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Abstract 
Much has been written about why a woman stays in a relationship with a man who exposes 

her to violence, while less has been written about what causes the woman to one day pack a 

bag and actually leave the man. Interviews with six persons, who either has personal 

experience from intimate partner violence or possesses knowledge of the subject through their 

profession, has been conducted in order to analyze under what circumstances women choose 

to leave a man who exposes her to violence. In addition, the various protective measures 

offered by Swedish law have been examined in order to investigate how women perceive the 

opportunity to use the law as a tool to leave a relationship with a violent man.  

 

By using the theoretical framework the findings from the interviews have further been 

explained and analyzed. Thus, it was found that certain circumstances served as a turning 

point that initiated the woman’s decision to leave the man. The experience of using protective 

measures as a tool for leaving the relationship varied significantly between the informants. 

Even though the need for such protective measures was prominent, they were considered as 

ineffective and inaccessible. If some form of protective measure was used, it appears to be 

done only after the woman has left the man.   
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Women who seek love and survival for ourselves and our families are treated as if 

our only choices are to “stay” or “leave”. “Staying” is a socially suspected choice 

– often perceived as acceptance of violence – though “leaving” is often unsafe.  

(Mahoney 1994 s. 60)
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1. Inledning  
Den 4 juni 2016 misshandlas Lotta Rudholm till döds av sin före detta pojkvän hemma i sin 

egen lägenhet. Lotta och mannen har separerat, men efter en sen utekväll åker mannen hem 

till Lotta och blir insläppt. Tretton minuter senare ringer mannen själv till SOS Alarm och 

berättar att han har skadat Lotta allvarligt och att en ambulans behövs. Lottas liv gick inte att 

rädda och mannen greps på platsen. En vecka tidigare hade Lotta anmält den före detta 

pojkvännen för bland annat misshandel och olaga hot efter att han krossat hennes revben och 

sagt att han skulle döda henne. Av anmälan framgick att Lotta önskade kontaktförbud och 

mannen anhölls i sin frånvaro. Men när Lotta några dagar senare meddelade att hon inte ville 

medverka i polisutredningen då hon var rädd och kände sig hotad av mannen lades 

utredningen ner. I oktober 2016 dömdes mannen till livstids fängelse för mord, misshandel, 

grov fridskränkning, olaga hot, skadegörelse, förtal och narkotikabrott (Solna tingsrätt, mål B 

4328-16). Mannen överklagade domen och i hovrätten ändrades påföljden till det längsta 

möjliga tidsbestämda straffet, 18 års fängelse, då hovrätten inte ansåg att det rörde sig om ett 

sådant undantagsfall att påföljden bör bestämmas till livstids fängelse (Svea hovrätt, mål B 

9585-16). Riksåklagaren överklagade senare domen till Högsta domstolen och yrkade på att 

påföljden skulle bestämmas till fängelse på livstid. HD meddelade i februari 2017 att fallet 

inte prövas vilket innebär att hovrättens dom står fast.  

 

Fallet med Lotta blev mycket uppmärksammat och med utgångspunkt i det inträffade 

inleddes en livlig debatt angående huruvida det rättsliga skyddet för våldsutsatta kvinnor i 

Sverige är tillräckligt omfattande. Trots de senaste decenniernas intensiva arbete med att 

förebygga brott i nära relationer och förbättra skyddet för personer som har utsatts för brott, 

utsätts fortfarande många kvinnor för våld, hot och trakasserier av en man som de har eller 

har haft en nära relation med (Prop. 2012/13:186 s. 8).  

 

1.1 Problemformulering 
”Varför lämnar hon inte honom?” är en fråga som ofta ställs i samband med att en kvinna har 

blivit utsatt för våld av en man i en nära relation. Att ställa en sådan fråga är dock 

problematiskt, dels genom att kvinnan skuldbeläggs för det våld hon utsätts för, och dels 

genom att frågan indikerar att den definitiva lösningen på problemet är att kvinnan lämnar 

mannen (Elizabeth 2013 s. 62). Men att en kvinna separerar från en våldsutövande man 

innebär inte nödvändigtvis att våldet mot henne upphör. Tvärtom är det inte ovanligt att 
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våldet eskalerar och blir både grövre och mer omfattande i samband med separationen 

(Anderson & Saunders 2003 s. 163). I den stora svenska omfångsundersökningen om mäns 

våld mot kvinnor Slagen Dam som riktades till 10 000 slumpvis utvalda kvinnor uppgav en 

tredjedel av kvinnorna som utsatts för våld av en tidigare partner under förhållandet att de 

även utsatts för våld av mannen efter separationen (Lundgren, Heimer, Westerstrand & 

Kalliokoski 2001 s. 33 ff.).  

 

Av ovan nämnda kan det konstateras att det är mycket riskabelt för en kvinna att separera 

från en våldsutövande man. Men att separera är i många fall också det enda sättet att slippa 

våldet. Risken att utsättas för både mer och grövre, i vissa fall till och med dödligt, våld är 

stor. För att en kvinna ska våga lämna ett våldsamt förhållande krävs det därför att samhället 

kan erbjuda henne skydd, stöd och hjälp. Med bakgrund av detta är det ur ett rättssociologiskt 

perspektiv intressant att undersöka under vilka omständigheter en kvinna väljer att lämna en 

man som utsätter henne för våld, och vidare hur våldsutsatta kvinnor upplever att de har 

kunnat använda de skyddsåtgärder som svensk rätt erbjuder i samband med uppbrottet.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka under vilka omständigheter en kvinna väljer att 

lämna en relation med en våldsutövande man. Vidare syftar uppsatsen även till att granska 

hur våldsutsatta kvinnor upplever att rätten kan användas som verktyg för att våga lämna en 

sådan relation. Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra med en ökad förståelse för 

våldsutsatta kvinnors möjligheter till uppbrott från en våldsutövande man, och på så sätt 

belysa de områden som i framtiden kräver fortsatt arbete för att underlätta våldsutsatta 

kvinnors uppbrott från en våldsutövande man. Ur ett rättssociologiskt perspektiv är frågan 

hur rätten påverkar kvinnors möjligheter att lämna en våldsutövande man synnerligen 

intressant. Omvänt kommer således även de omständigheter som får en kvinna att lämna en 

våldsutövande man generera en ökad förståelse för de krav som ställs på svensk rätt inom 

området i syftet att möjliggöra ett sådant uppbrott.   

 

1.3 Frågeställningar 
Den belysta problematiken har genererat följande frågeställningar:  
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• Under vilka omständigheter väljer en kvinna att lämna en relation med en 

våldsutövande man?  

• Vilka möjligheter uppfattar kvinnor att rättsliga verktyg ger för att våga lämna en 

relation med en våldsutövande man? 

