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Förord 
 
Vi kan med lättnad säga att det äntligen är över, C-uppsatsen är klar! I era händer har ni vår 
sammanställning efter två månader av både panik, glädje, bråk, tårar och svett. Vi har 
under denna tid lärt oss mycket om ämnet och kvinnors situation men även mycket om oss 
själva och hur vi är som individer. Under denna process har vi haft mycket stöd omkring 
oss och vi vill gärna tacka några av dem. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Ulrika Schmauch. Utan hennes stöd och 
uppmuntran så vet vi inte vad vi hade gjort. Vi vill även tacka våra familjer och respektive 
för att de orkat med oss och vårt tjat om c-uppsatsen och den panik vi ibland kände. 
Slutligen vill vi även tacka varandra för att vi orkat med varandra trots olikheter, trötthet, 
galenskap och glädje. I samband med inlämning är det ett faktum att vi inte längre kommer 
att jobba ihop eller se varandra varje dag, och det är med sorg som vi avslutar vårt arbete. 
Men sanningen är, det ska bli skönt med semester ifrån varandra! Men tack och lov för 
telefonen, om saknaden blir alldeles för stor!  
 

/Senada Sacic och Sanam Safaie  

Östersund  2008-06-04 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen kommer älska dig lika mycket som jag gör, skriker han! Ingen annan kommer att se dig 
som jag gör och uppskatta dig på samma sätt. Han skrek att för andra var jag bara någon 
annans använda tjej, en slampa som inte var värd något! Samtidigt som skriket ökade, knöt 
han sina händer hårdare och hårdare och tryckte mig mot väggen! Jag blundade och så 
plötsligt hörde jag en smäll. Det kändes som om jorden stannade. Jag öppnade sakta mina 
ögon och tittade omkring mig i ren skräck och plötsligt så såg jag det. Ovanför mitt huvud 
fanns ett hål i väggen, där han hade slagit in sin hand. Hålet var fem centimeter ovanför mitt 
huvud. Jag hade överlevt denna dag med en endast fem centimeter tillgodo, men vad händer 
imorgon? 

 
Johan var min första kille och jag blev blixtförälskad i honom. Vi träffades på jobbet och 
varje dag fann jag söta lappar vid mitt skåp, han kom med blommar och uppvaktade mig på 
något sätt varje dag! Jag tyckte att han såg mig och älskade mig för den jag var men med 
tiden började han påpeka allt från vem jag umgicks med till vad jag hade på mig! Mina 
föräldrar ansåg han bara vara i vägen för ”vårt liv” och mina vänner var horor och jag var 
lik dem. Jag försökte komma bort, men samtidigt så älskade jag honom så. Jag hade börjat 
tro på hans ord, att han var den enda jag hade och utan honom skulle jag bli ensam. Det 
skrämde mig så, för världen verkade ju så kall. 

 
 

Kvinna, 25 år 
 

 
 
 



   
  

1. Inledning 
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort problem som kan drabba alla kvinnor 

oavsett klass, etnicitet eller ålder.1 Det är ett problem som inte syns då det vanligtvis sker 

bakom stängda dörrar. När vi hör talas om våld mot kvinnor tänker de flesta av oss spontant 

på fysiskt våld, men faktum är att våldet oftast sker i många olika former. Det kan vara våld i 

form av ekonomiskt våld där mannen begränsar kvinnans tillgång till pengar, sexuellt våld   

t ex i form av våldtäkt inom äktenskapet, eller psykiskt våld,  så som kontroll över kvinnans 

sociala nätverk.2  

 

Sverige har under många år setts som ett av de ledande länderna när det gäller jämställdhet 

och mänskliga rättigheter och anses i många avseenden vara en förebild för andra länder.3 

Trots det har nästan varannan kvinna i Sverige blivit utsatt för någon form av våld av någon 

närstående man efter sin 15-årsdag och årligen dör cirka 16 kvinnor i Sverige på grund av 

misshandel. Omfångsundersökningen Slagen Dam av Eva Lundgren visar att cirka 46 procent 

av alla kvinnor i Sverige blivit utsatta för någon form av våld och att cirka 56 procent av 

kvinnorna har blivit sexuellt trakasserade.4  

 

År 2007 anmälde cirka 26 900 kvinnor att de blivit misshandlade. Cirka 81 procent av de 

kvinnor som anmält, hade en nära relation med mannen. Antal anmälningar har mellan 2006 

och 2007 ökat med 34 procent men trots ökningen är mörkertalet fortfarande stort. Det är 

ännu oklart hur många kvinnor som egentligen drabbas av våld i nära relationer.5   

 

Enligt Mona Eliasson har kvinnor under flera århundraden levt i männens skugga och 

bristande stöd från lagen har medfört att kvinnors underordning, både i hemmet och i 

samhället i stort, har bibehållits medan män har fortsatt vara överordnade.6 I SOU-rapporten 

2004:121 framkommer det att samhället inte började se mäns våld mot kvinnor i  nära 

relationer som ett brott förrän i slutet av 1970-talet och det var inte förrän på 1990-talet som 

denna och andra typer av mäns våld mot kvinnor togs på allvar genom lagar och reformer. 

                                                 
1  Lundgren m.fl. , 2001  
2 Kvinnojouren 2008-04-02  
3 Heimer och Posse, 2003 
4 Lundgren m.fl. 
5 BRÅ, 2008-04-16 
6 Eliasson, M. 1997 
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Innan dess fanns det inga större straffrättsliga åtgärder som syftade till att skydda kvinnor mot 

våld i nära relationer.7 

 

1.1 Problemformulering 

Forskning inom området mäns våld mot kvinnor i nära relationer visar att det idag finns 

mycket forskning i Sverige gällande varför män slår kvinnor men mindre forskning som 

undersöker hur kvinnor själva upplever sin situation eller vilka orsaker som finns till varför de 

stannar hos mannen. Den del av forskningen som finns inom området indikerar att kvinnor 

väljer att stanna på grund av skuldkänslor, förnekelse och/eller rädsla för samhällets åsikter 

och tankar. Andra faktorer som nämns är bland annat dåligt självförtroende, självkänsla samt  

psykopatologi.8 Denna typ av förklaringar fann forskarna både hos kvinnorna själva, männen 

som slog dem och samhället i övrigt.9  

 

Forskningen har även visat att när kvinnor som utsätts väl tagit mod till sig och berättat om 

misshandeln och bett om hjälp, upplever många av dem att de bemötts av oförståelse.10 

Kommunerna blundar för våldet och menar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett 

marginellt problem. Oftast ses inte mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett eget 

problemområde utan som en del i en annan problematik, t ex kvinnornas egna 

missbruksproblem. Vissa socialsekreterare betraktade våldet som kvinnan utsätts för som 

direkt kopplat till hennes missbruk och kunde därför sätta in insatser för missbruket och inte 

för det våld kvinnan blivit utsatt för. Andra socialsekreterare betraktade mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer som ett relationsproblem och erbjöd därför parterapi som en lösning 

på våldsproblematiken. Forskningen har även visat att socialsekreterarna var osäkra på hur de 

skulle hantera dessa ärenden och att många därför helt undviker att fråga kvinnor om de varit 

utsatta för våld, även när det finns misstankar. Även när ämnet tas upp upplever sig många 

kvinnor som oförstådda av socialsekreterarna.11 I vissa fall ifrågasätter socialsekreterare  

kvinnors rop på hjälp eftersom många har svår att förstå hur en ”normal” kvinna kunde stanna 

i en relation där hon utsätts för våld.12  

 

                                                 
7 SOU 2004: 121 
8 Psykopatologi innebär: ”läran om psykiska symtom, dvs. om avvikelser i upplevelser och beteende” NE 
2008-05-16 
9 Lundström m.fl. 2004 
10 Rosengren, 1998 
11 SOU 2 004:121 
12 SOU 2004:121 
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Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är enligt dagens forskning ett stort samhällsproblem 

som bör ses som ett problemområde i sin egen rätt. Genom att se mäns våld mot kvinnor 

enbart i relation till andra problem bagatelliseras mäns våld mot kvinnor och framställs som 

ett marginellt problem som inte kräver särskilda resurser. Tidigare forskning som gjorts inom 

området har visat att det finns stora brister på kunskap inom olika myndigheter, men att det 

trots detta inte har skett några större förändringar. Fortfarande finns det bristande kunskap och 

förståelse om mäns våld mot kvinnorna i nära relationer och vilka faktorer kan påverkar 

kvinnans val att stanna, bland de yrkesverksamma som möter dessa kvinnor.13  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utifrån aktuell svensk forskning, kring mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer analysera och granska vilka teoretiska perspektiv som används för att förklara 

varför kvinnor stannar i en relationer där de utsätts för våld. 

 

Frågeställningar: 

• Vilka är de mest framträdande teoretiska perspektiven inom svensk forskning inom 
området mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

• Vad är enligt de teoretiska perspektiven orsakerna till varför kvinnor stannar i 
relationer där de utsätts för våld?  

• Är perspektiven som används tillräckliga för att förklara varför kvinnor stannar kvar i 
sina relationer, där män utövar våld mot dem? 

 

1.3 Avgränsning inom det valda området 

Vid granskningen av litteraturen framkom det att våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp 

som innefattar bland annat kvinnomisshandel, sexualiserat våld, sexuellt våld och våld i 

hemmet. Begrepp våld i nära relationer är enligt oss ett begrepp som beskriver det våld som 

en individ utövar mot andra i sin inre krets, såsom partner, barn eller familj. Vi anser att detta 

ibland kan vara otydligt när det gäller vem som utövar våld och vem det utövas mot samt 

otydligt mot vilken kvinna (släkt, fru osv) våldet utövas mot. I detta arbetet kommer vi att 

använda begreppet mäns våld i nära relationer. Genom att använda detta begrepp tydliggör vi 

vem som utövar våld. Vi vill även tydliggöra att mäns våld mot kvinnor i nära relationer i 

detta arbetet kommer att omfattar det våld som sker mellan två personer som har en relation 

med varandra. 

 

                                                 
13 SOU 2004:121 
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Vi har även valt att enbart fokusera oss på våld inom heterosexuella parrelationer. Vi valde att 

göra denna avgränsning då vi valt göra en litteraturöversikt och det våld som oftast beskrivs i 

litteraturen är våld i just heterosexuella parrelationer. Därmed vill vi inte ge sken av att det 

våld som utövas i samkönade relationer skulle vara en mindre viktig fråga att ta upp. Vi 

hoppas tvärtom att forskningen i framtiden i högre utsträckning fokuserar på denna fråga 

eftersom, våld i samkönade relationer är lika stort problem och något som borde belysas mer.  

 

Vi har även valt att avgränsa vårt arbete ytterligare och  skriva om mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer utifrån ett svenskt sammanhang. Denna avgränsning utgick från vårt eget 

intresse då vi i framtiden kommer att vara yrkesverksamma i Sverige. Vi ville även ta reda på 

hur forskningen i Sverige kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer ser ut.  

 

1.4 Relevans för socialt arbete 

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar att ge stöd och hjälp till kvinnor och deras 

barn som är eller har varit utsatta för våld, t ex har dessa kvinnor rätt till ekonomiskt bistånd. 

Socialtjänsten ansvarar även för att hjälpa kvinnan som bestämt sig för att lämna mannen att 

få skyddat boende.14 I rapporten SOU 2004:121 nämns att flera studier som gjorts visat att 

personal i socialtjänsten har stora brister när det gäller kunskap om mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Bland annat nämns det att det finns en brist i förståelsen för kvinnornas 

situation. Många socialsekreterare blev provocerande av att dessa kvinnor stannade kvar i 

förhållandet med mannen medan andra blev provocerade av det man uppfattade som 

kvinnornas undergivna beteende.15 När kvinnorna väl bestämt sig för att lämna mannen 

visade det sig att det fanns stora brister i enhetlighet i handläggningen och att detta berodde på 

att socialsekreterarna hade olika uppfattningar kring orsakerna till mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Detta i sin tur ledde till att olika insatser sattes in. Vissa socialsekreterare satte 

in resurser som fokuserade på att skydda kvinnan från mannen, medan andra ansåg att detta 

endast var bråk, varvid de erbjöd parterapi.  16  

 

Mot bakgrund av det som framkommit i de olika studierna tycker vi att det i högsta grad är 

relevant och viktigt att undersöka och få mer kunskap kring vilka bakomliggande orsaker det 

kan finns till varför en kvinna stannar i en relation där hon utsätts för våld och därmed också 

                                                 
14 Socialstyrelsen, 2003 
15 Rosengren, 1998 
16 SOU 2004:121 
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kunna bemöta utsatta kvinnor på rätt sätt. Genom att granska och analysera litteraturen inom 

detta område hoppas vi kunna få en större insikt i ämnet. Detta är särskilt viktigt eftersom 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer berör så många olika områden inom socialt arbete. Vi 

hoppas genom detta arbete även kunna bidra till en problematisering av den kunskap inom 

området mäns våld mot kvinnor i nära relationer, som idag finns tillgänglig. 

