oftast när mannen har 

utövat någon form av våldshandling som skrämt kvinnan. Det gör att kvinnan hela tiden 

måste förhålla sig till mannens beteende eftersom hon är rädd. Kvinnan kan uppleva det 

som att mannen när som helst kan explodera. Mannen kan ibland visa upp ilska i syfte 

att få kvinnan att begripa att det är på grund av henne han är arg. När väl ”bomben” 

exploderar innebär det att kvinnan är väl medveten om att ansvaret ligger på henne för 

det våld han utövar (Kastling, 2010). Materiellt våld innebär allt våld som går ut över 

materiella ting. Det kan till exempel vara att slå i eller slå sönder dörrar, kasta saker i 
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väggen eller förstöra saker som är viktiga för kvinnan eller barnen. Syftet med materiellt 

våld är att väcka fruktan, verka skrämmande eller kränkande. Detta våld blir speciellt 

skrämmande om mannen har utövat fysiskt våld tidigare (Isdal, 2001). Ekonomiskt våld 

syftar till att mannen har tagit total kontroll över kvinnans ekonomi genom att till 

exempel kontrollera kvinnans lön eller ta hand om barnbidragen. Dessutom kan mannen 

ta kvinnans bankkort samt bankkoder. Vill kvinnan ha pengar får hon be om det och allt 

som köps skall redovisas. Kvinnan kan även kritiseras för gjorda inköp eller för att hon 

inte har köpt något (Kastling, 2010). Avsikten med sexuellt våld är att utöva makt och 

kontroll samt att förödmjuka kvinnan. Sexuellt våld sträcker sig från sexuella 

trakasserier och kränkningar, till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Det kan till exempel 

innefatta sexuella påtryckningar, oönskad beröring, eller att få kvinnan att ha sex för att 

hon är rädd för vad som ska hända om hon säger nej (Isdal, 2001). 

 

WHO (2010) definierar våld i nära relationer som ett beteende i en nära relation som 

orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk smärta, vilket inkluderar fysisk aggression, 

sexuellt tvång, psykologiska övergrepp och kontrollerande beteende. Detta är en bred 

definition som inte begränsas till fysisk misshandel utan istället kan ses som själva 

maktutövningen som mannen utför mot kvinnan (Holmberg & Enander, 2004). Våld i 

nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, 

samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer (Socialstyrelsen, 

2011). När termen nära relation används i denna uppsats syftas det endast på en 

heterosexuell relation då mäns våld mot kvinnor är i fokus.  

 

Våldets omfattning ur ett folkhälsoperspektiv 

Polisens statistik visar att cirka 26 600 anmälningar gällande våld mot kvinnor togs 

emot år 2007 i Sverige. Det är en ökning på 33 % de senaste 10 åren. I cirka 72 % av de 

anmälda misshandelsbrotten var gärningsmannen en person som kvinnan var bekant 

med och i de flesta fallen hade mannen och kvinnan en pågående eller avslutad relation 

(Brottsförebyggande rådet, 2008). Dock finns det höga mörkertal och stor ovisshet 

gällande mäns våld mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). Om utgångspunkten istället är 

undersökningar inom området, uppges olika siffror beroende på vilket land 

undersökningen har genomförts i. Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoskis 

(2001) nationella studie kom fram till att 7 % av samboende kvinnor någon gång utsatts 
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för fysiskt våld av sin nuvarande make eller sambo. Därutöver visade studien att 28 % 

av kvinnorna utsatts för fysiskt våld av en tidigare partner. Det här skulle innebära att 

många våldsbrott inte anmäls till polisen i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). I en studie 

där flera undersökningar från flera västländer ingick var resultatet att 25-30 % av alla 

kvinnor någon gång har utsatts för våld från en partner, och dessutom att 2-12 % 

drabbas årligen (Wathen & Macmillian, 2003). WHO (2010) har också genomfört en 

studie där data från flera olika länder jämfördes angående våld i nära relationer. Den 

studien kom fram till att mellan 15 % (Japan) och 71 % (Etiopien) av kvinnorna i 

studien har rapporterat att de har upplevt fysiskt och sexuellt våld av en partner under 

sin livstid. 3,8 % (Japan) till 53 % (Etiopien) av kvinnorna har upplevt sådant våld inom 

det senaste året. Vem som utför våldsbrottet och var det sker anses vara starkt 

förknippat med brottsoffrets villighet att göra en polisanmälan. Om kvinnan har en 

relation till mannen och/eller våldet sker i hemmet tenderar kvinnans benägenhet att 

anmäla minska. En av orsakerna till att våldet inte anmäls är på grund av familjeskäl. 

Andra orsaker kan vara att kvinnan tenderar att bagatellisera våldet, är rädd för 

konsekvenserna av en anmälan eller är rädd att utsättas för ännu mer våld (Lundgren, 

Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Våldet riktas inte mot enskilda grupper 

utan våld i nära relationer förekommer bland kvinnor i samhället oberoende ålder, 

socioekonomisk status eller etnicitet (Socialstyrelsen, 2009). I Socialstyrelsens rapport 

från 2006 beräknades att våld mot kvinnor kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder 

kronor per år, varav 23-38 miljoner är direkta sjukvårdskostnader. Därutöver tillkommer 

även kostnader för sjukfrånvaro och förlorad framtida produktivitet. 

 

Våldets betydelse för kvinnors hälsa 

Allt våld medför en rad av negativa konsekvenser för kvinnorna. Naturligtvis 

uppkommer fysiska skador som benbrott, tandskador och hjärnskakningar 

(Socialstyrelsen, 2009). Därutöver har det även visat sig att våldet ökar riskerna för 

depressioner, somatiska besvär och nedsatt sexuell hälsa (Socialstyrelsen, 2009). Som 

ett direkt resultat av våldet kan misshandlade kvinnor utveckla en rad olika 

karaktärsdrag, där framförallt depression, låg självkänsla och posttraumatiskt 

stressyndrom riskerar att minska kvinnornas chanser att lämna relationen (Barnett, 

2001; Anderson & Saunders, 2003). Söchting, Fairbrother och Kock (2004) kom fram 

till att kvinnors tidigare upplevelser av våld, både i barndomen och i vuxenlivet, kan 
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bidra till ökad risk för att bli utsatt för övergrepp. Detta kan ändra kvinnans attityd till 

våld, till exempel genom minskade chanser att förutse risker, sänkt självförtroende, 

ökade skuld- och skamkänslor samt högre sannolikhet att acceptera våld i en framtida 

relation. Dessutom påverkas även levnadsvanorna negativt, som försämrade kost- och 

motionsvanor, rökning samt riskabel konsumtion av alkohol (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Orsaker till våld i en nära relation 

En bred variation av teorier har producerats för att förklara våldet män använder mot 

kvinnor i en nära relation. Före 1970 dominerade teorier kring kvinnlig masochism; 

misshandlade kvinnor ansågs ha ett medvetet eller omedvetet behov av smärta och 

bestraffning. Detta användes för att förklara kvinnors ”provokation” som ledde till 

misshandel och/eller till kvinnors ovilja att lämna en våldsam relation. Detta synsätt 

patologiserade kvinnor och förenklade också en mycket farlig och komplicerad process 

att lämna en våldsam relation. Mer aktuell forskning har valt att se misshandlade 

kvinnor i mindre grad som skyldiga aktörer i en ”problematiskt relation”, till offer som 

står inför många hinder som begränsar deras alternativ att lämna en våldsam relation 

(Anderson & Saunders, 2003). 

 

Isdal (2008) menar att våld är en reaktion på att försöka kontrollera vanmakt eller 

maktlöshet och där olika situationer skapar olika nivåer av detta hos utövaren. 

Vanmakten kan uppkomma på grund av brist på kontroll, inflytande, trygghet, att bli 

sedd, hörd och förstådd, eller möjlighet att påverka eller hitta lösningar. Det kan 

innebära att vanmakten kan handla om att leva under svåra livsvillkor eller att en 

situation upplevs som besvärlig eller trängd. Relationsvåld uppkommer ofta på grund av 

en upplevelse av vanmakt som antingen är personlig eller relationell. Personlig vanmakt 

innebär problem med dålig självtillit, osäkerhet eller litenhetskänsla. Relationen blir 

platsen där utövaren kan återupprätta självförtroendet genom att våldet ger en känsla av 

betydelse och makt. Relationell vanmakt är knuten till svårigheter med närhet, trygghet 

och beroende i nära relationer. Det kan även vara en vanmakt till följd av ett stelt och 

strängt förväntningssystem till relationer, alltså hur underordnade skall uppföra sig 

(Isdal, 2008). Det menas att redan i förälskelsen eftersträvar båda parter i en relation att 

leva upp till förväntat ideal av positivt manligt och kvinnligt, vilket kan leda till en 

traditionell över- och underordning (Heimer & Sandberg, 2008). Lundgren (2004) 
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menar däremot att mäns våld mot kvinnor är till följd av att mannen vill bekräfta sin 

överordning i relationen och därmed att kvinnan bör underordna sig mannen. Det som 

är avgörande för hur mannen uppför sig är dessa normer om manligt och kvinnligt. 