 

1.4 Avgränsningar  
I denna uppsats riktas fokus enbart mot heterosexuella parrelationer där kvinnan är eller har 

varit utsatt för våld av en man. Genom att använda begreppen ”mäns våld mot kvinnor” och 

”våldsutövande man” som allmänt vedertagna begrepp blir utgångspunkten per automatik en 

heterosexuell kontext där den som utövar våldet är en man och den som utsätts för våldet är 

en kvinna. På sätt används begreppen för att betona vem som är våldsutövare och vem som är 

våldsutsatt. Begreppen kan kritiseras för att reproducera föreställningen om att det bara är 

män som slår kvinnor och att män därmed inte utsätts för våld av kvinnor i nära relationer. Så 

är inte fallet. Män utsätts också för våld såväl som personer i samkönade relationer. I 

uppsatsen skulle därmed ett annat begrepp kunna användas. Jag anser dock att det med 

utgångspunkt i uppsatsens syfte och teoretiska ramverk är av betydelse att lyfta fram vem 

som är förövaren och vem som är offret varpå ett mer neutralt begrepp snarare skulle 

reproducera föreställningen om att våld i nära relationer är ett könsneutralt fenomen. Trots 

detta har jag ändå valt att använda den nu aktuella terminologin. Vidare har en avgränsning 

gjorts till Sverige.   

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis formuleras det problemområde som ligger till grund för denna uppsats följt av 

en presentation av uppsatsen syfte, frågeställningar och de avgränsningar som har gjorts. 

Därefter följer en redogörelse för det metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats under 

uppsatsarbetet. Vidare följer ett avsnitt om de olika skyddsåtgärder som svensk rätt erbjuder 

skyddssökande personer. Uppsatsens teoretiska ramverk presenteras tillsammans med en 

redogörelse för det empiriska resultat som intervjuerna frambringat. Slutligen analyseras 

resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket för att sedan sammanfattas och konkluderas i 

uppsatsens avslutande avsnitt. Källförteckning och bilagor återfinns därefter.   
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2. Metod  
Nedan följer en genomgång av det metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats för denna 

uppsats. Inledningsvis presenteras den litteratur som bearbetats, följt av en redogörelse av 

den forskningsmetod och metodologiska verktyg som har använts. Därefter följer en 

genomgång av de intervjuer som genomförts. Slutligen förs en diskussion angående olika 

etiska överväganden som gjorts, samt en reflektion över eventuella begränsningar som valet 

av metod har gett upphov till. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  
Då syftet med uppsatsen är att undersöka de omständigheter som leder till att en kvinna 

lämnar en man som utsätter henne för våld, och vidare hur våldsutsatta kvinnor upplever att 

rätten kan användas som verktyg för att lämna en våldsutövande man, valdes en kvalitativ 

forskningsmetod. Informanternas uppfattningar, åsikter och tolkningar har därmed fungerat 

som utgångpunkt för uppsatsens empiriska underlag i överensstämmelse med uppsatsens mål 

att undersöka fenomenet ur kvinnornas perspektiv (Bryman 2011 s. 371). På grund av ämnets 

känsliga karaktär bedömdes en enkätundersökning inte vara lämplig. Vidare ansågs ett sådant 

tillvägagångssätt begränsa den förståelse som åsyftas att uppnås (Denscombe 2009 s. 367 ff.). 

   

Vid kvalitativa studier är forskningsprocessen ofta induktiv, och så även för denna uppsats. 

Vid ett induktivt synsätt genereras teorin eller förklaringsmodellen på grundval av den 

praktiska forskningen. Kvalitativ forskning syftar därmed främst till att generera snarare än 

att pröva teorier (Bryman 2011 s. 340). Detta stämmer väl överens med uppsatsens mål att 

utifrån kvinnornas perspektiv kunna förklara de omständigheter som gör att en våldsutsatt 

kvinna vågar lämna en relation med en våldsutövande man samt hur kvinnor upplever att 

rätten kan användas som verktyg för att lämna en sådan relation.  

 

2.2 Litteratur 
Huvuddelen av den litteratur som behandlas i denna uppsats har inhämtats genom en 

litteraturöversikt. Syftet med att genomföra en litteraturöversikt var att bilda en utgångspunkt 

för det kommande undersökningsarbetet genom att på ett systematiskt sätt sammanställa och 

granska relevanta vetenskapliga publikationer inom området mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer (Bryman 2011 s. 97 ff.). Litteratursökningen gjordes i databasen LUBsearch och 
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har senare kompletterats med sökningar i databasen SwePub. Samtliga sökningar har gjorts i 

april 2017. För vidare information om hur litteratursökningen har genomförts och vilka 

sökord som har använts se bilaga 1.  

 

Relativt omgående upptäcktes att stora delar av den litteratur som inhämtats och bearbetats 

sammanföll med det material som avsågs utgöra uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Teori 

och litteratur anses således inte åtskilda inom det område uppsatsen berör. Med bakgrund av 

detta och för att undvika upprepningar har jag valt att i denna uppsats inte separera 

sammanställningen av litteraturöversikten och genomgången av uppsatsens teoretiska 

utgångpunkter.  

 

I uppsatsens inledande skede granskades även olika dokumentära data i form av lagar, 

propositioner (Prop.) och statens offentliga utredningar (SOU) för att dels skapa en överblick 

över det rättsliga läget inom området, och dels för att användas som underlag för 

beskrivningen av de verktyg i form av skyddsåtgärder som svensk rätt tillhandahåller kvinnor 

som har lämnat eller försöker lämna våldsamma relationer. Sådana statliga dokument och 

publikationer kan enligt Denscombe (2009 s. 295) betraktas som auktoritativa, objektiva och 

faktabaserade och utgör därmed en nyckelkälla för det undersökta området. Samtliga 

publikationer och dokument som använts är offentliga och har funnits tillgängliga via internet 

varpå tillträde till dokumenten inte utgjort något problem ur forskningssammanhang 

(Denscombe 2009 s. 299).  

 

2.3 Metodologiska verktyg  
För att generera ett mer fullständigt empiriskt underlag har en form av triangulering, så kallad 

informanttriangulering, använts genom att data från flera olika informanter har jämförts 

(Denscombe 2009 s. 186). Begreppet triangulering härstammar från trigonometrin och de 

geometriska lagarna för trianglar och utgör ett sätt att lokalisera en punkt genom att betrakta 

den från två andra kända positioner. Inom samhällsforskningen används begreppet i en 

metaforisk bemärkelse genom att belysa principen att fler synvinklar möjliggör en bättre och 

mer utbredd kunskap om det som studeras (Denscombe 2009 s. 184 ff.). Genom 

informanternas varierade bakgrunder har flera olika perspektiv och synvinklar kunnat 

understödja redogörelsen av det undersökta området vilket har bedömts vara en stor fördel.   
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2.4 Intervjuer  
Då uppsatsen syftar till att undersöka åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter ansågs 

kvalitativa intervjuer utgöra en lämplig forskningsmetod. Valet att använda intervjuer 

baserades även på det faktum att uppsatsens ämne berör ett ytterst känsligt och personligt 

ämne vilket kräver ett försiktigt och hänsynsfullt tillvägagångssätt (Denscombe 2009 s. 233).  