 
1.5 Begreppsförklaring 

Det våld som kvinnor utsätts för har inom forskningen och litteraturens värld definierats på 

olika sätt beroende på forskarens utgångspunkt och perspektiv. Enligt FN definieras mäns 

våld mot kvinnor på följande sätt: 

 
 Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, 
sexuell eller psykiskt skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång 
eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker offentligt eller privat.17 

  

Under arbetets gång fann vi att olika former av våld och olika begrepp används för att 

beskriva mäns våld mot kvinnor och hur det utövades i nära relationer. Här nedan kommer en 

förklaring på de olika begreppen och definitioner vi fann: 

• Fysiskt våld – Omfattar all fysiskt kontakt riktade mot kropp med eller utan tillhyggen 
och föremål.18 

 
• Psykiskt våld – Omfattar det våld som systematiskt bryter ned kvinnan och hennes 

självkänsla19. En form av psykiskt våld är kontroll över kvinnans sociala nätverk, där 
mannen bestämmer vem kvinnan får träffa och inte träffa.20 En annan form av psykisk 
våld är till exempel verbala kränkningar, hot och emotionell utpressning  
( hotar att ta vårdnad om barnen). 21  

 
• Kvinnomisshandel – Omfattar både psykiskt och fyskiskt våld män utövar mot kvinnor 

de har en nära relation med.22  
 
• Sexuellt våld – Innebär fysiska attack på kvinnans könsdelar och bröst och omfattar 

alla former av påtvingade sexuella handlingar.23 
• Sexualiserat våld- Begreppet omfattar både psykiskt och fysiskt våld. Förutom det så 

kopplas den även till olika handlingar som förmedlar manlig makt över kvinnan, 
exempelvis pornografi och sexuella trakasserier.24 

 
                                                 
17 Bexelius, 2008 sid. 26   
18 Widding Hedin, 1997 
19 Widding Hedin, 1997 
20 Lundström m.fl. 2004 
21 Ibid. 
22 Kvinnofrid, 2008-04-14 
23 Ibid. 
24 Holmberg m.fl., 2005 
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• Misshandel i nära relation – Våld som har utförts av en man som vid brottstillfället, 
var eller har varit make, sambo, fästman eller pojkvän.25 

 
• Våld i hemmet – Begreppet omfattar både fysiskt och psykiskt misshandel som en 

kvinnan utsätts för av sin nuvarande partner eller ex-partner.26  
 
 

1.6 Disposition 

Vi har delat upp arbetet på följande sätt : I kapitel två redovisar vi bland annat vilken metod vi 

använt och hur vi gått tillväga för att finna relevant litteratur vi använt. I kapitlet kommer vi 

även att redogöra för reliabilitet och validitet i vårt arbetet, beskriva våra förförståelse, samt ta 

upp etiska aspekter, komplikationer och arbetsfördelningen. Kapitel tre innehåller en historisk 

översikt över de misshandlade kvinnornas rättigheter i lagen. I Kapitel fyra redovisar vi vårt 

resultat. Inledningsvis presenteras de olika perspektiv som framkommit i litteraturen. Därefter 

har vi delat upp de olika perspektiven och redovisat dem var för sig.  Kapitel fem avslutar vi 

med en diskussion och förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 BRÅ, Rapport 2 001:11 
26  Lundström m.fl. 2004 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi valt att använda för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

2.1 Litteraturöversikt 

Metoden vi valt att använda är en litteraturöversikt. Genom en litteraturöversikt kan vi  

”skapa en översikt över det kunskapsläget”27 som finns inom ett specifikt område. I en 

litteraturöversikt är det olika typer av litteratur som utgör data. Det som särskiljer en 

litteraturöversikt från en empirisk studie är att frågorna som författarna i en litteraturöversikt 

vill ha svar på ställs till litteraturen istället för till individer, så som är vanligt i t ex 

intervjuundersökningar eller enkätstudier. Enligt Forsberg och Wengström finns det olika 

varianter av litteraturöversikter: allmän litteraturöversikt och systematiskt litteraturöversikt. 

Olikheterna mellan dessa är tillvägagångssättet vid litteratursökning, kritiskt granskning av 

litteratur samt analys av de resultat som redovisas i den litteratur man undersöker.28 Den 

variant som vi har valt att använda oss av i detta arbete är en allmän litteraturöversikt.29 I en 

allmän litteraturöversikt kan olika typer av texter användas. Det kan vara forskningsartiklar, 

doktorsavhandlingar och rapporter. För att finna relevant litteratur inom det valda 

ämnesområde rekommenderas att man på ett organiserat sätt genomföra litteratursökningen i 

flera steg samt att man redogör hur man gått tillväga vid litteratursökning och urval av 

litteratur som kommer att ligga till grund för studien.30 De olika stegen vid en 

litteratursökning består av:  

1. Den inledande litteratursökningen  

2. Den egentliga litteratursökningenen.31 

 

Den inledande litteratursökningen innebär att man gör en övergripande sökning inom de valda 

ämnesområdena för att få en översikt över området. Genom detta kan man få reda på om det 

finns litteratur inom det valda ämnesområdet, vilken sorts litteratur det finns samt hur 

omfattande ämnesområde egentligen. Fynden i denna första litteratursökning avgör sedan om 

det eventuellt behövs någon ytterligare avgränsning inom ämnesområdet. Nästa steg i 

litteraturöversikten är den egentliga litteratursökningen. Det innebär att den selektiva 

                                                 
27 Friberg 2006, sid 115 
28 Forsberg & Wengström 2003 
29 Friberg 2006 
30 Forsborg Wengström 2003 
31 Friberg, 2003 sid 47 
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litteratursökningen kan göras för att finna relevant litteratur för litteraturöversikten då en 

avgränsning av ämnesområde och en litteraturavgränsning har gjorts.  

 

Vi valde att göra en litteraturöversikt då vårt syfte är att utifrån aktuell svensk forskning kring 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer analysera och granska vilka teoretiska perspektiv som 

används för att förklara varför en kvinna stannar i en relation. Vi valde denna metod då vi 

ansåg att någon annan metod hade varit etiskt svårt att genomföra. Syftet med vårt arbete är 

att ta reda på varför kvinnor stannar i relationer där de utsätts för våld. Eftersom, som vi 

nämnt tidigare, många kvinnor känner sig ifrågasatta i de fall de inte lämnar relationen ansåg 

vi att det var problematiskt att undersöka detta genom att diskutera detta med kvinnorna själva 

via enkäter, telefonsamtaler eller intervjuer. För att undvika att våra eventuella respondenter 

skulle känna sig obekväma eller till och med komma till skada valde vi att enbart använda oss 

av tidigare genomförda studier för att svara på våra frågor.  

 

2.2 Den inledande litteratursökningen  

I vår inledande litteratursökning gjorde vi en övergripande sökning för att se vilka teoretiska 

perspektiv vi kunde hitta. Vi sökte i den inledande litteratursökningen på ordet våld i nära 

relationer och teoretiska perspektiv i både databasen Mima och Google. Vid sökningen fann 

vi litteratur i form av böcker, vetenskapligt granskade artiklar samt rapporter. Vi 

uppmärksammade här att flera andra ämnesord användes inom ämnesområdet våld i nära 

relationer, t ex : kvinnomisshandel, könspsykologi, parrelationer, uppbrottsprocess, våld i 

närförhållanden, könsmakt, individualpsykologi, normaliseringsprocessen, sexualiserat våld 

och psykiskt våld. I samband med vår inledande litteratursökning uppmärksammade vi också 

att detta var ett stort ämnesområde och att vi därför behövde göra vissa avgränsningar. För att 

inte få en alltför stor mängd litteratur att gå igenom valde vi att koncentrera oss på litteratur 

som var relativt ny. Vi uppmärksammde också att vissa böcker och rapporter ofta nämndes på 

flera ställen i litteraturen. Detta medförde att vi valde att göra en ”kedjesökning”32, där vi 

utifrån de referenslistor som fanns i litteraturen valde ut böcker och rapporter som vi förstod 

var centrala inom fältet.33  

 

 

 
                                                 
32 Friberg, sid. 63 
33 Friberg, 2006 
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2.3 Avgränsning 

Då vårt syfte var att analysera och granska vilka teoretiska perspektiv som används för att 

förklara varför kvinnor stannar i våldsamma förhållanden, valde vi efter den inledande 

litteratursökningen att inrikta oss på teoretiska perspektiv som fokuserade på heterosexuella 

parrelationer. Vi gjorde denna avgränsning då vi fann att det fanns otillräckligt med litteratur 

gällande våld i homosexuella och bisexuella förhållanden för att kunna göra även dessa 

relationer rättvisa inom ramen för detta arbete. Vi har även valt att inte lägga någon större vikt 

på kvinnor med särskilda behov såsom funktionshinder, missbruk samt språksvårigheter. Vi 

valde detta då vi ansåg att vårt ämnesområde skulle bli alldeles för stort. Detta betyder dock 

inte att vi bortser från dessa kvinnor utan endast att vår fokus inte ligger på dem. Av samma 

skäl har vi valt att inte titta närmare på frågor gällande etnicitet i detta arbete.  

 

Vi uppmärksammade även att mäns våld mot kvinnor är ett område som är väl beforskat och 

som ständigt uppdateras. Mycket av den litteratur som utgivits gällande mäns våld mot 

kvinnor kom under tidigt 1990-talet men eftersom vi var intresserade av så aktuell forskning 

som möjlighet gjorde vi en tidsmässig avgränsning. Vi har valt att endast inkludera litteratur 

från åren 1997-2008 för att på så sätt få en bild av vilka teoretiska perspektiv som idag 

dominerar den svenska forskningen om varför kvinnor stannar. Emellertid så har vi gjort ett 

undantag för Margareta Hydéns bok Kvinnomisshandel inom äktenskap (1995). Eftersom 

denna bok visade sig vara central inom forskningsfältet hade tillförlitligheten i vår studie 

försvagats om vi hade utelämnat den.  

 

När det gäller vårt urval av olika typer av litteratur fann vi inte någon vetenskaplig granskad 

artikel som kunde besvara våra frågeställningar och vi valde därför att endast använda 

litteratur i form av rapporter och böcker. Vi har även valt att avgränsa oss mot litteratur som 

riktar sig till dem som jobbar professionellt med kvinnor som levt eller lever i en relation där 

kvinnorna utsätts för våld. Denna avgränsning gjorde vi eftersom det är oftast är den sortens 

litteratur som används för att hitta information gällande mäns våld mot kvinnor i det praktiska 

sociala arbetet. Vi har med andra ord främst valt att titta närmare på litteratur skriven av 

forskare från Sverige, som betraktas som expertis inom området våld i nära relationer för att 

också kunna se vilken kunskap som förmedlas ut till de professionella. 
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2.4 Den egentliga litteraturöversikten 

Efter den inledande litteratursökning och våra avgränsningar började vi med att närmare 

granska den litteratur vi valt. Vi började systematiskt söka igenom den litteraturen vi fann i 

den inledande litteratursökningen. I och med vår avgränsning sållades en stor del av 

litteraturen bort. Den litteratur som vi valde att använda oss av är bland annat skriven av 

forskare så som Mona Eliasson, Eva Lundgren, Carin Holmberg, Margareta Hydén samt 

Maria Wendt Höjer. Förutom litteratur skriven av forskare valde vi också att titta på flertalet 

rapporter som visade sig vara centrala i forskarnas böcker. Dessa rapporter är bland annat 

SOU 2004:12 Slag i luften samt rapporten Slagen Dam, utgiven av 2001 av 

Brottsoffermyndigheterna.34 

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 

annat”, skriver Turén.35 Det innebär att det är av största vikt att det som skrivs i arbetet är 

giltigt eller relevant i det område som den omfattar. Genom att kritiskt granska insamlade data 

samt tydligt visa hur man gått tillväga i sin analys, och varför man gjort på det sättet, kan 

validiteten stärkas, enligt Kvale.36 Den litteratur vi har valt att granska närmare hade, redan 

innan vi började med detta arbete, blivit noggrant granskad av forskare och andra kunniga på 

området. Vi valde litteratur som vi ansåg kunde besvara vårt syfte och som utgick utifrån våra 

frågeställningar.   

 

”Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet betyder att oberoende 

mätningar ska ge ungefär identiska resultat”37 En hög reliabilitet kan nås genom att forskaren 

ger ett tydligt exempel på hur materialet använts samt hur hon/han har gått tillväga för att 

andra personer vid användandet av samma metod skall kunna nå samma resultat. Eftersom vi  

har valt att använda oss av  något mindre än vår validitet. Det beror på att vi valt att använda 

oss av böcker samt rapporter istället för vetenskapligt granskade artiklar, vilket kan medföra 

att de inte anses vara lika kvalitetssäkrat. Med hänsyn till detta har vi valt forskare, docenter 

samt yrkesverksamma författare för att kvalitetssäkra samt därmed höja vår reliabilitet.  