Lundgren (2004) menar att de är djupt rotade i ett historiskt arv och är väl utbredda i 

vårt samhälle.  

 

Våldets funktion i en relation är att styra och kontrollera i syfte att få kvinnan att 

uppvisa önskat beteende (Lundgren, 2004). Det kan också vara en metod för mannen att 

stärka det egna självförtroendet genom att ge en upplevelse av att utövaren är en viktig 

och betydelsefull person. Utövaren är vanligtvis själv dåligt medveten om denna 

”självförstärkning” i och med att hans upplevelse av situationen är att det är någon 

annans fel (Isdal, 2001). Det våldet avser att göra är att mannens auktoritet ska bevaras. 

Således är mannens våld både avsiktligt och funktionellt då våldsutövaren uppnår makt 

och överordning (Isdal, 2008). 

 

Våld är makt men även ett medel för att uppnå eller upprätthålla makten. Det är ett 

oerhört effektivt maktmedel på grund av den ångest och maktlöshet som uppkommer 

hos offret. Våld i en nära relation sker i regel av någon som är starkare eller har mer 

makt mot någon som är svagare eller har mindre makt (Isdal, 2001). Ett annat 

kännetecken är att våldet sker bara inom relationen och inte, eller mycket lite, annars i 

livet. Det är ett bra exempel på utövarens förmåga att alltid ha bra kontroll över sig själv 

i alla situationer. Ett annat exempel på det samma, är att mannen väntar med att använda 

våld tills paret är i hemmet, trots att den utlösande handlingen skett tidigare. Ofta 

använder inte mannen mer våld än vad som krävs. Det innebär att mannen inte behöver 

använda våld, utan nöjer sig med att direkt eller indirekt hota kvinnan med det. Endast 

om hoten inte är tillräckliga för att få kontroll tar mannen till fysiskt våld (Isdal, 2001). 

 

Våldets normaliseringsprocess 

För att beskriva dynamiken i våldsamma relationer samt konsekvenserna för den som 

blir utsatt har Eva Lundgren (2004) utvecklat en teori, Våldets normaliseringsprocess. 

Teorin beskriver hur våldet normaliseras genom att det blir en del av vardagen och 

gradvis accepteras av både mannen och kvinnan. Våldet exploderar inte plötsligt en dag 

utan utvecklas försiktigt stegvis i en långsam process. För båda parterna sker 
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förskjutningar av gränserna om vad som kan accepteras. Våldsinslagen bagatelliseras 

och de positiva handlingarna förstoras. Våldet normaliseras för båda parterna, speciellt 

om kvinnan tolkar perioderna utan våld som positiva på grund av att de saknar våld 

(Lundgren, 2004). 

 

Våldets normaliseringsprocess har två viktiga mekanismer; isolering och att växla 

mellan värme och våld. Isoleringen är både fysisk samt psykisk, och sker genom hot 

och känslomässiga utspel, som ska skrämma kvinnan till anpassning. För kvinnan 

innebär det att hon undviker att säga och göra saker som hon vet kan reta upp mannen. 

Det kan till exempel vara att kvinnan undviker att umgås med vissa vänner då mannen 

inte uppskattar det. Detta leder till att kvinnan gradvis kommer att isoleras från vänner, 

familj och andra bekanta, vilket kommer att få avgörande konsekvenser för henne 

(Lundgren, 2004). 

 

Efter isoleringen av kvinnan börjar mannen att använda våld för att få kontroll över 

kvinnan, och det är även här som den andra viktiga mekanismen introduceras; 

växelspelet mellan värme och våld. Vanligt är att mannen blir förkrossad efter att ha 

använt våld och lovar att det aldrig ska ske igen, vilket även ger näring åt kvinnans hopp 

om att mannens positiva sida ska få övertaget. Eftersom mannen kontrollerar växlingen 

mellan gott och ont innebär det även att han förstärker sin makt i relationen. Samtidigt 

kommer mannens kritik och nedvärderingar att öka, vilket krymper kvinnans 

självkänsla. Gradvis förändras kvinnans roll från aktör till offer i och med att hon 

kommer att utveckla ett känslomässigt beroende av mannen. Kritiken riktas ofta mot 

kvinnans personlighet, hennes klädval, att hon inte är en bra mamma, eller att hon 

spenderar för mycket tid med andra män. Kvinnans sociala nätverk, som skulle kunna 

skydda och hjälpa henne, finns inte längre vilket kommer att minska möjligheterna för 

att diskutera kommentarerna och få en motbild (Lundgren, 2004).  

 

Våldet har nu börjat internaliserats i kvinnan, vilket innebär att hon ser misshandeln och 

våldet som något normalt. Kvinnan har tappat sin tidigare verklighetsuppfattning och 

lägger istället skulden för mannens kontrollerande och våldsamma beteende på sig själv. 

Våldshandlingarna sker inte i ”blint raseri” utan är kontrollerat och uttänkt till hur, var 

och när det ska utföras. Detta kan därför inte kopplas till bristande impulskontroll. En 

tredje mekanism som nämns i våldets normaliseringsprocess är att mannens dominans 
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erotiseras, vilket innebär att våldshändelser avslutas med en våldtäkt eller andra former 

av sexuellt våld (Lundgren, 2004).  

 

Problemformulering 

Våld mot kvinnor är ett stort socialt och folkhälsoproblem och de förödande 

konsekvenserna av våldet börjar alltmer avslöjas (Heimer & Sandberg, 2008). Frågan 

varför kvinnan stannar i en våldsam relation kan anses vara felaktig ställd på grund av 

att det finns forskning som antyder att de flesta kvinnor till slut lämnar en våldsam 

relation (Anderson & Saunders, 2003). Ändå får frågeställningen anses vara av intresse 

då en stor del av kvinnorna stannar i våldsamma relationer, även fast våldet har pågått 

under en längre period, innan hon lyckas lämna relationen för gott. Frågan borde därför 

egentligen vara vad som höll kvinnan kvar så länge. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vad som påverkar en kvinnas beslut att stanna i en våldsam nära 

relation.  

 

Metod 

Metoden som användes för denna uppsats var litteraturstudie. Det ansågs vara en 

adekvat metod för att belysa problemområdet då syftet med en litteraturstudie är att 

undersöka tidigare dokumenterad kunskap. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats söktes och analyserades. Därefter sammanställdes resultatet utifrån analysen av 

materialet och litteraturstudiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Datainsamling 

Den systematiska sökningen av artiklar ägde rum mellan den 18.11.2011 och 

21.11.2011. För att få en täckande bild av området som undersöktes och för att svara på 

studiens syfte valdes två databaser som ansågs lämpliga; PsycInfo och PubMed. En 

sökning gjordes i de två valda databaserna för att hitta relevanta artiklar utifrån studiens 

syfte. Sökord som användes var partner abuse, intimate partner violence, domestic 

violence samt stay* som kombinerades med AND och Or. Sökorden hade kontrollerats 

och hämtats från databasernas MESH-termer eller Thesaurus för att hitta de sökord som 

passade bäst utifrån studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2008), se tabell 1. 
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Artiklarna som valdes var originalartiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 

skrivna på engelska, samt svarade på studiens syfte för att inkluderas. Vid den 

systematiska litteratursökningen gjordes ingen begränsning gällande vilket år artiklarna 

hade publicerats. Efter den första genomgången av artiklar gjordes dock bedömningen 

att de inkluderade vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 

2011 för att spegla den aktuella forskningen inom området. Studierna skulle även ta 

hänsyn till och reflektera kring etik. Artiklar exkluderades om de enbart behandlade 

kvinnors våld mot män eller våld inom homosexuella relationer. Även artiklar riktade 

mot särskilt sårbara grupper som till exempel kvinnor med funktionshinder eller kvinnor 

med missbruksproblematik exkluderades för att avgränsa problemområdet. Efter en 

genomläsning av samtliga titlar och abstrakt från litteratursökningen valdes 18 artiklar 

som ansågs innehålla relevant information utifrån studiens syfte. Därefter genomfördes 

en andra genomgång av artiklarna där samtliga artiklar lästes igenom i fulltext för att 

fastställa att de var relevanta. Detta resulterade i att sex artiklar exkluderade på grund av 

att de antingen inte uppfyllde inklusionskriteriena eller inte stämde överens med denna 

studie. 

 

Tabell 1. Sökmatris 

 

 

 

Datum Databas Sökord/ 

Kombinationer 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artiklar 

som 

inkluderas i 

studien 

 

 

25/11 

2011 

 

 

PsycInfo Thesaurus: “Partner 

abuse” Or “intimate 

partner violence” 

AND stay* 

Exkludera böcker och 

avhandlingar. Endast 

artiklar på engelska. 

 

80 80 52 12 9 

 

 

 

28/11 

2011 

PubMed Mesh-termer 

“domestic violence” 

AND stay*. 