 

2.4.1 Urval  

Urvalet av informanter har baserats på medvetna och genomtänkta val av personer som 

ansågs kunna generera värdefull information för denna uppsats (Denscombe 2009 s. 37). För 

uppsatsens syfte har det främst varit intressant att intervjua kvinnor som har lämnat en 

relation med en våldsutövande man, men då det i uppsatsens inledande skede bedömdes som 

osäkert om någon tidigare våldsutsatt kvinna skulle vilja medverka riktades förfrågan även 

till personer som på olika sätt är verksamma inom området. Inledningsvis kontaktades 

organisationer och myndigheter genom e-post med en kort beskrivning av uppsatsens syfte 

och en förfrågan om hjälp att komma i kontakt med kvinnor som lämnat en relation med en 

våldsutövande man, alternativt personer som har erfarenhet av detta på annat sätt. På så sätt 

har urvalsprocessen även bestått av ett snöbollsurval, där personer som ansetts vara relevanta 

för uppsatsen har använts för att få kontakt med ytterligare informanter (Alvehus 2013 s. 68).  

 

Uppsatsens urval består av totalt sex informanter som på olika sätt har erfarenheter eller 

kunskap om kvinnors möjligheter att lämna en relation med en våldsutövande man.  

Två av informanterna är kvinnor som tidigare har utsatts för våld av en man i en nära relation 

men som vid intervjutillfället har lämnat mannen. Två av informanterna är verksamma vid en 

kvinnojour i Sverige och två av informanterna arbetar inom Kriscentrum i två olika 

kommuner. En närmare presentation av informanterna görs i samband med redogörelsen av 

det empiriska materialet senare i uppsatsen. Vid behov kan ytterligare information om 

informanterna redovisas för examinator. 

 

2.4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Vid samtliga intervjuer användes en semistrukturerad intervjuguide. Beroende på hur 

intervjupersonen svarade på frågorna utvecklades intervjuerna i olika riktning varpå även 

ordningsföljden på frågorna varierade. En sådan flexibilitet bedömdes vara nödvändig för att 
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tillåta informanterna att utveckla sina svar och tala mer utförligt om frågor eller ämnen som 

de ansåg var viktiga och därför ville belysa ytterligare (Bryman 2011 s. 415).  

 

Samtliga intervjuer utfördes personligen genom ett möte med informanterna. Fyra av 

informanterna intervjuades individuellt, medan de två informanter som är verksamma vid en 

kvinnojour intervjuades tillsammans. Att träffa informanterna personligen upplevdes som en 

stor fördel då intervjuerna berörde frågor som var både känsliga och personliga, framförallt 

vid intervjuerna med de tidigare våldsutsatta kvinnorna. Genom ett personligt möte kunde en 

viss nivå av tillit och förtroende skapas mellan intervjuaren och informanten vilket bedömdes 

gynna informantens benägenhet att berätta om sina upplevelser. Vidare gjorde ett personligt 

möte det möjligt att se hur informanten reagerade på olika frågor för att på så sätt kunna 

bedöma hur pass djupgående frågor som kunde ställas (Alvehus 2013 s. 84). Kostnader i 

form av tid och resor för att kunna genomföra intervjuerna personligen bedömdes som 

obetydliga, dels med tanke på det låga antalet intervjuer men också då fördelarna ansågs 

överstiga denna potentiella nackdel (Denscombe 2009 s. 29).  

 

I slutet av varje intervju fick informanten tillfälle att förtydliga, tillägga eller påpeka 

eventuella saker som inte tagits upp under intervjun. Intervjuerna avslutades genom att 

intervjuaren tackade informanten för att ha medverkat i intervjun och att hans eller hennes 

deltagande har varit av stor betydelse (Ryen 2004 ss. 49, 52). 

 

2.4.3 Intervjuguider  

Två olika intervjuguider har använts, en för de tidigare våldsutsatta kvinnorna och en för de 

verksamma inom kvinnojouren och Kriscentrum. Syftet med att använda intervjuguider var 

att säkerställa att den information som genererades av intervjuerna föll inom uppsatsens 

fokusområde, varpå en viss nivå av struktur för intervjuerna ansågs vara nödvändig. Trots att 

intervjuguiderna bestod av olika frågor berördes samma områden och teman. Inledningsvis 

ställdes frågor om uppbrottet från en relation med en våldsutövande man, följt av frågor 

angående det skydd som samhället erbjuder våldsutsatta kvinnor samt kvinnornas eller de 

verksammas upplevelser av hur detta skydd fungerar. Avslutningsvis ställdes frågor om vilka 

förändringar informanterna önskade skulle ske inom området. Vid samtliga intervjuer ställdes 

de frågor som omfattas av intervjuguiden, medan följdfrågorna varierade beroende på 

informantens berättelse. Genom att enbart använda öppna frågor gavs informanterna 
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möjligheten att besvara frågorna med egna ord och därmed själv bestämma svarets innehåll 

och längd. Att undvika frågor som kan besvaras med ja eller nej ansågs öka möjligheten till 

mer utvecklande och redogörande svar från informanterna (Ryen 2004 s. 48 ff.).  

 

2.4.4 Inspelning av intervjuer  

Efter godkännande av informanterna spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en 

mobiltelefon. Att spela in intervjuerna innebar en stor fördel ur flera aspekter. Dels 

möjliggjordes en fullständig dokumentation av intervjun varpå ingen viktig information 

riskerade att gå förlorad, och dels kunde intervjuaren fokusera på informanten och det som 

sades i stället för att distraheras av behovet att föra anteckningar (Denscombe 2009 s. 259).  

Inför varje intervju förklarades syftet med inspelningen och hur ljudfilen skulle hanteras och 

lagras. Mobiltelefonens inspelningsfunktion kontrollerades inför varje intervju och det 

uppstod aldrig några tekniska problem under någon av intervjuerna.  

 

2.4.5 Transkribering av intervjuer  

Att transkribera intervjuer är en tidskrävande process. Utskriftsarbetet påbörjades omedelbart 

efter att intervjuerna hade genomförts då samtalet fortfarande var färskt i minnet. På så sätt 

kunde kommentarer angående iakttagelser som gjorts under intervjun men som inte omfattas 

av ljudinspelningen infogas i en särskild kolumn i utskriftsprotokollet (Alvehus 2013 s. 85). 