 

 
                                                 
34 En mer djupgående beskrivning av hur vi gått tillväga i vårt första urval återfinns i Bilaga 1.  
35 Thurén, T, 2004 s. 22  
36 Kvale, 1997 
37 Halvorsen, K, 1992 s. 42 
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2.6 Förförståelse  

Enligt Thurén så är människan inskolad i det samhället hon lever i och hur inskolningen har 

skett präglar hur vi ser på olika objekt, individer, samhället, åsikter och val. Därmed går vi 
alltid in i situationer med en tolkning av vad som egentligen kommer att ske, trots att vi ibland 

aldrig befunnit oss i liknande situationer tidigare.38 Innan vi började vårt arbete diskuterade vi 

vår egen förförståelse. Det visade det sig att vi hade olika förförståelse av kvinnors situation 

mot bakgrund av våra erfarenheter. Båda hade vi mött misshandlade kvinnor under våra 

praktikperioder samt studerat ämnet tidigare, men vi såg orsaken till  kvinnors val att stanna 

och inte lämna relationen ur två olika perspektiv. En av oss ansåg att kvinnan i grunden hade 

det största ansvaret för att lämna medan den andra delvis höll med men ansåg även att 

samhällets roll och bemötande spelade en avgörande roll, eftersom det kan underlätta eller 

försvåra för kvinnan i fråga att lämna relationen. På grund av att vår förförståelse och synsätt 

skiljde sig åt, har vi under arbetets gång haft en öppen dialog. Detta har gjort att vi hela tiden 

har tvingats reflektera över vår egen förförståelse och våra tolkningar av den litteratur vi har 

studerat.  
 

2.7 Etiska aspekter  

Etiska aspekter som är viktiga att reflektera över i detta arbete är vilket synsätt och 

förklaringar till våldshandlingar olika forskarna har och förmedlar i den litteratur som vi valt 

ut och kommer att använda i vår litteraturöversikt, samt reflektera över vilken bild och synsätt 

vi själv som författare skapar i denna litteraturöversikt. Enligt Febe Friberg är ”en forskare 

aldrig neutral”.39 Friberg menar att forskaren är påverkad av sitt eget synsätt och detta 

medför att kunskap som produceras inom ett och samma område, kan se olika ut beroende på 

forskarens eget synsätt på företeelsen.40 Hur forskaren tolkar sina insamlade data beror också 

på vilken perspektiv forskaren själv har. Forskarens perspektiv kan prägla hur data tolkas och 

därför är det viktigt att forskaren redovisar sitt perspektiv så att läsaren själv kan bedöma om 

tolkningar av det forskaren har studerat präglats av forskarens perspektiv på ett otillbörligt 

sätt.41 Vi har i vår litteraturöversikt uppmärksammat hur de olika forskarna präglats av det 

perspektiv de har. Detta märks bland annat på olika benämningar som forskarna använt för att 

beskriva mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Till exempel i det individualpsykologiska 

perspektivet användes begreppet kvinnomisshandel om det handlar om våld mot kvinnor. I det 
                                                 
38 Thurén, T 2004 
39 Friberg, 2006 sid. 24 
40 Ibid. 
41 Forsberg och Wengström, 2003 
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strukturella/könskulturella perspektivet användes begreppet mäns våld mot kvinnor och i det 

socialpsykologiska perspektivet används begreppet relationsproblem och äktenskapsproblem.  

 

I vårt arbete anser vi att olika forskarens begrepp och synsätt inte präglat vårt synsätt eller 

påverkat vårt resultat. Vi anser detta då det tre olika perspektiv som utgör grunden i vårt 

resultat inte varit ett medvetet val utav oss. Utan det var dessa tre teoretiska perspektiv som är 

enligt aktuell svenska forskning de mest framträdande i förklaringen till varför en kvinna 

stannar i en relation där hon utsätts för våld. 

 

Dock så anser vi att det är viktigt att vi reflekterar över vilken bild vi själva skapar av denna 

företeelse i vårt arbete. Vilket synsätt man har på en företeelse märks i vilka ord man väljer att 

använda för att beskriva företeelsen. Vi, som skrivit detta arbete är två unga kvinnor med 

olika bakgrunder som har uppmärksammat att vi har två olika synsätt på orsaker till varför 

kvinnor stannar i relationer där de utsätts för våld. Trots våra olika synsätt har vi gemensamt i 

detta arbete valt att använda begreppet mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

 

Valet att använda detta begrepp grundar i att vi ville tydliggöra vem som utsätts för våld och 

vem som utövar våld. I och med att vi valt att använda begreppet mäns våld mot kvinnor kan 

det verka som, att vi tar ett ställningstagande i hur vi själva tolkar och ser på våld i nära 

relationer, att det bara är män som utövar våld mot kvinnor. Men vi vill dock understryka att 

vi valt att använda just detta begrepp i vårt arbete för att vårt fokus ligger på varför en kvinna 

i en heterosexuell parrelation stannar hos mannen som utsätter henne för våld. I och med att 

våran fokus i detta arbetet ligger på kvinnan och varför hon stannar ansåg vi att det var 

nödvändigt att just använda begreppet mäns våld mot kvinnor i nära relationer för att 

tydliggöra att vem som är våldsutövare och vem som utsätts för våld. I och med valet att 

använda detta begrepp vill vi påpeka och tydliggöra att vi inte anser att alla män är 

våldsbenägna eller att alla kvinnor blir slagna. Vi anser att våld kan utövas av både män och 

kvinnor och att det kan hända vem som helst. Vi anser att våld i nära relationer, oavsett om 

det handlar heterosexuella parrelationer eller homosexuella parrelationer  behöver 

problematisera istället för att betrakta det som ett marginellt problem och något som sker 

endast mot enskilda individer. 
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2.8 Komplikationer 

Vi har under arbetets gång mött på relativt lite komplikationer när det gäller vår 

litteratursökning. En komplikation som vi mött är bristen på forskning om kvinnomisshandel i 

Sverige utifrån kvinnors perspektiv. När vi sökte vetenskapligt granskade artiklar, oavsett 

sökord, fann vi att forskningen främst var inriktad mot män och varför de slår och inte utifrån 

kvinnors erfarenheter av att bli utsatta. En annan sak som slog oss var den utsatta kvinnans 

ålder. I all litteratur vi valt att granska så framkom ingen ålder på den utsatta kvinnan, vilket 

skapade en komplikation för oss gällande avgränsningen.  

 

2.9 Arbetsfördelningen  

Vi har i vårt arbete försökt att dela upp de olika styckena men har i slutändan valt att skriva 

majoriteten av arbetet tillsammans då vi ansåg att detta hjälpte oss att vara reflexiva både vid 

skrivandet av uppsatsen och granskningen av litteraturen.   
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3 Våld i nära relationer – en rättshistorisk överblick 
Våld mot kvinnor i nära relationer har under en lång tid betraktats som en privat angelägenhet 

men har under senare tid allt mer kommit att betraktas som ett samhällsproblem.42 För att få 

förståelse för hur samhällets syn på våld i nära relationer förändrats är det viktigt att göra en 

historisk tillbakablick på hur lagstiftningen har sett ut genom åren.43 De lagar vi har i 

samhället utgör oftast en avspegling av normer och värderingar som existerar och har i hög 

grad påverkat både kvinnors liv och rådande synsätt på relationerna mellan könen.44  

 

Kvinnor har under historiens gång betraktats som det underlägsna könet och en del av 

männens egendom. Män, å andra sidan,  har länge betraktats som det överlägsna könet och 

har länge betraktats som mänsklighetens norm, t ex har mänskliga rättigheter länge varit 

liktydigt med mäns rättigheter, lagstiftning och reformer handlade länge om att trygga mäns 

rättigheter och mäns överordning i samhället. Kvinnor hade inskränkta rättigheter och deras 

liv associerades med den privata sfären, med andra ord hemmet, medan mäns liv förknippades 

med den offentliga sfären och samhället. Den offentliga sfären skulle särhållas från hur den 

privata sfären skulle styras. Detta innebar till exempel att samhället inte fick blanda sig i hur 

privata angelägenheter så som kvinnans roll, barnuppfostran med mera.45 

 

Fram till 1864 fanns det i Sverige en lag om husaga som fastställde att det var mannens 

uppgift att upprätthålla ordningen i hushållet, genom våld om så behövdes. Denna lag gav 

mannen både makt över och rätt till kvinnans kropp och liv. En begränsning fanns dock när 

det gällde att bruka våld och det var att mannen fick bruka våld ”med mått”. 1864 ändrades 

lagen om husaga och mannen förlorade sin lagliga rätt att aga sin fru.46 

 

3.1 Kvinnorörelsens frammarsch 

Trots männens motsträvighet till kvinnors rättigheter har kvinnor under historiens gång fört en 

kamp mot de ojämlika villkor som existerat i samhället. Redan i början av 1400-talet 

framförde kvinnorna kritik mot den låga samhällsstatus de hade och kvinnors kamp har utan 

tvekan haft stor betydelse i Sverige.47 Kvinnornas rättigheter har successivt ökat och 

                                                 
42 Heimer & Posse 2003 
43 Björk & Nilsson, 1999 
44 Eliasson & Ellgrim 2006 
45 SOU 2004:121 
46 Eliasson & Ellgrim 2006 
47 SOU 2004:121 
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exempelvis fick kvinnor 1915 skilja sig från sina makar om skäl för skilsmässan var att 

äktenskapet medförde att kvinnan upplevde en följd av svåra men. 1920 blev gifta kvinnor 

myndiga och kunde för första gången i historien själva föra sin egen talan i olika frågor. 1921 

fick kvinnor rösträtt i Sverige.48  

 

Från 1930-talet fram och framåt försökt kvinnorörelsen få misshandel av kvinnor i hemmet 

under allmänt åtal. Dessa försök misslyckades och innebar att det fortfarande var kvinnan som 

var tvungen att själv göra en anmälan mot mannen för att ett åtal skulle kunna väckas. 

Anledningen till motstånd mot en lagändring var att man fruktade att det skulle leda till att 

familjen som institution skulle försvagas. Denna inställning hos befolkningen började ändras 

och på 1940-talet kom grov misshandel mot kvinnan i hemmet att falla under allmänt åtal. 49 

 

3.2  Internationell påverkan 

Viktigt att nämna är att den utveckling som skedde på den internationella arenan också 

påverkade lagstiftningen och inställningen till mäns våld mot kvinnor i Sverige. Efter andra 

världskriget, nazisternas frammarsch och Förintelsen påbörjades ett internationellt samarbete 

för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Detta ledde i sin tur till bildandet av FN, 

Förenta nationerna. Ett internationellt samarbete för att stärka skyddet för mänskliga 

rättigheter inleddes. Trots det så ansågs det inte att kvinnor hade en särskild utsatt position i 

samhället eller att det behövdes särskilda åtgärder för jämställdhet. Detta förändrades med 

tiden och kvinnorörelsernas arbete med att synliggöra orättvisor mellan män och kvinnor 

gjorde att man allt mer började arbeta med att förbättra kvinnors situation.50 Under 1960-talet 

skedde flera lagändringar i Sverige till följd av de internationella förändringar, t ex förbjöds 

Sverige 1965 våldtäkt inom äktenskap. 51 

 

 3.3 Synliggörandet av våldet 

Det var först under 1970-talet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer började 

uppmärksammas i någon större omfattning och i början av 1980-talet började våld mot 

kvinnor betraktas som ett samhällsproblem istället för en privat angelägenhet. Detta 

synliggörande av våldet mot kvinnor ledde till en rad stora förändringar både i samhället och i 

                                                 
48 Eliasson & Ellgrim 2006 
49 Ibid.  
50 SOU, 2004:121 sid. 38 
51 Ibid. 
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lagstiftningen.52 År 1979 antog FN:s generalförsamling en konvention om avskaffande av all 

slags diskriminering av kvinnor. Sverige var ett av de ledande länderna i godkännandet av 

konventionen. Ändamålet med konventionen var att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter 

och skydd mot diskriminering av kvinnor i alla områden.53 

 

Kvinnorörelsen var en avgörande faktor för ändrad inställning och synliggörande av mäns 

våld mot kvinnor i Sverige. På 1980-talet bildades Sveriges första kvinnojour och 

kvinnojouren utökade sitt åtagande till att förutom hjälp åt våldsutsatta kvinnor driva 

upplysningsverksamhet och förda debatt om våld mot kvinnor i olika sammanhang. År 1982 

kom nästa lagändring som innebar att misshandel i hemmet föll under allmänt åtal, då den 

tidigare endast gällde grov misshandel. Denna lagändring ledde till drastiska förändringar i 

samhället och syn på våld mot kvinnor, våld i hemmet ansågs därmed inte längre vara en 

privat angelägenhet utan började betraktas som ett samhällsproblem. Lagen medförde att det 

inte längre var kvinnan själv som var tvungen att anmäla mannen för brottet utan även 

samhällets ansvar markerades. 1988 förstärktes lagstiftningen för kvinnor som utsatts för 

våldsbrott och lagen om besöksförbud trädde i kraft.54 

 

3.4 Förändringar under 1990-talet  

Under 1990-talet skedde drastiska förändringar i lagstiftning som gick ut på att främja 

kvinnors möjligheter till jämlikhet och att motverka mäns våld mot kvinnor. Det var även 

under 1990-talet som mäns våld mot kvinnor i nära relationer första gången definierades som 

en jämställdhetsfråga. År 1993 förordnade regeringen en kommission med uppdrag att utifrån 

ett kvinnoperspektiv, dvs. utifrån kvinnornas erfarenhet och verklighet, göra en översyn 

gällande mäns våld mot kvinnor samt ge förslag för att motverka detta.55 Kommissionen fick 

namnet kvinnokommission och kom 1995 med sitt slutbetänkande, Kvinnofrid. 