Endast artiklar på 

engelska. 

200 200 25 6 3 
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Databearbetning 

De 12 artiklar som valdes ut sammanfattades i en matris innehållande syfte, metod, 

slutsats samt en kvalitetsbedömning av artiklarna i form av låg, medel och hög 

vetenskaplig kvalité (Olsson & Sörensen, 2011), se bilaga 1.  

 

Därefter sammanställdes samtliga artiklars resultat som svarade mot studiens syfte. 

Sedan jämfördes resultaten från artiklarna för att finna likheter och olikheter i vad som 

påverkar kvinnors beslut att stanna i en våldsam relation. En tematisk bearbetning 

genomfördes (Polit & Beck, 2006) och resultatet grupperades in i fyra huvudteman. 

 

Etiska överväganden 

I studien gjordes etiska överväganden som innebar att alla artiklar som ingick i 

resultatet skulle vara godkända av en etisk kommitté eller ha tagit hänsyn till och 

diskuterat etik. En annan viktig etisk aspekt var att ha ett vetenskapligt förhållningssätt 

vid bearbetningen av litteraturen. Detta innebär att presentera resultatet på ett objektivt 

sätt, utan tillägg eller utelämnade av viktig information (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Resultat 

Resultatet återgav vad som påverkar kvinnors beslut att stanna i en våldsam relation 

utifrån fyra huvudteman; ”kvinnors rädsla och känslor av skuld och skam”, ” Kvinnors 

känslor och upplevelse av mannens beteende”, ”kvinnors erfarenheter av hot och våld”, 

samt ”kvinnors sociala kontext”. Kvinnors rädsla och känslor av skuld och skam hade 

fokus på faktorer som kunde kopplas till psykologiska aspekter eller kvinnornas 

emotioner. Kvinnors känslor och upplevelse av mannens beteende innefattade 

kvinnornas starka känslor för männen, hur kvinnorna tolkade männens våld samt hur de 

upplevde relationen.  Kvinnors erfarenheter av våld och hot inkluderade händelser av 

hot och våld, både i barndom och i vuxenlivet, och vilken betydelse det hade för 

kvinnornas beslut att stanna i en våldsam relation. Kvinnors sociala kontext hade fokus 

på faktorer som kunde relateras till den situation som kvinnorna befann sig i, eller den 

rådande sociala kontexten som kan påverka beslutet att stanna i relationen.  
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Kvinnors rädsla och känslor av skuld och skam 

Kim och Gray (2008) utförde en studie vars syfte var att undersöka kvinnors beslut att 

stanna eller lämna en våldsam relation utifrån fyra faktorer där en var psykologiska 

faktorer. Resultatet visade bland annat att kvinnors psykologiska karaktär var tätt 

förknippat med deras beslut att stanna eller lämna en våldsam relation. Det framkom att 

kvinnor med lägre självkänsla hade större sannolikhet att stanna i relationen. Samma 

förhållande upptäcktes även hos kvinnor med lägre intern kontroll-lokus, vilket innebär 

att kvinnorna upplevde att händelser inte var inom deras kontroll. Studien visade även 

att kvinnor med en högre nivå av rädsla hade mindre sannolikhet att lämna en våldsam 

relation. Liknande resultat upptäcktes i studien av Hendy et. al. (2003), där kvinnor med 

låg självkänsla rapporterade mer oro för att lämna en våldsam relation på grund av 

rädsla för ensamhet. Resultat från studien visade även att kvinnor i relationer med mer 

våld rapporterade mer oro över att lämna relationen på grund av rädsla av att skadas. Att 

rädsla kan vara en faktor bekräftas av Scheffer Lindgren och Rencks (2008) studie, där 

14 svenska kvinnor intervjuades om deras upplevelser av att lämna en våldsam 

heterosexuell relation. Resultaten visade att rädsla är ett centralt tema i våldsamma 

relationer, och kan både vara en förhindrande och en befriande faktor gällande kvinnors 

beslut att stanna eller lämna en våldsam relation. Dessutom framkom att kvinnorna 

upplevde stor skam och skuldkänslor för våldet, vilket hindrade dem från att lämna 

relationen. Det kom även Hendy et. al. (2003) fram till i sin studie. Resultaten visade att 

kvinnorna inte vågade berätta om våldet på grund av den sociala genansen det skulle 

innebära. 

 

Kvinnors känslor och upplevelse av mannens beteende  

Det tycks även finnas ett samband mellan kvinnors starka känslor för partnern och deras 

beslut att stanna i en våldsam relation. Kvinnors emotionella investeringar som att 

kvinnan fortfarande älskar förövaren (Fanslow & Robinson, 2009; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008; Patzel, 2006; Short et. al., 2000), kvinnan trodde att förövaren skulle 

ändra sitt beteende (Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Patzel, 2006; Hendy et. al., 

2003; Short et. al., 2000) och att kvinnan förlät förövaren (Fanslow & Robinson, 2009) 

påverkar alla kvinnans beslut att stanna i en våldsam relation.  
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Hur kvinnor upplever relationen och tolkar mannens beteende verkar påverka beslutet 

att stanna i en relation. Edwards, Gidycz och Murphys (2010) resultat visade att 

tillfredställelse med relationen, större investeringar, och sämre upplevda andra 

alternativ, leder till ett större engagemang till relationen. Detta kan sin tur leda till att 

kvinnorna stannar i relationen. Dessutom visade resultaten att större tillfredställelse med 

relationen och större psykisk påfrestning indikerade att kvinnan skulle stanna i 

relationen. I Patzels (2006) studie bland heterosexuella och lesbiska kvinnor upptäcktes 

att kvinnorna hade svårt att benämna partnerns beteende som misshandel. Liknande 

resultat upptäcktes i Fanslow och Robinsons (2009) studie, där kvinnorna upplevde 

misshandeln som ”normal” eller inte allvarlig. Gordon, Burton och Porters (2004) studie 

bland 121 kvinnor som bodde på ett skyddat boende för misshandlade kvinnor 

indikerade att kvinnor som visade en större förlåtelse för partnern hade större 

sannolikhet att återvända till en våldsam relation. Det innebär att ju mindre kvinnan 

anser att partnerns beteende är ondsint och avsiktligt, desto större sannolikhet är det att 

hon förlåter beteendet och överväger att fortsätta relationen. Däremot indikerade studien 

att ju allvarligare våld, desto större sannolikhet att kvinnan kommer att tillskriva 

beteendet som ondsint och avsiktligt, vilket ger en minskad sannolikhet för förlåtelse. 

Det bekräftas även av Truman-Schram, Cann, Calhoun och Vanwallends (2000) studie 

där det gjordes en jämförelse mellan kvinnor i våldsamma relationer och kvinnor som 

lämnat våldsamma relationer. Resultaten visade att kvinnor som lämnat våldsamma 

partners hade signifikant större sannolikhet att beskriva händelsen som partnerns fel, 

jämfört med kvinnor som inte lämnat partnern.  

 

Kvinnors erfarenheter av våld och hot 

Scheffer Lindgren och Rencks (2008) studie visade att mannens beteende och 

användandet av våld på olika sätt hindrade kvinnorna att lämna relationen. Under 

intervjuer upptäcktes att våldet inträffade utan förvarning och ökade gradvis under 

relationen. Först kom det psykologiska våldet med kontroll, svartsjuka och nedsättande 

kommentarer om kvinnorna. Ett återkommande beteende hos männen var att efter en 

våldshandling visa stor ånger för vad som hänt, och växla mellan värme och våld. Detta 

förhindrade kvinnorna att lämna relationen på grund av rädsla och det emotionella band 

som skapats mellan parterna. Liknande resultat upptäcktes i en studie av Short et. al. 

(2000), där afroamerikanska och vita kvinnor fick berätta hur de upplevde att leva i en 
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våldsam relation. Resultat visade ingen större skillnad, däremot hotade männen 

kvinnorna på olika sätt för att de skulle bli rädd för att lämna mannen. Resultatet från 

studien av Truman-Schram et. al. (2000) visade att kvinnor som hade lämnat sin 

våldsamma relation rapporterade signifikant fler våldsamma händelser än de som 

fortfarande umgicks med sin partner. Däremot kom Lacey (2010) i sin undersökning 

bland afroamerikanska- och latinamerikanska kvinnor fram till att psykologisk 

misshandel fick kvinnorna i deras studie att lämna relationen.  

 

Edwards, Gidycz och Murphys (2010) studie i amerikanska college kvinnors beslut att 

stanna eller lämna en våldsam kärleksrelation visade att kvinnor som blev misshandlade 

i barndomen var mer nöjda med sin nuvarande våldsamma relation, än kvinnor som inte 

hade blivit det. Liknande resultat fann Patzel (2006); att tidigare upplevelser av 

emotionell och mental misshandel samt våld i barndomen påverkade kvinnorna att 

acceptera våld i en relation som vuxen. Däremot visade Kim & Grays (2008) studie att 

det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor som bevittnat våld mellan föräldrarna och 

kvinnor som inte hade gällande beslutet att lämna en våldsam relation. 