Att lyssna på ljudinspelningarna upprepade gånger innebar även en möjlighet till en djupare 

förståelse för vad informanterna berättat vilket i sin tur underlättade arbetet med att analysera 

och utvärdera materialet. För mer information om tillvägagångsättet vid 

transkriberingsarbetet och vilka utskriftssymboler som har använts se bilaga 4.  

 

2.5 Etiska överväganden  
På grund av uppsatsens ämne har olika former av etiska överväganden bedömts vara viktiga 

att begrunda. För de kvinnor som medverkat och som fortfarande riskerar att utsättas för våld 

av en tidigare partner kan sådana överväganden till och med vara livsavgörande. Trots att 

våldsutsatthet är ett mycket känsligt ämne ansågs det nödvändigt för uppsatsens syfte att 

komma i kontakt med kvinnor som varit utsatta för våld i en nära relation. Uppsatsens 

huvudsakliga fokus har riktats mot uppbrottet och tiden efter att kvinnan lämnat relationen, 

varpå inga frågor ställdes om själva våldet. Trots detta beskrev kvinnorna mer eller mindre 



 10 

ingående det våld de utsatts för av mannen. Flera gånger var det mycket smärtsamt för 

informanterna att berätta om sina upplevelser, samtidigt som det fanns en stark vilja att 

fortsätta berätta. I en sådan situation är det omöjligt att som intervjuare förhålla sig neutral till 

kvinnans berättelse. Jag har blivit oerhört starkt berörd av kvinnornas berättelser, dels som 

människa men framförallt som kvinna. Trots att jag inte kan relatera till att vara utsatt för 

våld i en nära relation, kan jag som kvinna relatera till rädslan för mäns våld och hur denna 

rädsla strukturerar kvinnors tillvaro på så många olika sätt. I en artikel skildrar Sandra Lee 

Bartky något hon definierar som ”den ontologiska chocken” (Bartky 1975 s. 434) varigenom 

hon avser att beskriva det som händer med kvinnor när de antingen genom att läsa eller 

lyssna tar till sig kunskap om mäns samhälleliga makt och dess konsekvenser. Att drabbas av 

en ontologisk chock innebär att personen i fråga börjar ifrågasätta sådant som tidigare varit 

självklart, men som genom berättelsen plötsligt ställs på sin spets (Bartky 1975 s. 430 ff.). 

Genom att lyssna till de tidigare våldsutsatta kvinnornas berättelser menar jag att jag drabbats 

av inte bara en utan flera sådana ontologiska chocker genom att jag tvingats omvärdera dels 

mig själv och mina egna värderingar men även samhället i stort. Min tidigare tilltro till ett 

jämställt samhälle där kvinnors rättigheter betraktas som likvärdiga med mäns har genom 

mitt möte med informanterna ersatts med en plötslig klarsynthet över min och andra kvinnors 

utsatta position i ett samhälle som domineras av män. Denna insikt har inneburit en stor 

känslomässig påfrestning men också utgjort grogrunden till en stark viljekraft om att bidra till 

en förändring inom området. Vilken påverkan detta har haft på intervjusituationen är svårt att 

avgöra. Förmågan att visa känslor och engagemang anses dock vara nödvändigt vid intervjuer 

då forskaren förväntas kunna ge såväl empati som sympati, både för att intervjun ska kunna 

leda framåt men även för att informanten ska känna att forskaren förstår vidden av en 

våldsutsatt situation (Denscombe 2009 s. 247).  

 

De personer som bedömdes vara av intresse att intervjua kontaktades via e-post eller telefon 

med en förfrågan om att medverka i en intervju. Vid den inledande kontakten informerades 

personen om vem jag är och vad syftet med uppsatsen är. Vidare informerades personen om 

att ett eventuellt deltagande är frivilligt och att personen när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Således gavs ett informerat samtycke från informanterna att genom en intervju 

delta i denna undersökning (Ryen 2004 ss. 156-157). Vidare har kravet på konfidentialitet 

särskilt beaktats med tanke på att uppsatsen berör ett mycket känsligt och personligt ämne, 

och att vissa av informanterna fortfarande befinner sig i en mycket utsatt situation. Med 

bakgrund av detta har kontaktuppgifter, det inspelade materialet och den utskrivna 
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transkriberingen hanterats på ett sätt så att obehöriga inte kunnat ta del av dessa. När 

uppsatsarbetet är avslutat kommer detta material att raderas. Vidare har alla uppgifter i form 

av namn, orter, nummer, årtal och liknande tagits bort från materialet. Slutligen har det 

material som frambringats genom intervjuerna sammanställts och presenterats på ett sätt som 

innebär att informanterna inte kan identifieras genom sina berättelser (Vetenskapsrådet 2002 

s. 12 ff.).  

 

2.6 Metodologiska reflektioner  
Farhågan angående tidigare våldsutsatta kvinnors benägenhet att medverka kunde relativt 

omgående avfärdas då samtliga kontakter med organisationer, föreningar och myndigheter 

gav ett mycket positivt resultat varpå det i slutändan snarare uppstod svårigheter att begränsa 

antalet informanter och mängden insamlad data till en hanterbar nivå. Samtliga informanter 

har visat en oerhörd vilja att berätta om sina upplevelser och erfarenheter och har därmed 

bidragit till att belysa den stora problematiken bakom kvinnors möjligheter att lämna en 

relation med en våldsutövande man.  

 

På liknande sätt upplevdes svårigheter att begränsa det material som genererats genom den 

genomförda litteraturöversikten. Stora delar av materialet var visserligen av intresse för 

området i stort, men föll utanför uppsatsens syfte och fokusområde. Som tidigare nämnt har 

mycket av den tidigare forskningen fokuserat på varför kvinnan stannar i en relation med en 

våldsutövande man och inte vad som får en kvinna att lämna den våldsutövande mannen. 

Med bakgrund av detta bestod stora delar av det material som samlades in genom 

litteraturöversikten av just forskning om varför kvinnan inte lämnar relationen. En förståelse 

för detta ansågs dock nödvändig för att kunna analysera de omständigheter som krävs för att 

kvinnan faktiskt ska kunna lämna den våldsutövande mannen.  

 

Då uppsatsen bygger på en kvalitativ datainsamlingsmetod kan en diskussion föras angående 

relevansen av begrepp som validitet och reliabilitet. Då målet med denna uppsats har varit att 

uppnå en djupare förståelse för det undersökta området snarare än att försöka mäta eller 

fastställa hur någonting är bedöms frågan om validitet inte vara av betydelse för denna 

uppsats. Vidare är kravet på reliabilitet svårt att uppnå vid kvalitativa undersökningar då den 

sociala kontext undersökningen genomförs i ständigt förändras. Så även för denna uppsats då 
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det empiriska materialet främst grundar sig i informanternas personliga uppfattningar, åsikter 

och värderingar (Bryman 2011 ss. 351-352).  