Slutbetänkandet innehöll flera förslag till åtgärder som berörde olika samhällsområden såsom 

olika myndigheters förhållningssätt gentemot kvinnor som varit utsatta för våld och en rad 

lagändringar. Slutbetänkandet kvinnofrid låg till grund för kvinnopropositionen och år 1998 

antog riksdagen propositionen Kvinnofridsreformen, som omfattar bland annat hur olika 

myndigheter bör arbeta med våldsutsatta kvinnor, förebyggande åtgärder som olika 

                                                 
52 Eliasson & Ellgrim 2006 
53 SOU 2004:121 
54 Eliasson & Ellgrim 2006 
55 SOU 2004:121 
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myndigheter ska genomföra samt ett flertal lagändringar. Kvinnorfridsreformen innebar också 

införandet av det nya brottet grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.56  

 

3.5 Förändringar på 2000-talet 

År 2003 tillsatte regeringen en utredning för utvärdering av kvinnofridsreformen. Ett år 

senare, lämnades rapporten Slag i luften - en utredning om myndigheter, mansvåld och makt 

över till regeringen. Utredningen visade att kvinnofridsreformen inte ledde till några större 

förändringar och hård kritik riktades mot myndigheter och deras sätt att arbeta med kvinnor 

som utsatts för våld. I rapporten framkom det bland annat att socialtjänsten saknade kunskap 

inom området och att de oftast lämnade över ansvaret till kvinnojouren. Även andra 

myndigheter visade brist på kunskap om arbete med våldsutsatta kvinnor. Dock kunde inte all 

skuld läggas på myndigheterna, då de arbetade utifrån olika syn av mäns våld mot kvinnor. 

Det framkom att vissa myndigheter såg problemet som ett personligt problem medan andra 

såg det som ett samhällsproblem. Detta i sin tur skapade svårigheter i att formulera konkreta 

åtgärder som anställda skulle arbeta efter.57  

 

Utredningen föreslog en rad åtgärder på olika samhällsområden, bland annat föreslogs att ett 

nationellt forskningscentrum för mäns våld mot kvinnor och barn skulle etableras och att 

socialtjänstlagen skulle skärpas.58 År 2007 skärptes Socialtjänstlagen. Ändringarna var bland 

annat att socialnämnden nu ska istället för bör ta särskilt hänsyn till kvinnor som utsatts för 

våld och som behöver hjälp och stöd samt barn som bevittnar våld ska betraktas som 

brottsoffer. Dessutom gjordes en skärpning gällande besökförbudet.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
56 SOU 2 004:121 
57 Ibid 
58 Ibid. 
59 Sveriges Kvinnojourers Riksförbund - en handbok 2007 
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4 Resultat och Analys 
Då forskning inom ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer är relativt nytt, så finns det 

för närvarande inte något enskild teoretisk perspektiv som kan förklara varför kvinnor stannar 

i ett förhållande. Faktum är att det i dagsläget fortfarande finns få teoretiska perspektiv som 

kan besvara frågan: varför frigör inte kvinnor  sig från våldet? Istället så inriktar sig 

merparten av forskningen på att finna orsaker och förklaringar till varför män slår kvinnor. 

Vår  granskning av den valda litteraturen visade att den forskning som finns kan sägas tillhöra 

tre olika perspektiv på vad det är som gör att många kvinnor inte lämnar våldsamma 

relationer. Dessa tre är: 

• Det individualpsykologiska perspektivet 

• Det strukturella/könskulturella perspektivet 

• Det socialpsykologiska perspektivet 

 

Dessa tre perspektiv förklarar orsakerna till varför en kvinna stannar genom att resonera i 

förhållande till tre olika teoretiska nivåer; individ-, grupp- och strukturnivå. Det 

individualpsykologiska perspektivet söker enbart förklaringar på individnivå medan det 

strukturella/könskulturella perspektivet enbart utgår från strukturell nivå.60 När det gäller det 

socialpsykologiska perspektivet är det en blandning mellan de två andra ovanstående 

perspektiven och hör till gruppnivå med fokus på samspelet mellan individerna i 

förhållandet.61 Utifrån vårt syfte har vi valt att granska de tre perspektiven separat och mer 

ingående om deras utgångspunkter kring bakomliggande orsaker till varför en kvinna stannar i 

ett misshandlat förhållande. Varje perspektiv kommer att granskas ur en trestegsmodell som 

vi skapat för att underlätta läsandet: 

 

1. Redovisa teoretiska perspektivets utgångspunkter om den misshandlade kvinnan. 

2. Studera vilka bakomliggande orsaker det finns till varför kvinnan stannar hos mannen, 

enligt perspektivet.  

3. Granskning av kritik riktad mot perspektivet.  

 

4.1 Steg 1 - Det individualpsykologiska perspektivets utgångspunkter  

Det individualpsykologiska perspektivet utgår ifrån att det finns individuella faktorerna som 

avgör varför en individ agerar som han/hon gör i olika situationer. Faktorerna omfattar både 
                                                 
60 SOU 2004: 121 
61 Angelöw & Jonsson, 2002 
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biologiska såväl som psykologiska faktorer, såsom psykisk sjukdom, erfarenheter, 

uppväxtförhållanden, missbruk och aggressionsproblem.62 Det individualpsykologiska 

perspektivet har länge varit en del av samhällets outtalade syn på avvikelser och ett sätt att 

förstå individer vars beteende inte sågs som normalt. Sedan 1980-talet har perspektivet 

dominerat i Sverige och varit centralt inom forskningen om mäns våld mot kvinnor.63  

 

Enligt det individualpsykologiska perspektivet anses både mannen och kvinnan i 

våldsrelationer ha olika psykologiska störningar och biologiska defekter som leder till att våld 

uppstår i relationen. Enligt Inger Lövkrona har forskningen om mäns våld mot kvinnor länge 

byggt på en biologisk förståelsemodell. Lövkrona visar i sin forskningssammanställning om 

mäns våld mot kvinnor, att det individualpsykologiska perspektivets förklaring till mäns våld 

mot kvinnor är grundat i tanken att män uppfattas vara födda med mer aggressivitet än 

kvinnor. Denna ståndpunkt har man kommit fram till genom att titta på testosteronhalten hos 

våldsbenägna män. Lövkronas menar vidare att just biologiska defekter här har medfört att 

mannen inte kan hållas ansvarig för de våldshandlingar han utsätter sin partner för, eftersom 

han inte har kunnat kontrollera sitt beteende. Ofta pekar man också på att kvinnan, eller någon 

i parets närhet, har provocerat mannen till att bruka våld.64  

 

När det gäller de psykologiska faktorerna så skriver Lövkrona att perspektivet söker 

förklaringar till våldet i omständigheter kring mannen som kan påverka eller styra hans 

våldsamma beteende.65 Johan Cullberg skriver att  
 
de män som misshandlar sin kvinna har nästan alltid djupa problem med sin maskulina självkänsla. 
Deras attityder är ofta hypermaskulina dvs. de har starka behov av att markera sin könstillhörighet 
liksom framför allt av att kvinnan skall stödja dem i detta.66   

 

Cullberg menar att kvinnan bör tillgodose de behov mannen upplever att han inte får eller har 

fått tillgodosedda. Kvinnan bör kompensera den del av mannen som behövs för att stärka hans 

självkänsla., menar Cullberg, och om kvinnan låter bli eller på något sätt kränker mannen på 

något sätt kan detta orsaka våldshandlingar. Cullberg beskriver kvinnans roll i våldet på 

följande sätt: 

 

                                                 
62 Kvinnofrid 2000 
63 SOU 2004:121 
64 Lövkrona, 2001 
65 Ibid. 
66 Cullberg, 1999 sid. 446  
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om kvinnan blir sexuellt ointresserad eller ägnar sitt intresse åt andra män (eller åt barnen) eller 
om hon genom olika handlingar som kan uppfattas som kränkande stör mannens maskulina 
självkänsla, väller en beredskap till våld upp inom honom.67  

 

Enligt detta synsätt blir kvinnans beteende en orsak till våldet och, enligt Cullberg, kan hon 

därför betraktas som medskyldig.68  

 

Margareta Rosengren menar att även Barbro Lennéer-Axelsson för ett liknande resonemang 

som Cullberg och menar att kvinnan är medskyldig till det våld som mannen utsätter henne 

för. Rosengren menar också, med hänvisning till Lennéer-Axelsson, att kvinnan ”provocerar 

genom att tjata om hushållsarbete”.69 Provokationen sker också när kvinnan ”envisas med att 

vilja prata om deras relation”.70 Rosengren skriver att kvinnan måste därmed enligt  

Lennéer-Axelsson, ”… släppa in mannen på sitt område och minnas att det är en man hon är 

gift med, inte en väninna.71  

 

Enligt Nea Mellberg är Bo Bergman en av de mest debatterade företrädare för perspektivet. 

Bergman skrev 1988 den första avhandlingen i Norden om kvinnomisshandel där han sökte 

förklaringar till misshandel utifrån kvinnor och deras beteende. Detta ledde till kritik då det 

ansågs vara väldigt kontroversiellt att söka orsaker till mäns våld hos kvinnan. Enligt 

Mellberg, anser Bergman att de våldsutsatta kvinnorna avviker från den ”normala” kvinnan 

och att det är därför kvinnans personlighet som orsakar det våld som de utsattes för.72 

 

4.1.1 Steg 2 – Varför går hon inte? 

Enligt det individualpsykologiska perspektivet så stannar den misshandlade kvinnan hos 

mannen på grund av sin psykiska störning. Perspektivet grundar sig på antagandet om att om 

hon inte led av psykiska störningar så skulle hon ha lämnat mannen. De kvinnor som utsätts 

för våld i nära relationer och som stannar ses, enligt detta perspektiv, som avvikare från 

samhällets norm och skuldbeläggs för det våld som mannen dem för. Utifrån det 

individualpsykologiska perspektivet betraktas de misshandlade kvinnorna som svaga, omogna 

och lättpåverkade. De attraheras av män som verkar vara trygga och manliga men som under 

                                                 
67 Cullberg. sid. 446  
68 Cullberg, 1999 
69 Rosengren, 1998 sid. 25 
70 Ibid. sid. 25 
71 Ibid. sid. 25 
72 Mellberg, 2004 
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ytan har en underliggande problematik.73 De blir beroende av mannen och eftersom de är 

rädda för att bli ensamma stannar de hos mannen. Andra förklaringar utifrån perspektivet är 

att kvinnor stannar i ett misshandelsförhållande eftersom de själva väljer att bli misshandlade 

eftersom de är masochister74 som själva orsakar våldet för att skapa njutning.75  

 

Även Cullberg skriver om att kvinnors masochism kan vara en grund för varför de stannar, 

men detta, anser han, är en alldeles för enkelt förklaring. Anledningarna till varför en kvinna 

stannar kan enligt Cullberg vara många. En anledning kan vara att hon från början av 

förhållandet föll för mannen på grund av hans manlighet och ”för att han tog saken i egna 

händer”.76 Eftersom kvinnan valde honom för hans positiva egenskaper i början, tror 

Cullberg, att hon stannar kvar i hopp om att de egenskaperna med tiden kommer att ta över de 

sämre egenskaperna. Andra anledningar kan vara att man delar en familj och/eller att kvinnan 

är osjälvständig och behöver stöd från mannen. Detta kan medföra, menar Cullberg, att 

kvinnan får svårt att sätta gränser i förhållandet och det våld som där sker. Även kvinnans 

beroende av mannen ses som en förklaring till varför hon stannar. Cullberg menar att kvinnan 

under längre perioder av misshandel kan skapa ett starkt beroende av mannen och därför 

känna sig inkapabel att hantera livet utan mannen.77  

 

4.1.2 Steg 3 – Kritisk granskning och analys av perspektivet 

Den främsta kritiken mot det individualpsykologiska perspektivet kommer från feministiska 

forskare. Enligt dem går inte våldet att förklara enbart utifrån individens psykologiska 

egenskaper och störningar. De menar att en brist i perspektivet är att man genom att fokusera 

endast på individuella egenskaper exkluderar de förklaringar som kan finnas i t ex de 

strukturella könsrollerna. Feministiska forskare menar också att perspektivet i många 

avseenden är förlegat och därför är svårt att använda när man vill förklara orsaker till kvinnors 

val i dagens samhälle.78  

 

Ytterligare en kritikpunkt är att man, som tidigare nämnt, fråntar mannen ansvaret för det våld 

han utövar, eftersom han anses oförmögen att kontrollera de biologiska defekter och 

                                                 
73 Rosengren, 1998 
74 Masochism – när en individ har ett behov och frivilligt utsätter sig för förnedring, underkastelse eller att 
utsätta sig själv för fysisk och psykisk smärta, ofta i ritualiserat sexuella situationer. NE, 2008-04-23 
75 Widding Hedin, 1997 
76 Cullberg, 1999 sid.448 
77 Ibid. 
78 SOU 2004: 121 
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psykologiska störning som gör att han blir så provocerad av kvinnans agerande. De 

feministiska forskarna menar att denna syn förutom att frånta mannen ansvaret för sina 

handlingar också skuldbelägger kvinnor för att de förstör männen och provocerar våld 

själva.79 Även Margareta Hydén ifrågasätter perspektivets syn på att våldet är okontrollerat 

och undrar hur det kan komma sig att det inte är fler i mannens omgivning som drabbas av 

mannens utbrott, om nu våldet är kontrollerbart. Varför utsätter mannen bara sin hustru för 

våld och inte någon annan i sin omgivning?, frågar hon sig.80 

 

Kritikerna menar också att det inte bara är mannen som befrias från ansvar. Samhället fråntas 

också sitt ansvar i det individualpsykologiska perspektivet. Enligt Bexelius är samhället 

involverat i kvinnans val genom de könsdiskriminerade normer och värderingar som direkt 

och indirekt drabbar kvinnan. Genom att endast se de individuella och psykiska orsakerna 

som orsaker till våldet eller varför kvinnor stannar anses inte samhället ha någon delaktighet 

eller påverkan i problematiken i det som händer.81 

  

Under flera århundraden har det ansetts normalt att män använder våld mot kvinnor och män 

som utsatt kvinnor för våld har ursäktats av samhället. Även om problemet uppmärksammats 

och det inte längre anses lagligt menar Eliasson att det fortfarande idag finns en outtalad men 

negativ syn på de kvinnor som utsätts för våld. Synen som man omedvetet bär med sig är 

värderingar och normer från förr, där våld mot kvinnor som en maktutövning ansåg vara 

normalt. Kvinnan hölls därmed ofta ansvarig för våldet som hon utsattes för på grund av sitt 

beteende, tankar och behov. Detta medförde att kvinnan upplevde skuld och skam då hon 

ansågs vara orsaken till mannens våldsakt.82 Enligt Bexelius utsätts kvinnan fortfarande för 

denna skam –och skuldkänsla i samhället och i rättväsendet, speciellt när det gäller våld och 

våldtäkter, där kvinnan ses som orsaken till händelserna genom sin klädsel och attityd. 83 Att 

lägga ansvaret för våldet hos kvinnan på det sätt som forskarna inom detta perspektiv gör, är 

ytterligare ett sätt att skuldbelägga kvinnor, menar hon.  