 

Kvinnors sociala kontext 

Under detta huvudtema återfinns fyra underkategorier; familjen, bristande socialt stöd, 

bristande ekonomi och sociala normer.  

 

Familjen 

Barnens välmående tycks vara starkt associerat med kvinnors beslut att stanna i en 

våldsam relation. Detta kan tillexempel syfta på att kvinnorna inte kunde lämna barnen 

(Fanslow & Robinson, 2009), ville ge barnet ett hem med två föräldrar (Fanslow & 

Robinson, 2009; Short et. al., 2000), ville offra sig för barnens bästa (Gharaibeh & 

Oweis, 2009; Scheffer Lindgren & Renck, 2008), samt kände oro för 

barnförmyndarskap (Patzel, 2006) eller barnomsorg (Hendy, et. al., 2003). Därutöver 

har resultat från Faver och Strands (2003) studie visat att oro för husdjurens välmående 

också kan vara en faktor som har betydelse för kvinnors beslut att stanna eller lämna en 

relation. 
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Är kvinnan mer involverad i den våldsamma relationen kan det hindra henne från att 

lämna den. Kvinnor som bodde med förövaren när våldet skedde hade mindre 

sannolikhet att lämna relationen enligt Kim & Grays (2008) studie. Liknande resultat 

upptäckte Lacey (2010) i sin studie där afroamerikanska och latinamerikanska kvinnors 

beslut att lämna eller stanna i en relation undersöktes utifrån relationsinvesteringar. 

Resultaten visade att kvinnor som var engagerade relationen, till exempel genom 

äktenskap, hade större sannolikhet att stanna. Resultat från samma studie pekade också 

mot att närvaro av andra vuxna i hushållet påverkar på kvinnornas beslut att stanna i 

relationen, genom en minskning och förändring av mannens våld (Lacey (2010).  

 

Bristande socialt stöd 

Flera studier indikerade på att bristande socialt stöd från vänner och familj främjar 

kvinnors beslut att stanna i en våldsam relation (Gharaibeh & Oweis, 2009; Fanslow & 

Robinson, 2009; Patzel, 2006; Hendy et. al., 2003). Fanslow och Robinsons (2009) 

studie undersökte kvinnor utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld och hur deras 

hjälpsökande beteende såg ut. Resultaten visade att en del kvinnorna inte hade någon 

annanstans att gå, vilket hindrade dem att lämna relationen. Dessutom rapporterades det 

i Fanslow och Robinsons (2009) studie att en stor del (75 %) av kvinnorna hade berättat 

för någon om våldet, men att knappt hälften (40 %) kvinnorna upplevde att de hade fått 

någon hjälp. Dock kom det fram i Kim och Grays (2008) studie att kvinnorna skulle 

lämna relationen om polisen stod på förövarens sida. 

  

Bristande ekonomi 

Resultat från studier indikerar att bristande ekonomiska resurser påverkar kvinnors 

beslut att stanna i en våldsam relation (Fanslow & Robinson, 2009; Hendy et. al., 2003; 

Short et. al., 2000). Till exempel på grund av att kvinnorna inte kunde försörja sig själva 

och barnen (Fanslow & Robinson, 2009) eller att kvinnorna inte hade råd med annat 

boende (Short et. al., 2000). Liknande resultat har upptäckts i Gharaibeh och Oweis 

(2009) studie som undersökte varför kvinnor från Jordanien stannade i våldsamma 

relationer. Resultaten visade att kvinnorna i studien var ekonomiskt beroende av 

förövaren, vilket hindrade kvinnorna från att lämna. Det förstärks av resultat från Kim 

och Grays (2008) studie där kvinnors beslut att stanna eller lämna en våldsam relation 

undersöktes utifrån fyra faktorer, där en av dessa var ekonomiskt oberoende. Resultaten 

visade att kvinnor som var mer ekonomiskt oberoende av förövaren hade större 
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sannolikhet att lämna relationen. Däremot visade resultat från Laceys (2010) studie att 

det var större sannolikhet att latinamerikanska kvinnor med högre inkomst i form av 

bidrag stannade i en våldsam relation.  

 

Sociala normer 

Gharaibeh och Oweis (2009) studie bland kvinnor från Jordanien kom fram till att 

samhällets normer och de negativa konsekvenserna av en skilsmässa hindrade 

kvinnorna från att lämna en våldsam relation. En av orsakerna var att kvinnornas 

föräldrar inte var villiga att hjälpa dem vid en eventuell skilsmässa. Två andra studier 

som visade liknande resultat var studien av Short et. al. (2000) bland afroamerikanska 

och vita kvinnor, och Fanslow och Robinsons (2009) studie bland kvinnor på Nya 

Zeeland. Resultaten från båda studierna visade att äktenskapets betydelse hindrade 

kvinnorna att lämna relationen. 

 

Diskussion 

Litteraturstudien visade att det är många olika aspekter som påverkar kvinnors beslut att 

stanna i en våldsam relation. Alla faktorer har även ett komplext samband mellan 

varandra, där alla faktorer har varierande betydelse beroende på vem det handlar om. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar en kvinnas beslut att stanna i en 

våldsam relation. Resultatdiskussionen är uppbyggd enligt samma struktur som 

resultatet. Litteraturstudien visade att det som påverkar en kvinnas beslut att stanna i en 

våldsam relation kan förklaras utifrån fyra teman; ”kvinnors rädsla och känslor av skuld 

och skam”, ”kvinnors känslor, upplevelse av relationen och förlåtelse av mannen”, 

”kvinnors erfarenheter av våld och hot”, samt ”kvinnors sociala kontext”.  

 

Kvinnors rädsla och känslor av skuld och skam 

Resultatet indikerar att kvinnors självkänsla kan vara förknippat med deras beslut att 

stanna i en våldsam relation. Kim och Grays (2008) studie visar bland annat att kvinnor 

med lägre självkänsla eller kvinnor som upplever att händelser inte var inom deras 

kontroll, har större sannolikhet att stanna i en våldsam relation. Liknande resultat syns i 

studien av Hendy et. al. (2003), där kvinnor med låg självkänsla rapporterade mer oro 
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för att lämna en våldsam relation på grund av rädsla för ensamhet. Forskning har visat 

att våld i nära relationer förekommer bland alla kvinnor i samhället oberoende 

socioekonomisk status, ålder eller etnicitet (Socialstyrelsen, 2009). Att anta att alla 

dessa kvinnor går in i våldsamma relationer på grund av låg självkänsla riskerar att vara 

ett för snävt sätt att se på det. En annan förklaring kan vara att den låga självkänslan är 

resultatet av våldet (Barnett, 2001; Anderson & Saunders, 2003). Enligt våldets 

normaliseringsprocess (Lundgren 2004) inleds det psykologiska våldet tidigt i en 

relation och kommer gradvis att öka. Genom att mannen riktar svartsjuka, kritik och 

nedvärderingar mot kvinnan kommer hennes självkänsla att minska. Successivt kommer 

kvinnan att bli ett offer i relationen och utveckla ett känslomässigt beroende av mannen, 

som kommer att göra det svårare för kvinnan att lämna relationen. Detta stärks av 

tidigare forskning som har visat att våldet kan resultera i att kvinnor utvecklar olika 

karaktärsdrag, där framförallt depression, låg självkänsla och posttraumatiskt 

stressyndrom minskar deras chanser att lämna en relation (Anderson & Saunders, 2003; 

Barnett, 2001).  

 

 Flera av studierna indikerar att rädsla är ett centralt tema i våldsamma relationer (Kim 

& Gray, 2008; Scheffer Lindgren & Renck 2008; Hendy et. al., 2003). Rädsla kan både 

vara en hindrande och en förlösande faktor gällande kvinnors beslut att stanna eller 

lämna en våldsam relation. Att rädsla är ett centralt tema i våldsamma relationer kan 

förklaras med det latenta våldet mannen använder. Enligt Kastling (2010) innebär det att 

kvinnan hela tiden måste förhålla sig till mannen eftersom hon är rädd och inte vet när 

mannen kan ”explodera”. Lundgren (2004) förklarar kvinnors rädsla i våldsamma 

relationer genom att mannen växlar mellan värme och våld, vilket är en viktig aspekt i 

våldets normaliseringsprocess. För kvinnan innebär det bland annat en ständig rädsla då 

hon aldrig vet när våldet kommer att användas, och får ständigt gå på tå för att inte göra 

något fel och provocera mannen (Lundgren, 2004). Även om Lundgren och Kastling 

väljer att förklara kvinnors rädsla i våldsamma relationer på olika sätt, har de ändå 

samma innebörd; rädslan bygger på den ständiga oron över att utsättas för våld.  