3. Rättsliga skyddsåtgärder 
Alla som har blivit utsatta eller riskerar att utsättas för våld, hot och andra övergrepp har rätt 

till skydd och stöd. Nedan följer en beskrivning av de olika skyddsåtgärder som svensk rätt 

erbjuder hotade och våldsutsatta kvinnor och som därmed kan fungera som verktyg för 

kvinnan i hennes försök att lämna en relation med en våldsutövande man. 

 

3.1 Skyddspaket för hotade  
En kvinna som är hotad av en man kan ansöka om ett skyddspaket för hotade hos polisen. I 

paketet ingår både tekniska och stödjande åtgärder. De tekniska skyddsåtgärderna består av 

en larmtelefon som är kopplad till en larmcentral. Telefonen är även försedd med en inbyggd 

GPS-sändare och ett högljutt överfallslarm. De stödjande åtgärderna som ingår i paketet kan 

exempelvis utgöras av en kontaktperson hos polisen och möjlighet till information- och 

säkerhetssamtal (Polisen 2016).  

 

3.2 Skyddat boende 

Med utgångspunkt i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) är det socialnämnden som 

har det yttersta ansvaret för att alla personer som har utsatts för brott får det skydd och stöd 

de behöver. I bestämmelsens andra stycke betonas att socialnämnden särskilt ska beakta att 

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

behov av särskilda insatser i form av stöd eller hjälp för att förändra sin situation (SoL 5:11 2 

st.). En form av sådan insats är skyddat boende. Syftet med skyddat boende är dels att ge 

kvinnan skydd i akuta situationer, men kan också vara en del av en mer långsiktig insats för 

att förebygga fortsatt våldsutsatthet för den skyddssökande (Socialstyrelsen 2013 s. 10).  

Under perioden maj 2015 – april 2016 bodde cirka 3 300 vuxna personer och ungefär lika 

många medföljande barn på skyddade boenden i Sverige (Socialstyrelsen 2016 s. 15). 

 

Insatsen skyddat boende kan ges i kommunal, privat eller ideell regi (Prop. 2005/06 s. 115). 

Majoriteten av Sveriges skyddade boenden drivs av ideella organisationer som exempelvis 
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kvinnojourer (71 procent), medan ungefär en femtedel (21 procent) drivs av kommunerna. 

Resterande boenden (8 procent) drivs av privata aktörer (Socialstyrelsen 2013 s. 12). 

Det är socialtjänstens ansvar att följa upp att beslutade insatser genomförs och håller god 

kvalitet, oavsett om insatsen ges i kommunal, privat eller ideell regi (Prop. 2006/07:38 s. 12).  

 

För att få skyddat boende kan den skyddssökande vända sig till socialtjänsten i sin 

hemkommun som då är skyldig att inleda en utredning och utifrån denna bedöma om skyddat 

boende är en lämplig insats för den skyddssökande. Beslut om insatsen skyddat boende fattas 

i enlighet med 4 kap. 1 § SoL (2001:453). Om den skyddssökande av olika anledningar inte 

vill kontakta socialtjänsten kan hon också på egen hand uppsöka ett skyddat boende. 

 

3.3  Kontaktförbud  
Ett kontaktförbud får enligt 1 § 2 st. lagen (1988:688) om kontaktförbud meddelas om det på 

grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilket förbudet avses gälla 

kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt trakassera den som förbudet avser att 

skydda. Vidare ska det enligt bestämmelsen särskilt beaktas om personen som förbudet avser 

att gälla tidigare har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.  

 

Det finns fyra olika typer av kontaktförbud: kontaktförbud, utvidgat kontaktförbud, särskilt 

utvidgat kontaktförbud och kontaktförbud i gemensam bostad. Kontaktförbud innebär enligt 1 

§ lagen (1988:688) om kontaktförbud att en person inte får besöka eller på annat sätt kontakta 

eller förfölja en annan person. Om ett sådant förbud inte är tillräckligt ska ett utvidgat 

kontaktförbud kunna meddelas, vilket enligt 2 § lagen (1988:688) om kontaktförbud innebär 

att personen inte får uppehålla sig i närheten av platser där den skyddade personen brukar 

vistas. Om en person gör sig skyldig till överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud, kan ett 

särskilt utvidgat kontaktförbud meddelas i enlighet med 2 § 2 st. lagen (1988:688) om 

kontaktförbud varpå det geografiska området utökas ytterligare. Ett sådant kontaktförbud ska 

normalt förenas med elektronisk övervakning i form av fotboja som larmar om personen 

överträder förbudsområdet. Kontaktförbud i gemensam bostad avser enligt 1 a § lagen 

(1988:688) om kontaktförbud ett förbud för en person att uppehålla sig i en bostad som 

brukas gemensamt med den skyddade personen. Motivet bakom införandet av kontaktförbud 

avseende gemensam bostad var enligt regeringens förslag att det är den personen som utsätter 
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en annan person för hot och våld som ska behöva tåla inskränkningar i sitt rörelsemönster, 

inte den som utsätts (Prop. 2002/03:70 s. 27).  

 

3.4  Skyddade personuppgifter 
Personer som är utsatta för ett allvarligt och konkret hot och som riskerar att utsättas för brott 

eller på annat sätt fara illa om deras personuppgifter lämnas ut kan ansöka om att få skyddade 

personuppgifter. Det finns tre olika former av skyddade personuppgifter: sekretessmarkering, 

kvarskrivning och fingerade personuppgifter.  

 

Sekretessmarkering är den minst ingripande formen av skyddade personuppgifter som enligt 

5 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 [OSL]) innebär att Skatteverket gör en 

markering i folkbokföringsregistret om att en särskild sekretessprövning måste göras vid 

begäran om utlämnande av uppgifterna. Om det efter en prövning beslutas att uppgiften inte 

kan utlämnas utan att personen eller någon närstående till denne riskerar att fara illa ska 

sekretess gälla enligt 22 kap. 1 § OSL (2009:400).  

 

Kvarskrivning innebär att en person som av särskilda skäl riskerar att utsättas för brott, 

förföljelse eller allvarliga trakasserier vid flytt till en ny hemlig adress kan få fortsätta vara 

folkbokförd i den gamla folkbokföringsorten enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481). 

Ansökan om kvarskrivning görs hos Skatteverket och får meddelas för högst tre år i rad. 

Kvarskrivning kan även avse den utsatte personens familj och får enligt 16 § 2 st. 

folkbokföringslagen (1991:481) endast medges om den enskildes behov av skydd inte kan 

tillgodoses genom kontaktförbud eller på något annat sätt. Vid kvarskrivning raderas den 

gamla adressen ur folkbokföringsregistret och Skattekontorets adress anges som särskild 

postadress. Kvarskrivning utgör en mer ingripande åtgärd än sekretessmarkering eftersom 

personen i fråga måste flytta till en ny, hemlig adress. I praktiken är det ofta mycket 

besvärligt att vara folkbokförd någon annanstans än den faktiska bostadsorten då omfattande 

delar av samhällsservicen i form av exempelvis skolgång, beskattning och rösträtt är knuten 

till den ort en person är folkbokförd (Skatteverket u.å.-b).  