 

                                                 
79 Holmberg m.fl. 2005 
80 Hydén, 1995 
81 Bexelius, 2008 
82 Eliasson, 1997 
83 Bexelius, 2008 
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Orsaker till att kvinnan stannar hos mannen på grund av psykiskt sjukdom ifrågasätts ofta och 

möts av stark kritik från feministiska forskarna.84 Enligt M. Eliasson så speglar denna 

förklaring mer ett sätt för samhället, liksom den mannen, att bortförklara våldet än det faktiskt 

förklarar varför kvinnor stannar i denna typ av relationer.85  

 

I rapporten SOU 2004:121 framförs det kritik mot att endast se orsakerna till våldet från detta 

perspektiv. Genom att varken ifrågasätta våldet, eller varför det nästan alltid är män som 

brukar våld mot kvinnor, accepteras våldet som en del av vår kultur och samhället. Med det 

menar författarna i rapporten SOU 2004:121 att det individualpsykologiska perspektivet 

osynliggör att våldet faktiskt kan ske utifrån ett könsperspektiv och att mäns makt i samhället 

kan påverkan det liv som kvinnor väljer att leva, outtalat eller inte.86 För, skriver författarna, 

”om man helt bortser från vårt samhälles könsmaktsstruktur borde vi inte med denna modell 

ha en värld full av kvinnliga våldsverkare?”87 

 

4.2 Steg 1- Det strukturell/könskulturella perspektivets utgångspunkter. 

Det strukturella/könskulturella perspektivet har sitt ursprung i kvinnorörelsens framväxt under 

1970-talet och utgör något av en motsats till det då populära individualpsykologiska 

perspektivet.88 De feministiska forskarna ansåg att det inte går att peka ut vissa specifika 

personlighetstyper utan menar att ”våldet måste förstås och tolkas i förhållande till den 

samhälliga kontext som struktureras av gruppen mäns makt över gruppen kvinnor”.89 

Därmed ansåg forskarna att maktrelationen mellan mannen och kvinnan skapas och 

återskapas i vardagen genom ett samspel mellan socialkulturella strukturer, normer och 

reställningar.90  

                                                

fö

 

Lövkrona beskriver mäns våld mot kvinnor som en process som möjliggör att gruppen män, 

liksom den enskilda mannen, kan kontrollera och bibehålla sin makt och överordning över 

kvinnor. För att beskriva detta förtryck används begreppet patriarkat.91 De feministiska 

forskarna menar att mäns våld mot kvinnor, liksom varför många kvinnor stannar i 

 
84 SOU 2004:121 
85 Eliasson 1997 
86 SOU 2004: 121 
87 Lundström m.fl. 2004, sidan 42 
88 SOU 2004:121 
89 Ibid. sid. 10 
90 Ibid. 
91 Lövkrona, 2001 
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våldsrelationer, kan förklaras utifrån ett strukturellt perspektiv som handlar om gradskillnader 

som finns irelationen. Med gradskillnad menas den skillnaden som finns mellan kvinnan samt 

mannens ställning i samhället, där mannen har en överordnad position till skillnad från 

kvinnans underordnade.92 Historiskt sett har mannen haft makten i både samhället och 

familjen. Mannen betraktas som mänsklighetens norm och kvinnor har länge betraktats som 

ofullständiga i jämförelse med män. Enligt forskarna med detta perspektiv har mannen genom 

lagstiftning och samhällets kultur alltid och i alla sammanhang varit överordnad kvinnan och 

nnes rättigheter.93 

itiva händelserna ökar och framhävs, exempelvis genom att mannen inte slår under en 

d.94  

 

                                                

he

   

Enligt Eva Lundgren finns det en maktobalans i samhället. Med det menar hon att det finns en 

kulturell normalitet, där manlighet och kvinnlighet skapas som olika varandra i en könskultur, 

vilket bidrar ytterligare till maktobalansen. Manlighet representerar överordning, status och 

makt medan kvinnlighet representerar underordning. Kvinnor bör, i enlighet med denna logik 

underkasta sig och vara tillgängliga för män. Lundgren som är en av 

strukturella/könskulturella perspektivets främsta företrädare inom området mäns våld mot 

kvinnor, har under sina år som forskare utvecklat en teorietisk modell som kallas 

Normaliseringsprocessen. Lundgrens modell används som en av förklaringarna till mäns våld 

mot kvinnor och varför våldsutsatta kvinnor stannar i relationen. Processen förklarar hur 

kvinnor som utsätts för våld gradvis bryts ned och utplånas som individer och hur våldet med 

tiden blir till en normalitet i deras vardag. Detta sker, enligt Lundgren, genom att mannen 

växlar mellan våld och värme (kärlek). Mannens känsla av makt och manlighet ökar under 

hela denna process tills kvinnan helt formas efter de krav och behov mannen har på henne 

som kvinna. För kvinnan blir mannens ord till en lag hon anpassar sig till och följer. Lundgren 

menar inte att kvinnan accepterar våldet utan att gränserna av tolerans flyttas med tiden tills 

våldet blir en normalitet i parets förhållande och liv. De våldshandlingar mannen utför mot 

kvinnan förminskas i hennes ögon i samband med normaliseringsprocessen medan värdet av 

de pos

ti

 
92 Holmberg m.fl. 2005 
93 SOU 2004: 121 
94 Lundgren, 2004 
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Rosengren menar med hänvisning till Carin Holmberg att det i Sverige råder en uppfattning 

om att vi lever i ett samhälle där alla är fria och självständiga individer. Samtidigt menar 

Holmberg, enligt Rosengren, att det i grunden existerar en över- och underordning som vi inte 

ser eftersom den ingått i vår familjekultur i så länge. Holmberg menar vidare att det är ”i 

kärlekens namn vi medverka till att gamla mönster bibehålls”95. Bexelius menar likt 

Holmberg av det finns en över- och underordning inom familjen, men att den framför allt 

skapats av statens handlingar. Detta hänvisas till det faktum att de flesta lagarna både  

historiskt och i vår tid bestäms och har bestämts av män som både tydligt och underförstått 

bekräftat kvinnans könsroll och begränsat kvinnornas rörelseutrymme i samhället. Exempel 

på lagar är otrohet, egendom, arvsordning, arbetet och vårdnad av barn, föräldraförsäkring, 

sexualitet och våld. Bexelius skriver även att strukturella faktorer påverkar våld mot kvinnor  

t ex genom att lagarna är utformade på ett sätt som inte hindrar eller stoppar mannen och 

ibland t o m kan medföra att en våldsam man går fri. Bexelius tror att många misshandlade 

kvinnor drar sig för att anmäla då det finns en misstro mot kvinnors upplevelser, bland 

professionella inom olika sektorer. Även oron över att mannen kan gå fri samt rädsla över 

omgivningens tvivel och fördömande kan medföra att kvinnan inte anmäler brottet och istället 

stannar i den våldsamma relationen.96 

 

Steen fortsätter på samma spår som Bexelius och menar att även om det finns lagstiftning mot 

mäns våld mot kvinnor så är den inte anpassad efter den samhällsstruktur som är rådande.97 

Även Rosengren ifrågasätter lagstiftningen och menar att den endast kan ses som en modell 

över hur samhället bör agera. Hon menar vidare att samhället i realiteten styrs av de 

värderingar, attityder och normer som finns bland befolkningen oavsett hur lagstiftningen ser 

ut. Därför, fortsätter hon, är det viktigt att först förändra den kulturen innan man tar itu med 

strukturerna.98  

 

M. Eliasson skriver likt Rosengren, att normen i samhället omedvetet har blivit en del av vår 

vardag och syn och acceptansen av våld har blivit en del av den. Den dominerande normen i 

samhället idag präglas av kvinnofientliga värderingar som enligt M. Eliasson är en del av 

                                                 
95 Rosengren, 1998, sid. 31   
96 Bexelius, 2008 
97 Steen, 2003 
98 Rosengren, 1998 
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mannen och kvinnans naturliga syn.Ifrågasätts inte dessa normer kommer våldet och det 

privata förtrycket av kvinnor att även fortsättningsvis accepteras, menar M. Eliasson.99 

 

Maria Wendt Höjer har i sin avhandling Rädslan Politik diskuterat om kvinnors rädsla för 

våld utifrån ett strukturellt/könskulturellt perspektiv. Wendt Höjer skriver ”… Att män som 

grupp, direkt eller indirekt, erhåller utrymme och handlingsmöjligheter på bekostnad av 

kvinnornas trygghet och kroppliga autonomi”.100 Med det menar Maria Wendt Höjer att alla 

män erhåller och bibehåller sin maktposition gentemot kvinnor på grund av förekomsten av 

våld oavsett om alla enskilda män faktiskt våldtar eller brukar våld mot kvinnor101  

 

M. Eliasson skriver även om etnicitetens roll i våldet. Eliasson menar att det bör tas upp i det 

strukturella/könskulturella perspektivet, då det är viktigt att se de olika kulturella mönsters 

syn på våld och dess uppkomst, då det kan förklara betydelsen samt varför våldet 

vidmakthålls.102  

 

4.2.1 Steg 2 – Varför går hon inte? 

Utifrån det strukturella/könskulturella perspektivet stannar kvinnan kvar hos mannen på grund 

av samhällsstrukturen och den könskultur som råder. Kvinnans rädsla för samhällets synsätt 

kan begränsa hennes möjligheter till att lämna mannen.103 Rädslan och oron för hur 

omgivningen kommer att reagera kan även utmynna i känslor av skuld, vilket sedan kan ta 

över de resterande känslorna. M. Eliasson skriver att kvinnan kan känna skuld gentemot 

mannen under förhållandet, då hon förväntas kämpa för det. M. Eliasson nämner också att 

kvinnan kan känna ansvar och ha skuldkänslor för mannen och hans välbefinnande när 

kvinnan väl har lämnat honom. Dessa skuldkänslor uppkommer, enligt M. Eliasson, i 

samband med våra sociala och kulturella normer om att kvinnor ansvarar för att skydda 

parrelationen. Dessa normer är så pass starka att kvinnan kan känna skuld trots att den man de 

beskyddar har utsatt dem för våld.104  
 

Per Eliasson skriver att de kvinnor som blir misshandlade lever med ett dilemma som är svårt 

att förstå för utomstående. Dilemmat står mellan att lämna mannen samt en rädsla för de 
                                                 
99 Eliasson & Ellgrim, 2006 
100 Wendt Höjer, 2002. Sidan 11 rad. 14-16 
101 Ibid. 
102 Olsson & Wiklund, 1997 
103  Lundström m.fl. 2004 
104 M. Eliasson, 1997 
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sociala konsekvenserna som följer lämnandet såsom skilsmässa, polisutredningar och 

ingripande av de sociala myndigheterna. Han menar att många av kvinnorna känner en rädsla 

för att bli stämplade som misslyckade och kan därför vara benägna att stanna kvar i relationen 

för att t ex slippa nätverkets reaktioner.105 Majoriteten av de kvinnor som utsätt för våld är 

även mammor vilket skapar en stor oro över vad som kommer att ske med deras barn om 

våldet anmäls. Rädslan över att socialtjänsten ska ta ifrån dem barnen är stor hos många 

kvinnor, liksom att de ska få stämpeln som olämpliga mammor. Andra stannar för oron för 

hur barnen ska må utan den ena förälder, hur de ska hantera en eventuell separation och dess 

eventuella konsekvenser. Detta gör att familjeskäl är en av de största förklaringarna till varför 

kvinnor inte anmäler brott och även till varför många stannar kvar hos en våldsam man.106 

Kvinnan vill ofta ge barnen en ”samlad” familj eftersom detta utgör normen för hur en familj 

bör se ut.107 

 

Lena Widding Hedin skriver även om kvinnors rädsla och menar att det är viktigt är att se 

kvinnans rädsla för våldet och konsekvenserna om hon anmäler mannen. Widding Hedin 

menar att om kvinnan anmäler brottet kan våldet mot kvinnan förvärras om inga åtgärder mot 

våldet tas av polisen eller andra myndigheter. Därmed blir en av de största anledningarna, 

enligt Widding Hedin, till varför kvinnan stannar deras rädsla och oro för vad som kan hända 

efter anmälan, då mannen genom att hota att skada eller döda kvinnan eller någon i kvinnans 

närhet om hon lämnar honom, kan få ett övertag.108  

 

M. Eliasson menar att hur samhället ser på och hanterar kvinnor som levt i 

misshandelsförhållandet starkt kan påverka kvinnors val att stanna eller att frigöra sig. Saker 

såsom brist på förståelse över kvinnans situation, att inte blir trodd hos myndigheter, uteblivet 

stöd samt att inte ha stöd vid själva lämnandet, kan medför att många kvinnor stannar.  