 

I studier av Scheffer Lindgren och Renck (2008) samt Hendy et. al. (2003) upptäcktes 

även att kvinnor stannade i relationen på grund av stor skam och skuldkänslor för våldet 

i relationen. Dessa känslor kan även förhindra kvinnan från att tala om våldet eftersom 

hon upplever sin situation som delvis egenvållad. Att kvinnor upplever skuld- och 
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skamkänslor för våldet i relationen har påvisats av tidigare forskning. Söchting, 

Fairbrother och Kock (2004) kom fram till att tidigare upplevelser av våld kan bidra till 

en ökad risk för att bli utsatt för övergrepp på grund av ökade skuld- och skamkänslor. 

Våldets normaliseringsprocess menar däremot att om en kvinna lägger skulden på sig 

själv för mannens kontrollerande och våldsamma beteende är det ett tecken på att våldet 

har normaliserats i kvinnan (Lundgren, 2004). Detta resonemang har stöd av annan 

forskning som menar att hon väljer att inte bryta relationen på grund av att kvinnan 

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 (Barnett, 2001).  

 

Kvinnors känslor och upplevelse av mannens beteende  

Resultaten visar också att kvinnors starka känslor för partnern hindrar dem från att 

lämna en våldsam relation (Fanslow & Robinson, 2009; Scheffer Lindgren & Renck, 

2008; Patzel, 2006; Hendy et. al., 2003 Short et. al., 2000). Piispa (2002) menar att 

kvinnor i våldsamma relationer älskar sina män lika mycket som kvinnor i andra 

relationer. När kvinnan väl anmäler mannen eller kontaktar andra hjälporganisationer är 

hennes syfte många gånger att få slut på våldet, inte relationen, även om det inte alltid 

anses vara genomförbart (Piispa, 2002). Våldet förekommer inte från dag ett i 

relationen, utan männen beskrivs ofta som väldigt charmiga, artiga, omsorgsfulla, 

kärleksfulla och spännande (Lundgren, 2004). En av anledningarna till att kvinnor 

stannar i dessa relationer är att de ofta tänker att de kan ändra mannens beteende så att 

det blir som förr (Piispa, 2002).  

 

Hur kvinnor väljer att tolka mannens beteende verkar påverka hennes beslut att stanna 

eller lämna en våldsam relation. Resultat från både Fanslow och Robinson (2009) samt 

Patzels (2006) studier visar att kvinnor som stannar i våldsamma relationer har svårt att 

beteckna mannens beteende som våld, utan upplevde det vara ”normalt” eller inte 

allvarligt. Liknande resultat upptäcktes i studien av Lundgren et. al. (2001), kvinnor 

valde att inte anmäla mannens våld bland annat på grund av att våldet bagatelliserades. 

En orsak till att kvinnor i våldsamma relationer inte upplever mannens beteende som 

våld kan vara att våldets normaliseringsprocess har gått så pass långt att våldet har 

internaliserats i kvinnan (Lundgren, 2004). Kvinnan har då tappat sin 

verklighetsuppfattning och lägger skulden för mannens kontrollerande och våldsamma 

beteende på sig själv, och kommer därför att se misshandeln och våldet som något 
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normalt (Lundgren, 2004). Det bekräftas av resultat från studien av Truman-Schram et. 

al. (2000), där det upptäcktes att kvinnor som lämnat våldsamma partners hade 

signifikant större sannolikhet att beskriva händelsen som partnerns fel, jämfört med 

kvinnor som inte lämnat partnern. Resultaten indikerar även att kvinnor som visade 

större förlåtelse mot partnern hade större sannolikhet att återvända till en våldsam 

relation (Gordon, Burton & Porter, 2004). Detta resultat skulle kunna förklaras med att 

mannen växlar mellan värme och våld i våldets normaliseringsprocess. När mannen 

använder våld i början av relationen kommer han uppvisa stor ånger och lovar att det 

aldrig ska ske igen. Väljer kvinnan att tro på detta, alltså förlåta mannen, kommer 

kvinnan mer troligen att stanna i relationen (Lundgren, 2004). Dessutom upptäckte 

studien att allvarligare våld ger en minskad sannolikhet för förlåtelse (Gordon, Burton 

& Porter, 2004). När våldet väl har internaliserats i kvinnan, handlar det inte längre om 

förlåtelse utan att kvinnan ser sig själv som orsaken till våldet (Lundgren, 2004). Om 

kvinnan däremot lyckas lämna mannen kommer hon antagligen ha svårare att förlåta 

honom.   

 

Resultaten påvisar även att kvinnors upplevelser av relationen kan påverka deras beslut 

att stanna i en våldsam relation (Edwards et. al., 2010). Resultaten från en studie av 

Edwards et. al. (2010) rapporterar att kvinnor med större tillfredställelse med relationen 

och större psykiska påfrestningar förenklade för kvinnorna att stanna i relationen. 

Samma studie visade även att större investeringar och sämre upplevda andra alternativ 

av kvinnan leder till ett större engagemang till relationen, vilket indikerar att kvinnan 

stannar i relationen. Psykiska påfrestningar i form av kritik och nedvärderingar av 

mannen kan leda till sämre självkänsla (Lundgren, 2004). En bristande självkänsla kan 

innebära att kvinnan till exempel upplever en brist på alternativ, att ingen bättre man vill 

ha henne (Barnett, 2001) eller att hon upplever att hon inte kan klara sig på egen hand. 

Det här kan resultera i att kvinnan lägger ner ett ännu större engagemang i relationen för 

att få våldet att upphöra, vilket innebär att kvinnan stannar i relationen.  

 

Kvinnors erfarenhet av våld och hot 

Scheffer Lindgren och Renck (2008) och Short et. al. (2000) kom båda fram till att 

mannens beteende och användandet av våld hindrade kvinnorna att lämna relationen. 

Däremot kom Lacey (2010) i sin undersökning fram till att psykologisk misshandel fick 

kvinnorna i deras studie att lämna relationen. Våldet i sig kan både vara ett hinder och 
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en förklaring till att lämna en relation (Ekbrand, 2006). Olika studier har upptäckt 

motstridiga resultat angående vilken betydelse frekvens och allvarlighetsgraden av 

våldet har för kvinnan. En del studier föreslår att ju allvarligare våldet är desto svårare 

är det för kvinnan att lämna relationen (Ekbrand & Nilson 1999). Andra studier anser att 

grövre våld gör att kvinnan lämnar relationen som en strategi för att överleva (Anderson 

& Saunders, 2003). Däremot har psykologiskt våld i form av verbal och emotionell 

misshandel visat sig vara en lika viktig eller till och med viktigare faktor än fysisk 

misshandel för att förutsäga om en kvinna kommer att lämna en våldsam relation 

(Anderson & Saunders, 2003). Det kan tilläggas att resultaten från Scheffer Lindgren 

och Renck (2008) samt Short el. al. (2000) innehåller många aspekter ur våldets 

normaliseringsprocess som kan förklara varför kvinnorna har svårt att lämna en våldsam 

relation (Lundgren, 2004). En av dem är det psykologiska våldet med kontroll, 

svartsjuka och nedsättande kommentarer som ofta uppkommer tidigt i våldsamma 

relationer. Mannen växlar mellan värme och våld och förstärker sin makt i relationen 

genom att kontrollerar växlingen mellan gott och ont. Detta leder till rädsla hos kvinnan 

till följd av att hon inte vet när våldet kommer att komma, samt emotionellt beroende i 

och med att kvinnans roll i relationen gradvis har förändrats från aktör till offer 

(Lundgren, 2004).  

 

Resultaten visade även att det kan finnas ett samband mellan kvinnors tidigare 

upplevelser av våld och deras beslut att stanna i en våldsam relation (Edwards et. al., 

2010; Patzel, 2006). Edwards, Gidycz och Murphys (2010) och Patzels (2006) studier 

kom fram till att kvinnor som blev misshandlade i barndomen var mindre negativt 

inställda till sina nuvarande våldsamma relationer. Dessa resultat får även stöd av 

Söchting, Fairbrother och Kocks (2004) studie som kom fram till att kvinnors tidigare 

upplevelser av våld, både i barndom och i vuxenlivet, kan bidra till ökad risk för att bli 

utsatt för övergrepp. Detta märks bland annat genom kvinnans ändrade attityd till våld 

och högre sannolikhet att acceptera våld i en framtida relation. Däremot visade Kim & 

Grays (2008) studie att det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor som bevittnat våld 

mellan föräldrarna och kvinnor som inte hade, gällande beslutet att lämna en våldsam 

relation. Anderson och Saunders (2003) menar att det generellt sett inte går att säga 

huruvida tidigare erfarenheter av våld påverkar kvinnors beslut att stanna eller lämna en 

våldsam relation, på grund av att resultaten från tidigare forskning är för inkonsekventa.  
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Kvinnors sociala kontext 

Resultatdiskussionen kommer att följa samma struktur som resultatdelen. Här återfinns 

därför samma fyra underkategorier; familjen, bristande socialt stöd, bristande ekonomi, 

och sociala normer.  