 

Fingerade personuppgifter är den mest ingripande formen av skyddade personuppgifter och 

innebär enligt 1 § lag (1991:483) om fingerade personuppgifter att en person som riskerar att 

utsättas för allvarlig brottslighet som riktar sig mot dennes liv, hälsa eller frihet kan få 
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medgivande att använda andra personuppgifter än de verkliga. Ansökan om fingerade 

uppgifter prövas enligt 2 § lag (1991:483) om fingerade personuppgifter av Polismyndigheten 

och ett medgivande ska enligt bestämmelsen endast ges om andra skyddsåtgärder prövats 

men inte varit tillräckliga. En person som ansöker om att få använda fingerade 

personuppgifter får enligt 1 § 3 st. lag (1991:483) om fingerade personuppgifter även ansöka 

om medgivande för en familjemedlem, exempelvis ett barn, om personerna varaktigt bor 

tillsammans och enligt 4 § lag (1991:483) om fingerade personuppgifter om syftet är att få 

skydd mot en annan vårdnadshavare. När fingerade personuppgifter används raderas den 

gamla identiteten från folkbokföringsregistret vilket innebär att personen måste flytta till en 

ny hemlig ort. Det är mycket komplicerat att leva med fingerad identitet och för närvarande 

är det endast 150-200 personer som får använda fingerade personuppgifter i Sverige 

(Skatteverket u.å.-a).  

4. Teoretiskt ramverk  
I följande avsnitt har olika teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området 

använts för att tillsammans med informanternas berättelser åskådliggöra den komplexitet som 

omger en våldsutsatt kvinnas beslut att lämna en relation med en våldsutövande man. För att 

undvika upprepningar kommer informanternas berättelser att analyseras i samband med 

presentationen av det teoretiska ramverket. Inledningsvis görs en kort presentation av 

informanterna som genom sina berättelser utgör grunden för denna uppsats. Därefter följer en 

genomgång av den forskning och teorier som tillsammans med informanternas berättelser 

avses användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

 

4.1 Informanterna  
Inför analysen följer här en presentation av de informanter som intervjumaterialet utgår ifrån.  

Intervjuer har genomförts med sammanlagt sex informanter som på olika sätt har kunskap 

och erfarenhet av mäns våld mot kvinnor. Två av informanterna är kvinnor som tidigare har 

utsatts för våld men som vid intervjutillfället har lämnat relationen med den våldsutövande 

mannen. En av informanterna levde tillsammans med den man som utsatte henne för våld i 

tio år och har flera barn tillsammans med mannen. Informanten utsattes för fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld. Informanten har polisanmält mannen vilket ledde till åtal och mannen 

dömdes till fängelse och kontaktförbud gentemot kvinnan. Vid intervjutillfället levde kvinnan 
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och hennes familj med fingerade personuppgifter. Intervjun med denna informant varade i 

164 minuter. Den andra informanten som tidigare utsatts för våld levde tillsammans med 

mannen i ungefär ett år. Informanten har inga barn tillsammans med mannen. Informanten 

har blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld men har aldrig polisanmält mannen. Intervjun 

med denna informant varade i 35 minuter. Båda intervjuerna med de tidigare våldsutsatta 

kvinnorna genomfördes i respektive informants hem.  

 

De två informanter som vid intervjutillfället var verksamma inom en kvinnojour har 

mångårig erfarenhet av socialt arbete med inriktning på våldsutsatthet. En av dem är utbildad 

beteendevetare och har framförallt arbetat inom kommunal socialtjänst. Den andra 

informanten är socionom och har huvudsakligen arbetat med familjerätt och 

vårdnadsutredningar. Vid intervjutillfället var båda informanterna aktiva inom kvinnojouren 

där de bland annat har stödsamtal med våldsutsatta kvinnor. Intervjun med dessa informanter 

varade i 56 minuter. Intervjun genomfördes på kvinnojouren.  

 

Två av informanterna arbetade vid intervjutillfället vid Kriscentrum i två olika kommuner. 

Kriscentrum är en del av socialförvaltningen dit både förövare, vittnen och offer för våld i 

nära relationer kan vända sig. En av informanterna arbetar som socionom och intervjun med 

denna informant varade i 58 minuter. Den andra informanten arbetar som samordnare mot 

våld i nära relationer och intervjun med denna informant varade i 19 minuter. Intervjuerna 

med dessa informanter genomfördes på respektive Kriscentrum.  

 

4.2 Ett könsmaktsperspektiv  
För att kunna utveckla framgångsrika insatser och metoder för att bekämpa våld mot kvinnor 

i nära relationer är kunskap om våldets orsaker och konsekvenser av grundläggande 

betydelse. Under de senaste årtiondena har mäns våld mot kvinnor allt mer börjat 

uppmärksammas och analyseras som en fråga om kön och makt. I FN:s deklaration om 

avskaffande av våld mot kvinnor som antogs 1993 beskrevs för första gången ett sådant 

könsmaktsperspektiv genom att våldet förklarades som ett uttryck för ett ojämlikt 

maktförhållande mellan könen. I deklarationen framhölls vidare att mäns våld mot kvinnor är 

avgörande för vidmakthållandet av mäns överordnade ställning i samhället (Förenta 

Nationerna 1993). 
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Ett synsätt som tidigare länge dominerat inom både forskningen och den politiska arenan var 

det så kallade avvikelseperspektivet där förklaringen till mäns våld söks i antagandet att 

våldsutövande män på något sätt är avvikande. Maria Wendt Höjer beskriver i sin avhandling 

Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin hur våldet således betraktas 

som ett resultat av denna avvikelse varpå mannen frånskrivs ansvar för sitt våldsutövande. 

(Wendt Höjer 2002 s. 136 ff.). Eva Lundgren, Gun Heimer, Ann-Marie Kalliokoski och 

Jenny Westerstrand kunde genom den stora svenska omfångsundersökningen Slagen Dam 

konstatera att mäns våld mot kvinnor är utbrett och utövas av män med olika bakgrunder och 

inom alla samhällsklasser. Genom dessa fynd kunde föreställningen om att våld mot kvinnor 

enbart utövas av psykologiskt, socialt, ekonomiskt eller på andra sätt avvikande män avvisas 

och den tidigare förbisedda könsdimensionen synliggöras (Lundgren et al. 2001 s. 11).  