M. Eliasson skriver att kvinnan i de flesta fall bör uppmanas att lämna mannen men att hon i 

själva lämnandet är i behov av hjälp och stöd. Stöd och hjälp som kvinnan behöver ska inte 

endast komma från kvinnans egna nätverk utan även från olika samhälleliga institutioner.  

Då detta oftast kan uppfattas bristande så är det enligt M. Eliasson en av de orsaker till varför 

kvinnan stannar, då det känns osäkert vad som kommer att ske om hon lämnar mannen.109 

                                                 
105 P. Eliasson, 2000 
106 Amnesty, 2004  Mäns våld i nära relationer 
107 Widding Hedin, 1997 
108 Ibid. 
109 Eliasson, 1997 
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När det gäller Lundgrens teoretiska modell, normaliseringsprocess, kan kvinnans val att 

stanna förklaras utifrån flera faser. Enligt Lundgren går kvinnan igenom olika skeden innan 

hon anpassar sig till våldets normalitet. Oftast så kommer det första slaget som en chock för 

kvinnan och hon förstår inte hur personen hon älskar kan slå henne. Handlingen ursäktas och 

kvinnan förlåter honom, men våldet fortsätter att ske och hon förstår inte riktigt vad som sker. 

Till slut blir våldet en del av vardagen och blir en normalitet i kvinnans vardag. Under denna 

tid blir kvinnan mer isolerad och tappar allt mer kontakt med verkligheten. Med tiden börjar 

hon skylla våldet på sig själv. Enligt Lundgren innebär detta en kontroll över kvinnan, då 

kvinnan med tiden tar till sig det mannen säger och tror att våldet skapas genom att hon inte 

försöker förändra sig tillräckligt. Kvinnan tror därmed att våldet kommer att upphöra om 

kvinnan själv ändrar sig och anpassar sig mer till mannens önskemål och behov. Lundgren 

menar att detta gör att gränserna över vad som är och inte är acceptabelt hela tiden 

förflyttas.110 Kvinnan internaliserar den bild mannen har om henne. Mannen blir med andra 

ord kvinnans ”signifikanta andra”111 och kvinnan ser därmed sin livssituation, verklighet och 

sig själv genom mannen ögon.112  

 

Förutom ovanstående orsaker nämns även flera orsaker till kvinnans val att stanna såsom att 

kvinnan ej har ekonomiska förutsättningar att lämna mannen då han har varit den ledande 

ekonomiska försörjaren, språksvårigheter samt att kvinnan anser att hon är oförmögen att 

klara barnen själv. Berörande etnicitet skriver Widding Hedin att även detta kan vara en orsak 

till varför kvinnan inte lämnar våldet, då den kan ”förbjuda” henne att lämna maken om han 

är mannen, kulturella aspekter kan påverkan såsom att den motsäger sig skilsmässa.113  

 

M. Eliasson skriver att kvinnor förväntas ta ansvaret för relationen som hon är i och 

misslyckas den så förväntas kvinnan även ta ansvaret för det. Misshandlade kvinnor har 

därmed inte många möjligheter och gör enligt M. Eliasson de val de anser är rätt enligt 

möjligheter de har ute i samhället, för oavsett vad de gör för val, lämnar eller stannar, så 

riskerar kvinnan samhällets fördömanden eller ogillande.114  

 

 
                                                 
110 Lundgren, 2004 
111 Signifikanta andra – personer i ens närhet som är viktiga i kvinnans självspegling och tolkning av 
verkligheten. Holmberg & Enander, 2007 sid. 46. 
112 Ibid. 
113Widding Hedin, 1997 
114 Eliasson, 1997 
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4.2.2 Steg 3 – Kritisk granskning och analys av perspektivet          

Enligt Hydén kan det kännas väldigt ”lockande” att använda det strukturella/könskulturella 

perspektivet som den enda perspektiv till att förklara varför kvinnan stannar, då den omfattar 

många delar på en och samma gång.115 Enligt feministiska forskare ger den en generell 

förklaring till mäns förtryck av kvinnor och varje mans nedlåtande handling mot kvinnan får 

sin förklaring. Enligt det strukturella/könskulturella perspektivet så uppstår mäns möjligheter 

till överordning och makt från en patriarkalisk samhällsstruktur och därmed anser företrädare 

till perspektivet att orsaken till våldet bör sökas där och inte hos individens biologiska eller 

psykologiska defekter.116 

 

Den kritik som framförs mot detta perspektiv är de feministiska forskarnas beskrivning och 

benämning i sina analyser av våld i nära relationer. Konsekvent används begreppet mäns våld 

mot kvinnor. Kritiker menar att våld i nära relationer inte alltid betyder att det är en man som 

misshandlar en kvinna och det våld som förekommer i samkönade relationer glöms bort, 

liksom kvinnors våld mot män.117  

 

När det gäller det strukturell/könskulturella perspektivets syn på relationen mellan mannen 

och kvinnan så framhävs sällan kvinnors motstånd mot våldet. Istället fokuseras på 

kvinnornas anpassning till våldet och kvinnan beskrivs ofta som ett passivt offer. Hydén 

menar att genom att se kvinnan som offer kan det medföra att de individer hon ber om hjälp 

endast ser kvinnan som en hjälplös individ. På så vis bortser de från kvinnans egen kraft som i 

sin tur ytterligare kan beröva kvinnan hennes värdighet.118 Hydén menar att även mannen 

hamnar i offerrollen utifrån den strukturella/könskulturella. Genom att endast se 

samhällsstrukturen som orsaken till våldet blir både män och kvinnor offer för en övermäktig 

struktur. Mannen blir ett offer för den mansroll och överordning som samhället tillskrivet 

honom, medan kvinnan blir ett offer för mannens våld samt för samhällets placering av 

kvinnan i en underordnad position. Enligt Hydén så framhävs det i inom detta perspektiv att 

orsaken till varför mannen slår är samhällskulturen medan det i verkligheten inte är 

samhällsstrukturen som slår kvinnan utan det är mannen. Genom att endast använda det 

strukturella/könskulturella perspektivet så överskuggas den komplexitet som finns i relationen 

mellan män och kvinnor, enligt Hydén. Samspelet mellan kvinnan och mannens samt deras 
                                                 
115 Olsson & Wiklund (red).2007,Hydén sid. 17. 
116 Holmberg & Enander, 2007 
117 Eliasson, 2006 
118 Åkerström & Sahlin (red), Hydén sid. 92-119, 2001 
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relation till våld uppmärksammas inte och istället riktas en alltför stor fokus på samhällets 

påverkan.119  

 

En annan del av det strukturella/könskulturella perspektivet som blivit starkt kritiserat är Eva 

Lundgrens normaliseringsprocess. Kritiken riktar sig främst mot att modellen endast tar upp 

kvinnans anpassning till våldet och inte kvinnans motstånd. Steen kritiserar Lundgrens 

normaliseringsprocess och skriver att processen utgår från antagandet att kvinnan själv inte 

kan komma bort från våldet utan är i behov av hjälp. Kritikerna menar vidare att kvinnans 

egen kraft och styrka förminskas medan synen på mannens överordning och makt bibehålls. 

Steen vidare att normaliseringsprocessen framstår som en statisk modell, där den patriarkala 

sociala relationer förblir oundvikliga och oföränderliga om ingen hänsyn tas till andra nivåer 

förutom det strukturella.120  

 

4.3 Steg 1 –Socialpsykologiska perspektivets utgångspunkter  

Enligt Angelöw och Jonsson så handlar socialpsykologi om ”förhållandet mellan individen 

och samhälle”.121 Angelöw och Jonsson menar att samhället påverkas av dess enskilda 

medlemmar som i sin tur påverkas av samhället. Det socialpsykologiska perspektivet 

intresserar sig därmed för att undersöka och förklara interaktionen mellan individens känslor, 

deras beteende samt tankar med det omgivande samhället. När det gäller våld mot kvinnor 

fokuserar det socialpsykologiska perspektivet på relationen mellan mannen och kvinnan. 

Våldet ses utifrån det samspel som finns mellan individens egenskaper, samhällets struktur 

och den interaktion som finns mellan mannen och kvinnan. Våldet uppkommer då 

kommunikationen i relationen inte längre fungerar.122 

 

En av de främsta företrädarna för det socialpsykologiskt perspektivet med inriktning mot 

mäns våld är Margareta Hydén. Hydén skriver att våldet som uppkommer i ett förhållande 

inte går att förklara enbart utifrån det strukturella/könskulturella perspektivet, men inte heller 

enbart utifrån det individpsykologiskt perspektiv. Därför har Hydén utvecklat ett tredje 

perspektiv, som enligt henne utmynnar från den socialpsykologiska förståelsen med delar från 

både det strukturella/könskulturella perspektivet och det individualpsykologiska perspektivet. 

                                                 
119 Hydén, 1995 
120 Steen, 2003 
121 Angelöw & Jönsson 2002, sid. 9 
122 Steen, 2003 
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Hydén lägger fokus på relationen mellan mannen och kvinnan i ett misshandelsäktenskap.123 

Enligt Holmberg och Enander så tar Hydén i perspektivet ”avstånd från vad hon kallar ett 

renodlat strukturellt perspektiv men talar om våld mot kvinnor som relaterat till ett kulturellt 

mönster av kvinnoförtryck”124.  

 

Enligt Hydén är mannen och kvinnan jämbördiga i sin relation. Med det menar Hydén att 

äktenskapet inte grundar sig på den patriarkala syn som finns i samhället utan snarare på 

jämlikhet mellan parterna. Äktenskapet består av två individer som för med sig sina 

individuella liv in i äktenskapet samtidigt som de skapar ett gemensamt liv tillsammans. Det 

individuella och gemensamma livet påverkar varandra vilket medför att de blir 

sammanbundna och därmed beroende av varandra. Hydén menar att en förlust för det 

individuella livet kan vara en vinst för det gemensamma och vice versa. När det gäller våld i 

ett äktenskapen anser Hydén att våldshandlingen uppkommer från en ömsesidig handling, där 

båda har sin del i uppkomsten, eftersom allt har sin grund i parets gräl. Trots att Hydén 

beskriver paret som jämbördiga, skriver Steen, att Hydén även skriver att mannens orsak till 

våld kan härstamma från bland annat psykiska sjukdomar eller helt enkelt att mannen begår 

”misstag”.125 

 

Hydén ser äktenskapsvåldet som en ”tvivelaktig äktenskapshandling”.126 Med det menar hon 

att handlingen inte är moraliskt rätt, och kan resultera i att äktenskapet upphör. Den 

tvivelaktiga handlingen uppkommer då mannen använder våld. Efter våldshandlingen 

diskuterar paret samt förhandlar om situationen och beslutar tillsammans hur framtiden ska se 

ut. Oftast innebär detta att kvinnan stannar eftersom våldet bortförklaras.127 Hydén delar upp 

våldsprocessen i tre delar där hon förklarar våldet i ett äktenskap. De tre delarna är: 

”förhistoria, våldsakt och efterspel”.128 Förhistoria omfattar det som sker före själva 

misshandeln, exempelvis gräl mellan partnerna. Våldsakten kommer efter förhistoria och är 

själva misshandeln, där mannen utövar en fysiskt våld mot kvinnan. Avslutningsvis kommer 

efterspelet som handlar om mannens skuld och skamkänslor. Mannen blir underordnad 

kvinnan då makten över deras framtid läggs i kvinnas händer. Det är i denna del som kvinnan 

                                                 
123 Hydén, 1995 
124 Holmberg & Enander, 2007 sid. 20 
125 Hydén, 1995 
126 Ibid. sid. 8 
127 Hydén, 1995 
128 Ibid. sid. 50 
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och mannen ”diskuterar” om paret ska fortsätta vara ihop eller separera.129 Väljer kvinnan att 

stanna så förminskas våldets konsekvenser och mannens beteende ursäktas. Hydén pratar om 

motstånd som en del av kvinnans del i våldet. Med det menar Hydén att kvinnan säger ifrån, 

försvarar sig eller slår tillbaka. Genom detta kan kvinnan visa mannen att hon inte kan brytas 

ner och därmed även bibehålla sin självkänsla. Motstånd kan ses som en del av den 

anpassning130 som kvinnan går igenom när hon lever i ett misshandelsförhållande.131  

 
 

4.3.1 Steg 2- Varför går hon inte? 

Enligt Hydén har den misshandlade kvinnan alltid en chans att lämna relationen men kan 

hindras på vägen av olika anledningar. Bland annat så nämns rädsla, ensamheten utan mannen 

samt skuldkänslor över att förhållandet inte fungerar. Hydén menar att en kvinna kan välja 

stanna i ett misshandlarförhållande för att rädda det istället för att rädda sig själv från våldet. 