 

Familjen 

Kvinnors beslut att stanna i en våldsam relation tycks vara starkt sammankopplat med 

barnens välbefinnande (Fanslow & Robinson, 2009; Charaibeh & Oweis, 2009; 

Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Patzel ,2006; Hendy et. al., 2003; Short et. al., 

2000). Tidigare forskning har kommit fram till att barn kan fungera som en katalysator 

för att lämna en våldsam relation. Många kvinnor har berättat att deras beslut att lämna 

en våldsam relation togs när de förstod vilka negativa effekter våldet kan ha på barnen, 

när de bevittnar våld eller när våldet börjar riktas mot dem (Hilton, 1992). Om man 

däremot lever tillsammans och kanske har gemensamma barn är det inte självklart att 

bara lämna en våldsam relation (Heimer & Sandberg, 2008), vilket resultaten även 

visar. Om kvinnan är mer involverad i relationen, till exempel om parterna bor ihop 

eller är gifta, tenderar kvinnan att ha svårare att lämna mannen. Dessutom visar 

resultaten att om husdjurens välmående var i fara påverkade det kvinnors beslut att 

stanna eller lämna en våldsam relation (Faver & Strand, 2003). Att män väljer att rikta 

våld och hot mot kvinnors husdjur är en indikation på husdjurens betydelse för 

kvinnorna. Skulle inte husdjurens välmående ha någon betydelse för kvinnorna skulle 

antagligen inte våldet riktas mot dessa.  

 

Bristande socialt stöd 

Resultatet indikerar att bristande socialt stöd från vänner och familj påverkar kvinnors 

beslut att stanna i en våldsam relation (Gharaibeh & Oweis, 2009; Fanslow & Robinson, 

2009; Patzel, 2006; Hendy et. al., 2003). I Fanslow och Robinsons (2009) studie 

upptäcktes att en stor del av kvinnorna hade berättat om våldet för någon men att få 

hade fått hjälp. Tidigare forskning antyder också att kvinnor aktivt söker hjälp från 

släkt, vänner och samhällsinsatser. Enligt en amerikansk undersökning hade kvinnor i 

genomsnitt sökt hjälp sex gånger innan de gav upp och lämnade mannen (Gondolf, 

1988). Som motsatts till detta menar Lundgren (2004) att kvinnan isoleras från sin 

omgivning, vilket är en av de två viktiga mekanismerna i våldets normaliseringsprocess. 

Det innebär att kvinnan isoleras både fysiskt och psykiskt från omgivningen så att 
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mannen skall få total kontroll över henne. Detta medför att kvinnans sociala nätverk inte 

längre finns tillgängligt för stöd (Lundgren, 2004). Dock lyckas en del kvinnor behålla 

ett nätverk av närstående personer som känner till våldet (Holmberg & Enander, 2004). 

Lundgrens teori stärks av Brottsförebyggande rådets statistik (2008) som indikerar att 

endast 26 600 anmälningar gällande våld mot kvinnor togs emot år 2007, varav 72 % 

kan kopplas till nära relation. Det är betydligt färre än vad Lundgrens et. al. (2001) kom 

fram till i en nationell studie i Sverige. Resultaten visade att 7 % av samboende kvinnor 

någon gång utsatts för fysiskt våld av sin nuvarande make eller sambo, dessutom visade 

studien att 28 % av kvinnorna utsatts för fysiskt våld av en tidigare partner. Detta 

indikerar att många våldsbrott inte anmäls (Socialstyrelsen, 2009). Dock kan det vara 

viktigt att skilja mellan formella och icke formella källor gällande socialt stöd. Ofta 

väljer kvinnor i första hand att berätta om våldet för vänner och familj, för att inte förrän 

våldet blir riktigt allvarligt besluta att kontakta polis eller annan formell källa. Detta 

skulle även kunna förklara skillnaderna vad gäller anmälningsstatistiken och 

prevalensen av våld i nära relationer. Bristande stöd från formella källor som polis och 

andra myndigheter kan ha betydelse för kvinnors beslut att stanna i en våldsam relation. 

Enligt Barnett (2000) är problem med rättsväsendet en av de större orsakerna till att 

många stannar i en våldsam relation. Framför allt anses polisens metoder för att hantera 

våld i hemmet som en viktig del i om en kvinna kommer stanna eller lämna en våldsam 

relation. Upplever kvinnan att hon inte har skydd från rättsväsendet kommer hon ha det 

svårare att lämna relationen. Däremot uppvisade Kim och Gray (2008) studie att 

kvinnorna skulle lämna relationen om de upplevde ett negativt polisbeteende, vilket inte 

är i linje med tidigare forskning, och någon bra förklaring till detta resultat finns ej 

(Kim & Gray, 2008). Det går att konstatera att när omgivningen inte visar intresse eller 

erbjuder stöd och hjälp kan ett uppbrott från en våldsam man vara mycket svårt (Heimer 

& Sandberg, 2008). 

 

Bristande ekonomi 

Resultatet indikerar att om kvinnorna är ekonomiskt beroende av mannen påverkar det 

hennes beslut att stanna i relationen (Fanslow & Robinson, 2009; Gharaibeh & Oweis, 

2009; Kim & Gray, 2008; Hendy et. al., 2003; Short et. al., 2000). Misshandlade 

kvinnor är inte outbildade och arbetslösa (Anderson & Saunders, 2003), däremot kan 

kvinnor som är lägre utbildade och arbetslösa ha svårare att lämna en våldsam relation 

på grund av ekonomi. Att inte ha egna pengar kan vara ett stort hinder på grund av att 
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det kan försvåra möjligheten att hitta en annan bostad och försörja eventuella barn 

(Eriksson, 2003). Kvinnor med en högre inkomst kan utsättas för ekonomiskt våld 

genom att mannen har tagit kontroll över hennes ekonomi. Det kan ske genom att 

mannen kontrollerar kvinnans lön eller bankkort (Kastling, 2010). Barnett (2000) kom 

fram till att den största anledningen till att kvinnor inte lämnar en våldsam relation de 

facto är ekonomi. Däremot visade resultat från Laceys (2010) studie att det var större 

sannolikhet att latinamerikanska kvinnor med högre inkomst i form av bidrag stannade i 

en våldsam relation. En förklaring till detta resultat kan vara att kvinnorna med högre 

inkomst i studien inte hade tillräckligt med pengar för att kunna flytta och försörja 

barnen (Lacey, 2010).  

 

Sociala normer 

Resultatet visade att samhällets sociala normer tycks ha betydelse för kvinnors beslut att 

stanna i en våldsam relation (Fanslow & Robinson, 2009; Gharaibeh & Oweis, 2009; 

Short et. al., 2000;). En skilsmässa kan i många kulturer ses som ett stort misslyckande 

(Barnett, 2001). Frågan kvinnan får ställa sig är vad som är värst eller mest skamligt, att 

leva med våld eller leva som en ensamstående mamma? Beroende på vilken kultur man 

tillhör kommer till exempel äktenskap och skilsmässa ha olika betydelser, och därför 

även påverka en kvinnas beslut att stanna eller lämna en våldsam relation. Misshandlade 

kvinnor kan även ha svårt att lämna en våldsam relation på grund av bristande stöd från 

religiösa ledare. Detta gäller framför allt för religioner som har konservativa attityder 

gällande äktenskap och könsroller. I vissa kulturer kan kyrkan vara den första 

institutionen som en misshandlad kvinna söker hjälp av, och på grund av bristande stöd 

från kyrkan kan kvinnan känna sig fast i relationen (Barnett, 2001).  

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syftet valdes litteraturstudie som metod. Sökord som användes 

var tagna från MESH-termer eller Thesaurus, dessa kombinerades för att hitta relevanta 

artiklar. Under perioden 18.11.2011 och 21.11.2011 genomsöktes databaserna PubMed 

och PsycInfo, som är två breda databaser som täcker områden som medicin, omvårdnad, 

folkhälsa och psykologi. Att bara två databaser genomsöktes kan ses som en svaghet. 

Emellertid gjordes bedömningen att en sökning i en till databas inte var nödvändig, då 

de två tidigare databaserna gav mycket snarlika träffar och en ny sökning i en annan 
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databas kanske bara skulle generera någon enstaka ytterligare resultatartikel. Vid 

sökningen valdes att inte göra någon begränsning gällande vilket år artiklarna hade 

publicerats eftersom sökningen hade resulterat i relativt få träffar. Efter en genomgång 

av artiklarna bestämdes att de skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2011, då 

tillräckligt många relevanta artiklar ändå hittades. Alla artiklar vars abstrakt ansågs 

svara på studiens syfte granskades individuellt genom att läsas igenom i fulltext. 