 

Till skillnad från avvikelseperspektivet och andra individualpsykologiska förklaringsmodeller 

utgår könsmaktsperspektivet från att mäns våld mot kvinnor ytterst bottnar i det patriarkala 

samhället präglat av ojämställdhet och av det generella förtryck män som grupp utövar mot 

kvinnor som grupp. Vidare beskrivs den existerande strukturella obalansen mellan könen där 

mäns våld och hot om våld används för att upprätthålla mäns generella överordning och 

kvinnors generella underordning i samhället. Våldet kan utifrån ett könsmaktsperspektiv 

därmed även förstås som en könskonstitueringsprocess, där mannen med hjälp av våldet 

försöker leva upp till normer och föreställningar om det typiskt manliga. På så sätt kan våldet 

betraktas som ett könsbundet fenomen (Gottzén 2014 s. 99).  

 

Könsmaktsperspektivet utmanar avvikelseperspektivet genom att våldet förstås i det sociala 

och kulturella sammanhang som det utövas i snarare än en marginell företeelse knutet till 

individuella avvikelser. Ur ett könsmaktsperspektiv betraktas våldsutövande män inte som 

offer för individuella eller sociala omständigheter, utan som män som genom sina 

våldshandlingar bekräftar och vidmakthåller kulturella och sociala ”rättigheter” att utöva 

makt och kontroll över kvinnor. Precis detta beskriver en av informanterna när hon berättar 

om hur mannen varje dag sa till henne och hennes barn att ”han skulle slå ihjäl oss för det är 

hans rätt”. Att mannen anser sig ha rätt att utöva våld kan utifrån ett könsmaktsperspektiv 

tolkas som ett resultat av och som en reproduktion av det ojämlika maktförhållandet mellan 

män och kvinnor.  
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4.3  Varför går hon?  
Det är ofta svårt för omgivningen att förstå varför en kvinna stannar i en relation där hon 

utsätts för våld. För många tycks valet mellan att stanna i en relation och fortsätta utsättas för 

våld eller att lämna relationen och förhoppningsvis slippa våldet vara självklart. Följande 

avsnitt syftar till att åskådliggöra hur våldet kan fungera som en både kvarhållande och 

pådrivande kraft i kvinnans beslut att lämna en relation med en man som utsätter henne för 

våld. Med hjälp av informanternas berättelser kommer de omständigheter som slutligen får en 

kvinna att lämna den man som utsätter henne för våld att undersökas och vidare analyseras. 

 

4.3.1 Våldets normaliseringsprocess 

Eva Lundgren, en av de mest framstående forskarna i Sverige inom området mäns våld mot 

kvinnor har i sin avhandling Våldets normaliseringsprocess utvecklat en teoretisk 

förklaringsmodell av våldsprocessen i nära relationer som fått stor genomslagskraft inom 

både forskning och den praktiska stödverksamheten. Våldets normaliseringsprocess beskrivs 

som den psykiskt nedbrytande process i vilken våldet som till en början betraktas som 

oacceptabelt gradvis normaliseras och slutligen accepteras och försvaras av den utsatta 

kvinnan (Lundgren 2004 s. 31). Flera av informanterna beskriver hur första slaget ofta 

kommer som en chock, men att våldet successivt blir ett normalt inslag i vardagen. En av 

informanterna berättar att ”jag vet att det är korkat men då trodde jag att det skulle gå över”.  

 

I samband med att våldet normaliseras slutar kvinnan ofta att definiera våldet som just våld.  

En av informanterna berättar att hon under flera år förskönat och omdefinierat det våld hon 

utsatts för som en strategi för att kunna hantera det. Informanten berättar att ”efterhand som 

åren går så höjer man ribban, förmodligen för att klara av det själv, men man höjer ribban 

jättemycket”. Liknande resonemang har även förts bland internationella forskare genom 

beskrivningar av våldsutövningen som en process där kvinnan blir mer och mer intrasslad 

och fast i relationen med den våldsutövande mannen. Att kvinnan skuldbelägger sig själv för 

våldet, beskyller externa faktorer som orsaker till mannens våldsutövande, eller förnekar 

våldets konsekvenser är ett par exempel på de tekniker som kvinnor använder för att 

rationalisera och på så sätt normalisera det våld hon utsätts för (Ferraro & Johnson 1983 s. 

328; Wood 2001 s. 247). En av informanterna berättar exempelvis att hon i början förklarade 

mannens våld som en konsekvens av hans alkoholkonsumtion. På liknande sätt berättar en 
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annan informant hur hon förklarade det våld mannen utsatte henne för som ett resultat av 

mannens svartsjuka och osäkerhet angående om kvinnan träffade andra män.  

 

Våldets normaliseringsprocess möjliggörs främst genom två centrala kontrollstrategier; 

isolering och växlingen mellan värme och våld. Genom att mannen begränsar kvinnans 

livsutrymme och handlingsfrihet isoleras hon gradvis både fysiskt och psykiskt då nätverket 

av familj, vänner och bekanta blir allt mindre varpå mannen slutligen blir kvinnans enda 

referensram för vad som är rätt och fel (Lundgren 2004 s. 50). En av informanterna berättar 

att ”efter ett halvår hade jag plockat bort det mesta av mitt eget umgänge” på grund av 

mannens svartsjuka och stora kontrollbehov. Att mannen växlar mellan våld och värme bidrar 

till att gränsen mellan vad som är våld och vad som är kärlek ständigt förskjuts varpå våldet 

så småningom upplevs som ett uttryck för kärlek och omtanke (Lundgren 2004 s. 54 ff). En 

informant beskriver att ”man brukar ju säga att det är växlingen mellan våld och värme som 

binder” men att ”när värmen ersätts av mer och grövre våld ersätts också hoppet med 

uppgivenhet”. En annan informant berättar på liknande sätt hur mannen efter extra grovt våld 

kunde ”lova guld och gröna skogar” men att ”efterhand som åren går så inser man att det 

aldrig kommer att hända och att det aldrig kommer att bli bättre”. 

 

4.3.2 Uppbrottsprocessen  

Den känslomässiga process en våldsutsatt kvinna genomgår när hon försöker lämna en 

relation med en våldsutövande man benämns ofta som uppbrottsprocessen. Denna process 

beskrivs i både svenska och internationella studier som en komplex och tidsmässigt mycket 

utsträckt process bestående av flera olika steg. Hur många steg uppbrottsprocessen består av 

liksom när processen inleds och avslutas varierar dock mellan olika forskares beskrivningar 

(Holmberg & Enander 2011; Wuest & Merrit-Gray 2001; Burke et. al 2001).  