Eva Larsson menar med hänvisning till Hydén att en annan förklaring till varför kvinnan 

stannar bland annat är hopp om förändring samt hur paret förstår den våldsamma handlingen. 

Hoppet kan medföra att kvinnan väljer att stanna hos mannen, då hon tror att mannen 

beteende kan förändras och att han kan förstå vad det är han gör mot henne. Detta kan enligt 

Eva Larsson med hänvisning till Hydén, medföra att kvinnan kan stanna genom att 

begreppsliggöra den våldshandling som har skett. Genom att omtolka bråket till en lätt skuff 

eller något helt oväsentligt kan det, enligt Eva Larsson, medföra att kvinnan stannar hos 

mannen utan att behöva tänka på vad som egentligen hände mellan dem.132  

 

Holmberg och Enander skriver däremot om olika band som existerar mellan kvinnan och 

mannen och att det är dessa band som försvårar kvinnans lämnande.133 De menar att bandet 

kan ge en förklaring till varför vissa kvinnor stannar samt visa varför det många gånger kan 

vara svårt att lämna mannen. Banden mellan mannen och kvinnan kan vara av olika slag: 

”emotionella band”134, ”sammansatta band”135 och ”traumatiska band”136. Enlig Holmberg 

och Enander finns det oftast en emotionellt band mellan mannen och kvinnan.137  

                                                 
129 Åkerström och Sahlin (red), författare Hydén, sid. 92-119, 2001  
130 Anpassning är en del av den strukturell/könskulturella perspektivet och återfinns i Lundgrens 
normaliseringsprocess. 
131 Hydén, 1995 
132 Larsson, 2006 
133 Holmberg & Enander, 2007 
134 Ibid. sid 66 
135 Ibid. Sid 76 
136 Ibid. Sid. 85 
137 Ibid 
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Bland de emotionella banden ingår många andra mindre band som är sammanflätade och 

dessa band ”kan utgöra hinder för kvinnan att lämna mannen”138. I det  emotionella band 

ingår kärlek, rädslan, hat, medlidande, skuld och hopp. När mannen utsätter kvinnan för våld, 

kan kvinnan uppleva rädslan och då handlar det oftast om rädslan för att dö. Enligt Holmgren 

och Enander är rädslan och kärlek sammankopplade med varandra. Rädslan för att dö, kan gör 

att kvinna stannar kvar, men även kvinnans kärlek till mannen. Enligt Holmgren och Enander 

kan detta verka absurt och svårt att förstå för en utomstående. Efter misshandeln kan kvinnan 

ha blandade känslor som hat, medlidande, skuld och hopp. Kvinnan kan känna hat mot 

mannen för att han misshandlat henne men hon kan samtidigt känna medlidande och stanna 

kvar för att hon ”tycker synd om mannen”139 som kanske själv blivit utsatt för våld som barn. 

Kvinnans medlidande med mannen utgör ett hinder för henne att lämna mannen. Kvinnan kan 

även känna skuld för det våld som hon utsätts för. Hon kan börja tro att det är något hon gjort 

som utlöst mannens våld. En annan typ av emotionellt band är hoppet och tron att våldet 

aldrig mer ska upprepas.140 

 

Utöver de emotionella banden så finns det även det sammansatta band. I det sammansatta 

band ingår tre andra mindre band som är sammanflätade. Dessa tre band är kvinnans ”vilja att 

förstå mannen141, att vara beroende av varandra142 samt internalisering143 skapas. Viljan att 

förstå mannen handlar om att kvinnan vill förstå de bakomliggande faktorerna till varför 

mannen misshandlar henne. När det gäller beroende, kan kvinnan uppleva att hon är den enda 

som förstår mannen. Mannen kan t ex hota att ta livet av sig om hon lämnar honom och detta 

gör att ”kvinna kan uppleva att mannen är beroende av henne.”144  

 

Det traumatiska bandet, skriver Holmberg och Enander, är en form av ett starkt 

kännslomässigt band som kan skapas mellan två individer, ”där den ena återkommande 

trakasserar, slår, hotar eller kränker den andra”145. Utvecklingen av detta traumatiska band 

sker då det finns en maktobalans mellan individer där den ena utsätter den andra för våld och 

andra övergrepp. I en relation där våld förekommer, avlöser ofta kärlek och våld varandra. 

                                                 
138 Holmberg m.fl. 2005,sid 24 
139 Enander och Holmberg 2004, sid 74 
140 Enander och Holmberg 2004, sid 74 
141 Ibid. Sid. 76 
142 Ibid. Sid.78 
143 Internalisering – kvinnan börjar identifera sig med mannen och i längden tar hon över mannens 
verklighetsuppfattning och hans syn på henne. (Ibid. Sid. 81) 
144 Holmgren och Enander 2004, sid 78 
145 Holmgren & Enander, 2004, sid 85 
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Det traumatiska bandet där kärlek och våld blandas kan resultera i att kvinnan kan uppleva att 

hon fullkomligt är trollbunden av mannen. Denna omväxling av kärlek och våld kan enligt 

Holmberg och Enander få kvinnan att känna att hon kränkt sig själv genom att hon tillåtit sig 

själv att utsättas för våld.146    

 

  4.3.2  Steg 3 – Kritisk granskning och analys av perspektivet  

Det socialpsykologiska perspektivet kan ses som ett bra perspektiv för att förklara varför en 

kvinna stannar i ett misshandlat förhållande, då den omfattar flera perspektiv i ett men det 

finns även kritik riktat mot perspektivet. Enligt Steen, så förmedlar perspektivet olika budskap 

genom en ständig revidering och har under åren förändrats, vilket medför att det som 

framkommer i böckerna skapar oklarheter över vad som anses vara orsaken till varför kvinnan 

stannar.147 

 

Speciellt Hydéns åsikter har starkts kritiserats och då med hänvisning till att det finns en stor 

oklarhet i hennes utgångspunkter.148 Hydén anser att mannen och kvinnan är jämbördiga i 

förhållandet och att äktenskapet inte grundar sig i den patriarkala syn som finns i samhället 

utan på jämlikhet mellan makarna. Enligt Holmberg m.fl. så fokuserar Hydén alldeles för 

mycket på interaktionen och bortser därmed från samhällets påverkan på förhållandet. 

Holmberg m.fl. skriver att Hydén motsäger sig själv då hon dels skriver att det finns kulturella 

förklaringar till varför våldet uppstår men samtidigt förnekar strukturens roll i våldet.149 Trots 

att det idag finns forskning som visar att äktenskapet bygger på patriarkal grund förnekar 

Hydén detta, enligt Steen, och menar att äktenskapet kan betraktas som en ”könsneutral 

institution”150.   

 

Både mannen och kvinnan har, Hydéns tankesätt, makt i äktenskapet, men under olika delar 

av våldsakten. Enligt Hydén är det mannen som under våldsakten har makten över kvinnan, 

medan kvinnan har makten över mannen vid efterspelet, när hon avgör äktenskapets framtid. 

Hydén menar att kvinnan väljer att stannar kvar eftersom hon genom motståndet tillfällig 

återtar kontroll och makt över relationen.151 Enligt Holmberg och Enander finns det en 

negativ aspekt av kvinnans känsla av kontroll – den blir en försvarsmekanism som används 
                                                 
146 Holmberg & Enander, 2004 
147 Steen, 2003 
148 Ibid. 
149 Holmberg & Enander, 2007 
150 Steen, 2003 s. 83 
151 Hydén 1995 
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för att kunna hantera våldet, men är en kortsiktig lösning. Genom känslan av kontroll och att 

inte vara underordnad, menar Holmberg och Enander, att kvinnan kan stanna då hon upplever 

att mannen börjat förstå hennes situation och förändras till det bättre. På så vis kan kvinnan ha 

kvar hoppet om att relationen ska förändras till det bättre. 152 

 

Enligt Steen så handlar detta inte om jämbördighet utan ett ansvarspåläggande på kvinnans 

samvete. Kvinnan står inför valet att avsluta äktenskapet eller att fortsätta, vilket enligt Steen 

inte bör förväxlas med att kvinnan har makt.153 Holmberg och Enander har även kritiserat 

Hydéns tankesätt och menar att Hydén bortser ifrån från mannens maktutövning, då han 

outtalat lägger beslutet att stanna kvar i våldet kvinnans händer. Därmed skuldbeläggs 

kvinnan om hon lämnar förhållandet och för att hon eventuellt själv väljer att stanna kvar i en 

våldsrelation. Trots kritiken menar Holmberg och Enander att behovet av ett perspektiv som 

belyser komplexiteten i förhållandet är nödvändigt. Kvinnor i denna situation ska inte endast 

ses som ett offer. Istället bör man se både den anpassning och det motstånd som kvinnan 

visar. De menar, likt Hydén, att relationen är mer komplext än vad man kan se utifrån de 

andra enskilda perspektiven. Dock, framhäver de, att ett fokus på relationens komplexitet inte 

får innebära att kvinnans underordnade situation i samhället glöms bort eller blundas för.154 

Hydén skriver att mannen utövar en fysisk makt över kvinnan i samband med våldsakten155. 

Enligt Steen ser Hydén endast till det fysiska våldet vilket gör att sexuellt eller psykiskt våld 

inte tas med i beräkningen. Detta medför, enligt Steen, att Hydén´s tankesätt om kontroll och 

makt mellan parterna inte kan användas som förklaring till varför kvinnor stannar i relationer 

där de utsätts för andra typer av våld. Steen kritiserar även Hydéns syn på varför mannen 

brukar våld.156 Enligt Hydén är majoriteten av männen som utövar våld psykiskt sjuka..157 

Denna ståndpunkt medför, enligt Steen, att Hydén förlorar sin utgångspunkt – att våldet 

uppkommer i interaktionen mellan parterna och blir därmed mer inriktad mot 

individualpsykologin än mot socialpsykologin.158  

 

 

 

                                                 
152 Holmberg & Enander, 2007 
153 Steen, 2003 
154 Holmberg & Enander, 2007 
155 Hydén, 1995 
156 Steen, 2003 
157 Hydén, 1995 
158 Steen, 2003 
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4.4 Sammanfattning 

Syftet med denna genomgång har varit att utifrån aktuell svensk forskning om mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer, analysera och granska vilken vilka teoretiska perspektiv som 

används för att förklara varför många kvinnor stannar i heterosexuella våldsrelationer. I vårt 

resultatet framkom det att det finns förnärvarande tre perspektiv som är centrala i förklarandet 

kring varför kvinnor stannar i relationer där de utsätts för våld. De tre perspektiven vi har 

identifierat och diskuterat är det individualpsykologiska, det strukturella/könskulturella och 

det socialpsykologiska perspektivet. Alla tre perspektiv har olika förklaringar till varför 

våldsutsatta kvinnor stannar i relationerna och utgår ifrån tre olika teoretiska nivåer: individ -, 

grupp - och samhällsnivå. Det individualpsykologiska perspektivet utgår ifrån individnivå och 

söker förklaringar till varför kvinnan stannar utifrån kvinnans psykologiska och biologiska 

egenskaper, medan det strukturella/könskullturella perspektivet utgår ifrån en strukturell nivå 

och granskar kvinnans val i kontext med mäns överordning i samhället. När det gäller det 

socialpsykologiska perspektivet, så ser den kvinnans problematik utifrån en gruppnivå med 

fokus på det komplexa förhållandet mellan kvinnan och mannen. Resultatet visade att de olika 

teoretiska perspektiven till en viss del förklarade kvinnors situation men att inget av de tre 

kunde ge en helhetsbild till varför kvinnor stannar. Därmed kan vi dra slutsatsen att 

möjligheten till att få en helhetsbild till varför kvinnor stannar ligger i en kombination av de 

olika perspektiven och inte i ett enskilt. Det som även framkom är att mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer är något som kan drabba alla kvinnor oavsett bakgrund, etnicitet och klass och 

ålder.  
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5. Diskussion 
Det har varit påfrestande att skriva om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och speciellt 

frågan varför kvinnan stannar hos mannen, då det har varit svårt att hålla känslorna i styr och 

försöka att vara objektiva. Mycket av det som skrivs i litteraturen är skrämmande och 

chockerande. Arbetet med denna uppsats har medfört stora diskussioner mellan oss, skapat 

nya frågeställningar samt medfört att vi ifrågasatte vårt eget synsätt. Under arbetes gång 

märkte vi att det var tre specifika områden som skapade mest diskussioner mellan oss. Det var 

samhällets funktion i våldet, den existerande normen i samhället samt hur kvinnans roll 

betraktas i samhället. Alla dessa tre områden utmärktes på ett eller annat sätt genomgående i 

det tre olika perspektiven och skapade flera diskussion mellan oss. Då vår förförståelse och 

synssätt skiljde sig åt, blev det snabbt diskussioner hur vi tolkade de olika perspektiven i 

resultaten. Det kunde skilja sig mellan vem vi ansåg hade det största ansvaret till vad som 

påverkade kvinnans beslut mest, normen eller samhället.  