Artiklar som var oväsentliga utifrån studiens syfte exkluderades. Samtliga artiklar som 

valdes var alla skrivna på engelska och en större del med härkomst i USA, med några 

undantag. Detta kan var en svaghet men på grund av relativt få träffar vid sökningen 

valdes de artiklar som svarade bäst på studiens syfte, vilket innebar för denna studie att 

en stor del av artiklarna var skrivna i USA. För att artiklarna skulle inkluderas i studien 

skulle de vara godkända av en etisk kommitté eller diskutera etik och begränsningar i 

studien. Samtliga 12 artiklar hade gjorde det och en kvalitetsbedömning gjordes i form 

av låg, medel eller hög vetenskaplig kvalité.  

 

Studierna som granskades i litteraturstudien var fem stycken kvalitativa och resterande 

sju hade en kvantitativ ansats. Övervägande delen av studierna var retrospektiva, vilket 

innebär att det blickas bakåt i tiden för att ta reda på vad som påverkar kvinnors beslut 

att stanna i en våldsam relation. En nackdel med retrospektiva studier är att felkällor i 

form av minnesfel kan förekomma då deltagarna i studien inte kommer ihåg eller 

konstruerar ihop nya minnen om händelserna. En svårighet med retrospektiva studier 

om våld i nära relationer är att veta om kvinnorna som deltar i studien faktiskt har 

lämnat mannen eller inte. Det går aldrig att säkert veta om kvinnan verkligen har lyckats 

lämna mannen eller om hon kommer att återvända, vilket kan påverka resultatet i 

studierna. Det gäller framförallt studier med urval från skyddat boende för misshandlade 

kvinnor. En styrka i litteraturstudien var att studier med både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser ingick, då dessa kompletterar varandra med både bredd och djup i 

ämnet. En annan styrka med litteraturstudien var att samtliga artiklar var publicerade 

mellan år 2000 och 2011. Detta ger en aktuell bild över vad som påverkar kvinnors 

beslut att stanna i en våldsam relation.  

 

Den tematiska bearbetningen av resultatet genomfördes genom att plocka ut nyckelord 

och meningar i samtliga artiklar. Därefter kategoriserades meningarna och nyckelorden 

in i olika grupper och detta resulterade i tre teman som svarade på syftet. Dock var det 
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stundtals svårt att hitta tydliga gränser mellan faktorerna eftersom några av dem ligger i 

en gråzon.  

 

Konklusion 

Resultatet återgav vad som får en kvinna att stanna i en våldsam relation utifrån fyra 

huvudteman; ”kvinnors rädsla och känslor av skuld och skam”, ” Kvinnors känslor och 

upplevelse av mannens beteende”, ”kvinnors erfarenheter av hot och våld”, samt 

”kvinnors sociala kontext”. Kvinnors rädsla och känslor av skuld och skam verkar 

påverka kvinnors beslut, där framförallt rädsla tycks vara en faktor som håller 

kvinnorna kvar i relationen Kvinnors känslor och upplevelse av mannens beteende tycks 

ha en stor betydelse för kvinnors beslut att stanna i relationen. I synnerhet tycks 

kvinnors starka känslor för männen samt deras förmåga att förlåta mannens beteende ha 

stor betydelse för beslutet. Kvinnors upplevelse av hot och våld, i barndom och 

vuxenlivet, påverkar beslutet; har kvinnorna upplevt våld i barndomen tenderar de att 

stanna i en våldsam relation. Däremot verkar våldet i nära relation både vara ett hinder 

och en förklaring till att lämna en våldsam relation. Därutöver finns det flera olika 

faktorer i kvinnans sociala kontext som kan påverka beslutet; är barnens välmående 

riskerat tenderar kvinnorna att lämna relationen. Upplever kvinnan ett bristande stöd 

från vänner och familj samt är ekonomiskt beroende av mannen är sannolikheten högre 

att hon stannar i relationen. Dessutom tycks samhällets sociala normer ha betydelse, då 

en kvinna kan stanna i en våldsam relation till följd av de negativa konsekvenser en 

skilsmässa kan medföra. 

 

Implikation 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och samhällsproblem som påverkar kvinnors 

hela livssituation, och som även kostar samhället mycket. Att hitta lösningar och 

erbjuda hjälp och stöd till dessa kvinnor borde därför vara av stort intresse för 

samhället. Det går att konstatera att många kvinnor försöker lämna en våldsam relation 

flera gånger innan de lyckas. Bristande socialt stöd är en orsak till varför kvinnorna har 

svårt att lämna en våldsam relation. Där har kvinnans familj och vänner, men kanske 

framförallt samhället, en viktig funktion i att hjälpa kvinnan. Samhället bör ta ett ansvar 

och erbjuda den hjälp och stöd som kvinnorna behöver. Att det finns boenden för 

misshandlade kvinnor är ett steg i rätt riktning men mer behövs uträttas. Ekonomi 
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verkar vara en väldigt viktig faktor när en kvinna är i processen att besluta att stanna 

och lämna en våldsam relation. Därför bör åtgärder även tas för att kunna erbjuda 

kvinnor ett tillfälligt ekonomiskt stöd så att de klarar av att försörja sig tills de har hittat 

en stadig inkomst. Detta gäller framför allt kvinnor som också behöver försörja sina 

barn, men förstås behöver även andra kvinnor detta stöd. Att kvinnor med barn kan 

erbjudas barnomsorg är även det ett samhälleligt stöd som kan vara avgörande för 

kvinnorna.  

 

Mycket av den forskning som genomförts om mäns våld mot kvinnor har valt att utgå 

ifrån skyddade boenden för misshandlade kvinnor. Dessa kvinnor erbjuder viktig 

information när det gäller processen att lämna en våldsam relation. I framtiden bör 

forskningen även försöka hitta urval som är representativt för populationen, närmare 

bestämt kvinnor som fortfarande lever i en våldsam relation. Dessa kvinnor har troligen 

haft tankar på att lämna relationen, men många av dem har fortfarande inte valt att söka 

hjälp. Ett sådant urval skulle sannolikt gynna den framtida forskningen väsentligt.  

 



 

 

* = Artiklar som ingår i resultatet.  
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Pub. 

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalité 

2010 

USA 

Edwards K. 

Gidycz C. 

Murphy M. 

College 

women's stay or 

leave decisions 

in abusive 

dating 

relationships. 

Syftet med studien var 

att utforska 

amerikanska college 

kvinnors beslut att 

stanna/lämna en 

våldsam relation. 

Prospektiv studie på 323 

kvinnor som har utsatts 

för våld i deras 

nuvarande relation. 

Resultaten visade att stora 

investeringar i relationen, högre 

tillfredställelse med relationen och 

sämre kvalité på andra alternativ 

förutsåg högre engagemang i 

relationen, vilket direkt påverkade 

kvinnornas beslut att stanna i 

relationen. Dessutom visade 

resultaten att kvinnor som blev 

misshandlade i barndomen var mer 

nöjda med deras nuvarande relation 

jämfört med kvinnor som inte hade 

blivit misshandlade i barndomen.  

 

Hög 

2009  

Nya 

Zeela

nd 

Fanslow J. 

Robinson E. 

 

Help-seeking 

behaviors and 

reasons for help 

seeking reported 

by a 

representative 

sample of 

women Victims 

of Intimate 

partner Violence 

in New Zealand 

Syftet med studien var 

att undersöka kvinnor 

som blivit utsatta för 

fysisk och/eller sexuellt 

våld i en nära relation, 

samt om deras 

hjälpsökande beteende. 

Intervjuer med 956 

kvinnor från Auckland 

och Waikato i åldern 18-

64 år som blivit utsatta 

för fysiskt och/eller 

sexuellt våld i en nära 

relation.  

Resultaten visade att 75 % av 

kvinnorna hade berättat för någon 

om våldet, men 40 % av dessa 

kvinnor upplevde att ingen hade 

hjälpt dem. Kvinnornas beslut att 

stanna i eller återvända till den 

våldsamma relationen eftersom 

våldet ansågs som normalt eller inte 

allvarligt, kvinnans stora emotionella 

satsning på relationen och att 

kvinnan stannade på grund av 

barnens bästa.  

 

Hög 
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Pub. 

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalité 

2008 

Sveri

ge 

Scheffer 

Lindgren 

M. 

Renck B.  

 

 

Intimate partner 

violence and the 

leaving process: 

Interviews with 

abused women 

Syftet med studien var 

att öka kunskapen om 

misshandlade kvinnors 

upplevelse av att lämna 

en våldsam 

heterosexuell relation. 

Intervjuer gjordes med 

14 kvinnor som hade 

lämnat en våldsam 

heterosexuell relation på 

olika orter i Sverige.  

Resultaten visade att rädsla är ett 

centralt tema och fenomen i 

processen att lämna en våldsam 

relation. Tre nyckelkategorier; hindra 

uppbrytandet av relationen, balansen 

mellan att stanna och lämna 

relationen, samt den befriande 

vändpunkten, hittades och kunde 

relateras till kärnkategorin.  

 

 

Hög 

2008 

USA 

Kim J. 

Gray K.  