 

Det som skapade mest diskussioner mellan oss var hur vi såg på samhällets roll i våldet samt 

vilket perspektiv vi såg samhällets roll i våldet utifrån. Vi anser båda två att det 

individualpsykologiska perspektivet och det socialpsykologiska ansvarsbefriar samhället och 

att de hade en påverkan på mannen och kvinnans relation. Vi anser att samhället har en stor 

påverkan på kvinnans liv på många olika nivåer och därmed är det svårt att helt och hållet 

bortse från det. Däremot skiljdes vi åt i vårt synsätt på hur stor påverkan samhället hade på 

parets relation och kvinnans lämnande då en av oss anser att det är kvinnans huvudansvar att 

lämna medan den andra anser att det borde ske med hjälp av samhället.  

  

Lagar vi har i samhället utgör oftast en avspegling av normer och värderingar som finns i 

samhället. När vi skrev kapitel 3- Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – rätthistorisk 

överblick märkte vi hur sent det svenska samhället var med lagstiftningen för att skydda 

kvinnor och hur förbryllande vi var över hur lång tid det tog innan en riktig förändring 

skedde. Det vi mest blev förbluffade över var att det inte var förrän på slutet av 1990-talet 

som en förändring började ske och inte förrän nu under 2000-talet som en förändring i 

synsättet verkligen har fått fotfäste på allvar. Trots att fåtal straffräsliga åtgärder fanns i 

lagstiftningen verkade inte mäns våld mot kvinnor i en nära relation betraktas som ett 

allvarligt brott tidigare. Det var först när inställningen mot mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer började förändras som det ledde till drastiska förändringar i lagstiftningen. 
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Samtidigt som normer och regler är en avspegling av samhällets normer, kan lagstiftare även 

påverka samhället genom att stifta lagar. Men även när dessa nya lagar uppkommer medför 

inte detta automatiskt att våra värderingar och normer ändras. Trots att vi har nya lagar lever 

gamla normer och värderingar fortfarande kvar. Vi har fortfarande idag outtalade normer 

angående relationerna mellan könen – vem ska göra vad i hushållet? Vem bör tjäna mest 

pengar? Trots att denna ojämlikhet mellan män och kvinnor uppmärksammats under de 

senaste två decennierna och nya lagar har införts för att bekämpa detta, lever fortfarande 

många gamla normer kvar. Vi anser att bekämpning av denna orättvisa ska ske genom 

införande av nya lagar som ska motverka denna ojämlikhet men anser även att normer och 

värderingar inte förändras lika fort som lagarna. Därför behövs det en förändring både i 

kulturella och strukturella hänseenden.  

 

Trots att vi anser att de straffrättsliga åtgärder gällande våld mot kvinnor i nära relationer kom 

sent i jämförelse med många andra lagstiftningar så känner vi glädje över den positiva 

förändring som har skett i samhället. Vi anser att det som framkommer i lagstiftningen visar 

att staten numera verkar vara medveten om sin påverkan på våldet. Ett exempel på dessa är 

bland annat den nya ändringen i lagen där socialsekreterare ska istället för bör hjälpa dessa 

kvinnor. Kvinnan har gått ifrån att i lagen betraktas som mannens egendom till att betraktas 

som en självständig individ med egna behov, rättigheter och krav, något som borde vara en 

självklarhet.  

 

Vi menar att existerande normer är den största bakomliggande faktorn som försvårar för 

kvinnor att lämna misshandelsrelationer. Normers betydelse uppmärksammades i alla tre 

perspektiv, även i det individualpsykologiska perspektivet som menade att kvinnans orsaker 

att stanna nästan uteslutande berodde på biologiska eller psykiskologiska faktorer. Enligt det 

individualpsykologiska perspektivet ses kvinnan som avvikande om hon stannar kvar i 

relationen. Enligt oss kan ordet avvikande endast användas i jämförelse med bilden över hur 

något borde vara. Därmed anser vi att normen fanns outtalad med i perspektivets synsätt och 

därmed motsäger sig det individualpsykologiska perspektivet sin grundtanke. 

 

Normen återfanns ständigt bland de tre olika teoretiska perspektiven som en outtalad regel på 

hur kvinnan bör vara och agera ute i samhället och i familjen. Det som skrämmer oss båda är 

det faktum vi fortfarande idag lever ett samhälle med normer och synsätt som, enligt oss, är 

förlegade. Mycket av det som framkom i vår studie indikerade att det individualpsykologiska 
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perspektivet utgångspunkter fortfarande är en stor del av samhället. Perspektivets syn på 

kvinnan och mannen är, enligt oss, ett synsätt som fortfarande existerar i samhället, där 

kvinnan anses vara underordnad mannen. Enligt perspektivet anses kvinnan vara 

provocerande genom att inte ställa upp på samlag, klä sig utmanande och flörta med andra 

män. Detta är enligt oss ett synsätt som fortfarande har stort genomslag i relation till våldtäkt. 

Om en kvinna klär sig ”utmanande” och blir utsatt för våldtäkt anses hon ofta ha provocerat 

det själv genom sin klädsel. Oftast ställs frågan vad har du gjort till kvinnan istället för att 

visa nolltolerans mot olika former av våld mot kvinnor.  

 

I resultatet beskrev vi de tre olika teoretiska perspektivens syn på kvinnan. I det 

individualpsykologiska perspektivet beskrevs kvinnan mer som tillbehör i mannens liv än en 

människa med egna val och beslut. I det strukturella/könskulturella perspektivet beskrevs 

kvinnan som ett offer för våld, samhällskultur och norm och i det socialpsykologiska 

perspektivet beskrevs kvinnan som självständig och som med egen kraft kunde ta sig bort från 

våldet. Enligt oss går det inte att förklara kvinnors val att stanna enbart utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. Vi anser att orsaken till varför kvinnor stannar måste analyseras utifrån alla dessa 

tre teoretiska perspektiv. Vi anser att det endast är genom en kombination av dessa tre 

teoretiska perspektiv som vi kan få en adekvat förklaring till varför en kvinna stannar i 

relationen.  

 

När det gäller våld i samkönade relationer finns det, enligt oss, inte tillräcklig med forskning i 

Sverige. Vi anser att detta, likt våld i heterosexuella relationer, är ett stort problem och något 

som också borde belysas och motverkas. Om vi inte uppmärksammar våld i samkönade 

relationer signalerar vi att våldet där inte är lika allvarligt som våld i heterosexuellt. Detta 

gäller även kvinnors våld mot män och vi menar att dessa problem, likt mäns våld mot 

kvinnor, ses som marginella. Istället anser vi att dessa bör betraktas med samma omsorg för 

att på så sätt visa en nolltolerans mot all sort våld oavsett individen kön eller 

sexuellaläggning.  

 

Detta arbete väckte förutom många diskussioner även många eftertankar. Vi reflekterade över 

hur vi föreställt oss kvinnan och hennes val att stanna. Vi insåg att vi likt det tre teoretiska 

enbart utgick utifrån ett teoretiskt perspektiv i början av arbetet. Under arbetets gång började 

vi ifrågasätta och granska de synsätt vi tidigare hade och kom fram till att vi inte längre har 

det synsätt vi tidigare haft. Istället har vi genom granskningen och analysen av arbetet lärt oss 
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vilka olika hinder kan finnas och som gör det svårt för kvinnan att lämna relationen och 

mannen.   

 

Sammanfattningsvis så finns det många olika orsaker till varför kvinnor som lever i en 

våldsam relation inte lämnar mannen. Vi har som professionella ett ansvar gentemot dessa 

kvinnor när de söker hjälp hos oss. Trots att detta ansvar tydligt står i lagen finns det, menar 

vi, en brist på kunskap om kvinnornas situation. Under arbetets gång diskuterade vi ofta vad 

denna kunskapsbrist i de sociala sektorerna beror på. Ämnet mäns våld mot kvinnor är inget 

nytt fenomen och betraktas i allt större utsträckning som ett stort samhällsproblem. I samband 

med diskussionen om de professionellas roll diskuterade vi universitet roll i spridandet av 

kunskap. Universitetet har setts som en plats för utveckling, en mötesplats för viktiga debatter 

där viktiga ämnen ska ta upp. Trots detta finns det en brist på diskussioner inom området 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer inom olika utbildningar. Vi avslutar nu en sju 

terminer lång utbildning och under dessa har ingen av oss hört eller pratat om kvinnors 

situation och problematik i våldet. Ämnet verkar inte ens existera på universitetets 

socionomutbildning och det är, enligt oss, svårt att förstå. Vi är tillsammans med andra i vår 

utbildning, de framtida socionomerna och tillsammans med våra kollegor ute på 

arbetsmarknaden kommer vi att möta de kvinnor som blivit misshandlade. Hur är det tänkt att 

vi ska kunna bemöta dessa kvinnor som blivit utsatta för våld, om vi inte ens diskuterar detta i 

utbildningen?  

 
5.1 Förslag på vidare forskning 

Efter att ha skrivit vårt arbete framkom det att det i dagsläget finns fortfarande få 

undersökningar gällande flera områden kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Här är 

några förslag på vidare forskningsämnen 

 

• Hur bemöter samhället den kvinna som faktiskt lämnade våldet. Var det med öppna 

armar eller med vänd rygg?  

• Hur ser hjälpen ut för de män som utsätts för våld i nära relationer? 

• Vad säger svensk forskning om våld i nära relationer utifrån ett samkönad relation?  
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Bilaga 1 

Bilaga 1 – Djupgående beskrivning av litteratursökning 

På mittuniversitets biblioteks databas, Mima, fann vi över 230 träffar inom området och på 

Libris, nationell databas, blev resultatet 747 träffar vid sökningen på ordet kvinnomisshandel. 

Det första vi gjorde var ett intresse urval, där vi endast valde utifrån titeln på boken. Därefter 

gjorde vi vårat första urval av den valda litteraturen via de ämnesord som både Mima samt 

Libris hade i titelinformationen om boken, där bokens innehåll beskrevs med ämnesord. 

Bland annat valde vi böcker som innehöll ämnesorden: kvinnomisshandel i Sverige, teori, 

könspsykologi, parrelationer, uppbrottsprocess, våld i närförhållanden, könsmakt, 

individualpsykologi, forskningsprojekt, normaliseringsprocessen, forskning litteraturöversikt, 

sexualiserat våld, våld.  

 

Efter det börjande vi med sökningen på internetsidor rörande ämnet kvinnomisshandel och 

hittade flertal sidor som var anpassade till ämnet och våra frågeställningar. Vi hittade sidorna 

genom att söka på sökmotorn Google på begreppet Kvinnomisshandel. Träffarna inkluderade 

sidor såsom Brottsofferjouren, Brottsförebyggande rådets, Kvinnojourens, 

Kvinnofridsportalen, Socialstyrelsen. Vissa av dessa rapporter, såsom SOU 2004:121, BRÅ 

2007:6, hade vi redan hittat i samband med sökningen på Mittuniversitetets biblioteks 

databas.  

 

Vår sista sökning i första urvalet omfattade vetenskapliga artiklar. Vi valde att använda oss av 

databasen CSA Social Sciences. CSA valdes på grund av att den har en stor bredd på utbud av 

artiklar inom olika ämnesområde och kunde därmed vara användbar i sökningen av 

vetenskapligt granskade artiklar inom ämnet kvinnomisshandel.  Vi hade innan påbörjad 

sökning i CSA Social Science bestämt oss för att använda sökorden: domestic violence, 

battered women, Sweden och theory. Vi valde att använda oss av advanced search och började 

med sökorden domestic violence och Sweden. Av den sökningen fick vi 32 träffar varav 25 

var vetenskapliga granskade artiklar (Peer-Reviewed Journals). I samband med sökningen valde vi 

även att benämna alla sökord som nyckelord (keywords) då vi ansåg att alla är viktiga 

nyckelord i de artiklar som vi sökte efter. Genom den sökningen valde vi att läsa tre artiklar.  

 

Därefter valde vi att göra en ny sökning och sökte nu på orden domestic violence och theory 

Sweden i advanced search. Även här valde vi att göra alla ord till nyckelord. På den sökningen 
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fick vi mycket mindre träffar, då vi fick två träffar varav en var vetenskapliga artiklar. I denna 

sökning hittade vi ingen som passade våra frågeställningar. I den sista sökningen valde vi att 

använda sökorden battered women och Sweden. Även här benämndes sökorden som 

nyckelord. Sökningen resulterade i 23 artiklar varav 18 var vetenskapligt granskade artiklar. I 

denna sökning tog vi även ut tre artiklar som vi ansåg kunde besvara våra frågeställningar. 

Slutligen valde vi att inte använda oss av någon av artiklarna då de ej kunde besvara vårt syfte 

eller de frågeställningar vi hade. 
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