Leave or stay? : 

Battered 

women's 

decision after 

intimate partner 

violence 

Syftet med studien var 

att undersöka kvinnors 

beslut att stanna eller 

lämna en våldsam 

relation baserat på fyra 

faktorer: ekonomiskt 

oberoende, bevittnat 

föräldravåld, 

psykologiska faktorer 

och polisens respons på 

hemmavåld.  

 

 

 

 

 

I studien ingick 452 

kvinnor som rapporterat 

att de hade blivit utsatta 

för våld av sin partner i 

en nära relation. 

 

 

 

Resultaten gällande ekonomiskt 

oberoende, bevittnat föräldravåld 

samt psykologiska faktorer 

överensstämmer med tidigare 

forskning. Däremot visade resultaten 

att en negativ polisrespons inte 

avskräckte kvinnorna från att lämna 

relationen, vilket skiljer sig från 

tidigare forskning. 

Medel 
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år 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalité 
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USA 

Short L.M. 

McMahon 

P.M.  

Chervin 

D.D. 

Shelley 

G.A.  

Lezin N. 

Sloop K.S. 

Dawkins N. 

Survivors' 

identification of 

protective 

factors and early 

warning Signs 

for Intimate 

partner violence. 

Syftet med studien var 

att ge ökad förståelse 

för hur afroamerikanska 

och vita kvinnor på 

stads- och landsbygden 

upplever våld i nära 

relationer.  

22 fokusgrupper med 

afroamerikanska kvinnor 

från stads- och 

landsbygden och vita 

kvinnor i fem U.S. 

regioner genomfördes. 

Kvinnorna måste vara 

minst 18 år och ha 

upplevt fysiskt våld i en 

nära relation.  

Studien kom fram till att när våldet 

har startat i relationen kommer det 

att eskalera. Orsaker till att 

kvinnorna stannade i en våldsam 

relation kunde kategoriseras till två 

grupper; positiva och negativa 

orsaker. De positiva orsakerna var 

kärleken till partnern och en önskan 

att partnerns våldsamma beteende 

skulle ändras. De negativa orsakerna 

var bristande ekonomiska resurser, 

boende samt barnomsorg.   

Medel 

2003 

USA 

Faver C. A. 

Strand E. B. 

To leave or to 

stay? : Battered 

women's 

concern for 

vulnerable pets. 

Studiens syfte var att 

undersöka om det är 

någon skillnad mellan 

kvinnor som bor på 

landsbygden eller i 

staden gällande våld 

eller hot mot deras 

husdjur. Dessutom 

undersöktes om 

utövarens hot eller våld 

mot husdjur påverkade 

kvinnornas beslut att 

lämna den våldsamma 

relationen. 

 

61 kvinnor från ett 

skyddat boende deltog i 

studien; två stats- och 

fyra landsbygdsbelägna 

boenden från en delstat i 

sydöstra USA. 

Nästan hälften av de misshandlade 

kvinnorna som hade husdjur (41%) 

rapporterade att deras partner hade 

hotat eller skadat husdjuret och över 

25 % rapporterade att oron för deras 

husdjur påverka deras beslut att 

lämna eller stanna med utövaren.  

 

Medel 
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Pub. 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 
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2000 

USA 

1. Truman-

Schram D. 

M. 

2. Cann A. 

3. Calhoun L. 

4. Vanwallend

ael, L. 

Leaving an 

abusive dating 

relationship: An 

investment 

model of 

comparison of 

women who 

stay versus 

women who 

leave. 

 

 

Studiens syfte var att 

undersöka skillnaderna 

mellan kvinnor som har 

lämnat en våldsam 

kärleksrelation och 

kvinnor som fortfarande 

är involverade. 

381 college kvinnor fick 

svara på ett 

frågeformulär. Urvalet 

blev de 93 kvinnorna 

som passade in på 

kriterierna för att 

inkluderas i studien. 

Dessa fick sedan svara på 

ett frågeformulär.  

Kvinnor som har lämnat sina 

partners hade signifikant större 

sannolikhet att beskriva en våldsam 

händelse som partnerns fel, jämfört 

med kvinnor som inte lämnat 

relationen.  

Hög 

2009 

Jorda

nien 

Gharaibeh 

M.  

Oweis A.  

Why do 

Jordanian 

women stay in 

an abusive 

relationship. 

Implications for 

health and social 

well-being 

Syftet med studien var 

att undersöka varför 

kvinnor från Jordanien 

stannar med en våldsam 

partner.  

 

Intervjuer med öppna 

frågor användes för att 

samla in data från 28 

misshandlade kvinnor. 

Resultaten indikerar att kvinnor från 

Jordanien är starkt begränsade av 

traditioner och kulturella regler och 

har mycket begränsad 

självbestämmanderätt. Fem 

huvudsakliga orsaker till att 

kvinnorna stannade med sin 

våldsamma partner var: Den ärvda 

sociala bakgrunden, att offra sig själv 

för sina barns bästa, ekonomiskt 

beroende, bristande stöd från familj 

samt de socialt negativa 

konsekvenserna av en skilsmässa.  

 

 

Hög 
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Pub. 

år 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalité 

2004 

USA 

Gordon K. 

C. 

Burton S.  

Porter L. 

Predicting the 

intentions of 

women in 

domestic 

violence shelters 

to return to 

partners: does 

forgiveness play 

a role? 

Studiens syfte var att 

bedöma vilken roll 

förlåtelse har för 

kvinnors intention att 

återvända till sin 

partner från ett skyddat 

boende för 

misshandlade kvinnor. 

121 kvinnor från 

stadsbygds- och 

landsbygdsbelägna 

skyddade boenden fyllde 

i frågeformulär som 

bedömde demografisk 

information, 

allvarlighetsgrad på 

våldet, attributioner för 

våldet, psykologiska 

restriktioner och 

förlåtelse av partnern.  

 

 

Förlåtelse förutsade kvinnornas 

intention att återvända till sin 

partner. Resultaten antydde att hur 

villig en kvinna är att ”gå vidare” 

från misshandeln och släppa ilskan 

mot partnern, kan spela en 

signifikant roll i hennes beslut att 

stanna i den våldsamma relationen.  

Hög 

2006 

USA 

Patzel B. What blocked 

heterosexual 

women and 

lesbians in 

leaving their 

abusive 

relationships. 

Studiens syfte var att 

undersöka vilka 

faktorer som bidrar till 

att hålla tillbaka 

lesbiska och 

heterosexuella kvinnor 

från att lämna 

våldsamma relationer.  

 

 

 

 

 

Undersökningen gjordes 

med 10 heterosexuella 

och 20 lesbiska kvinnor 

som hade lämnat en 

våldsam relation. 

Faktorer som bidrar till att kvinnor 

stannar i en våldsam relation är 

personliga och situationsbaserade, 

t.ex. som kärlek till partnern och 

bristande stöd från vänner och familj.  

Hög 
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Pub. 
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Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalité 

2003 

USA 

5. Helen M. 

Hendy,  

6. Doreen 

Eggen,  

7. Cheryl 

Gustitus,  

8. Kelli C. 

McLeod,  

9. Phillip Ng 

 

Decision to 

leave scale: 

Perceived 

reasons to stay 

in or leave 

violent 

relationships. 

Studiens syfte var att 

vägleda utvecklingen 

och den psykometriska 

examinationen av 

Desicion to leave scale. 

Två urval gjordes i 

studien; i urval 1 deltog 

656 college kvinnor. I 

urval 2 deltog 347 

college kvinnor och 83 

kvinnor från kriscenter 

för misshandlade 

kvinnor. Alla kvinnor 

fick svara på 

demografiska frågor samt 

Descion to leave scale.  

 

Kvinnor med låg självkänsla 

rapporterade mer oro för att lämna en 

våldsam relation på grund av rädsla 

för ensamhet. 

Medel 

2010 

USA 

10. Lacey K.K. When is it 

enough for me 

to leave?: Black 

and hispanic 

women’s 

response to 

violent 

relationships 

Studiens syfte är att 

undersöka vilken roll 

socioekonomisk status, 

relationsinvesteringar 

och psykologisk 

misshandel har på 

afroamerikanska- och 

latinamerikanska 

kvinnors beslut att 

stanna eller lämna en 

våldsam relation.  

Av 382 kvinnor som 

ingick i urvalet var det 45 

afroamerikanska- och 47 

latinamerikanska kvinnor 

som uppfyllde 

urvalskraven. Kraven var 

att kvinnorna skulle ha 

upplevt våld i sin 

nuvarande relation och 

även svarat på om de 

lämnat eller stannat i 

relationen.  

 

Afroamerikanska kvinnor stannade i 

våldsamma relationer i en lite högre 

grad än latinamerikanska kvinnor. 

Äktenskaplig status, närvaro av 

andra vuxna i hushållet och 

psykologisk misshandel påverkade 

afroamerikanska kvinnors beslut att 

stanna eller lämna en våldsam 

relation. Hushållets inkomst och 

psykologisk misshandel var faktorer 

som påverkade latinamerikanska 

kvinnors beslut att lämna eller stanna 

i en våldsam relation.  

 

Medel 

 