 

Karin Holmberg och Viveka Enander är två framstående svenska forskare som bedrivit ett 

betydande arbete inom forskningsområdet våld i nära relationer och mer specifikt om 

misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. I studien Varför går hon? Om misshandlade 

kvinnors uppbrottsprocesser beskriver Holmberg och Enander en våldsutsatt kvinnas 

uppbrottsprocess som bestående av tre olika steg; att bryta upp, att bli fri och att förstå.  
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Att bryta upp består av själva uppbrottet, det vill säga att kvinnan en dag fysiskt lämnar 

mannen. Ett sådant uppbrott föranleds ofta av någon form av vändpunkt där kvinnan genom 

en utlösande händelse blir medveten om våldets negativa konsekvenser. Utifrån 

informanternas berättelser tycks det dock vara svårt för kvinnan att finna ett tillfälle där hon 

fysiskt kan lämna mannen. En av informanterna berättar att hon alltid hade en väska packad 

och undangömd i garderoben i väntan på att ett tillfälle att lämna mannen skulle dyka upp 

och att hon oräkneliga gånger försökt fly från mannen, men att hon inte haft någonstans att ta 

vägen. På liknande sätt berättar en annan informant hur hon försökt lämna mannen flera 

gånger men då kvinnan har en funktionsnedsättning fanns det inget skyddat boende som 

kunde ta emot henne. För en av informanterna uppstod möjligheten att lämna mannen först 

när informanten berättat om våldet för sin familj som då omedelbart åkte och packade ihop 

informantens saker och hjälpte henne att fly därifrån. Informanten berättar att hon ”aldrig 

hade kunnat lämna på egen hand”. För en annan informant uppstod aldrig möjligheten att 

fysiskt lämna mannen. Informanten berättar att hon efter flera försök att lämna insåg att den 

enda utvägen var att avvakta tills mannen väljer att lämna henne. Informanten berättar att 

”jag visste ju att när han blir förbannad så vill han flytta för att straffa mig så jag hjälpte 

honom att leta lägenhet när han var förbannad”. Mannen fick till slut en lägenhet och 

flyttade ut. Informanten uppger att hon letat efter utvägar under flera år, men att det var först 

när mannen bestämde sig för att flytta som den praktiska möjligheten att lämna mannen dök 

upp.  

 

Att bli fri handlar om att emotionellt bli fri från mannen och bryta det starka band som 

kvinnan utvecklat till den våldsutövande mannen. Denna process beskrivs som bestående av 

fyra olika emotionella stadier och beroende på vilket stadie kvinnan befinner sig i är det mer 

eller mindre troligt att ett uppbrott kommer att ske (Holmberg & Enander 2011 s. 89). Det 

första stadiet benämns som ”Jag älskar honom” och domineras av kärlek och förälskelse. Då 

det emotionella bandet till mannen ofta är mycket starkt i det här stadiet är det ovanligt att 

uppbrott sker. Det andra stadiet benämns som ”Jag hatar honom” och domineras av hat vilket 

kan föranleda tillfälliga uppbrott från mannen, men sällan ett definitivt. ”Jag tycker synd om 

honom” beskrivs som det tredje stadiet som domineras av medlidande vilket ofta uppges som 

en anledning att stanna kvar i relationen. Trots detta bryter kvinnan ofta upp både tillfälligt 

men även definitivt under detta stadie. Det fjärde och sista stadiet benämns som ”Jag känner 

ingenting” och domineras av likgiltighet varpå kvinnan inte längre har någon känslomässig 

anledning att stanna kvar i relationen. Det emotionella bandet till mannen är i princip brutet 
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vilket motiverar ett definitivt uppbrott från den våldsutövande mannen (Holmberg & Enander 

2011 ss. 89-96). Att kvinnan under uppbrottsprocessen genomgår olika emotionella stadier 

stämmer väl överens med informanternas berättelser. En av informanterna berättar att ”i 

början var jag väldigt kär och allt var frid och fröjd”. Vidare berättar informanten hur 

mannen efter varje våldshandling visade stor ånger och på olika sätt försökte förklara våldet. 

Informanten förklarar att ”han ångrade sig så efter varje gång och blev alltid väldigt ledsen” 

och att ”det är en väldigt konstig känsla, för trots att man tycker synd om honom tycker man 

också att han är dum i huvudet”. Informanternas berättelser om insikten att kärleken tagit slut 

kan här betraktas som att kvinnan blir känslomässigt fri genom att bryta det emotionella band 

som tidigare bundit henne till mannen. Informanterna beskriver hur den inledande 

förälskelsen som en följd av våldet gradvis övergår till att tycka synd om mannen när han 

visar ånger över det våld han utsätter kvinnan för. I linje med Karin Holmberg och Viveka 

Enanders beskrivning av ett slutligt stadie där kvinnan inte längre har någon känslomässig 

bindning till mannen och där kärleken har ersatts av likgiltighet berättar informanterna hur 

insikten av att hon inte längre kände något för mannen utgjorde en omständighet som 

föranledde hennes uppbrott.  

 

Att förstå handlar om att kvinnan uppfattar och definierar sig själv som misshandlad och det 

hon har varit med om som våld. Denna process är främst en kognitiv process där kvinnan 

gradvis omdefinierar händelserna och slutligen upphör med att försköna och bagatellisera 

våldet. En av informanterna berättar hur hon tidigare benämnt det som att hon ”åkte ut för 

trappan” men att hon senare insett att ”jag knuffades ut för trappan, jag åkte inte frivilligt, 

jag knuffades. Vidare kan kvinnans omdefiniering av våldet betraktas som en strategi för att 

kunna hantera det våld hon utsatts för. Att kvinnan upphör med att försköna, bagatellisera 

och definiera våldet som något annat än just våld kan betraktas som ett viktigt steg i 

processen att förstå våldets orsaker och konsekvenser (Holmberg & Enander 2011 s. 103 ff.).  

 

Av informanternas berättelser kan det konstateras att de tre stegen i uppbrottsprocessen inte 

tvunget genomgås i den ovan angivna ordningen att bryta upp, att bli fri och att förstå. 

Tvärtom tyder informanternas berättelser på att de olika stegen kan överlappa varandra. En 

kvinnas fysiska uppbrott från mannen innebär därmed inte per automatik att kvinnan har 

blivit känslomässigt fri från mannen eller att hon har kommit till insikt med innebörden av 

det våld hon utsatts för. En våldsutsatt kvinnas emotionella uppbrottsprocess kan på så sätt 

pågå under en lång tidsperiod både innan och efter att det fysiska uppbrottet genomförts.  
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4.3.3 Känslomässiga band och traumatisk bindning  

Karin Holmberg och Viveka Enander beskriver hur kvinnan genom våldets 

normaliseringsprocess utvecklar ett starkt känslomässigt band till den våldsutövande mannen 

som är mycket svårt att bryta. Bandet beskrivs som sammanflätat av ett antal mindre 

emotionella band bestående av kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld och hopp. Författarna 

beskriver detta känslomässiga band som ett traumatiskt band som ofta utvecklas och formas i 

en relation mellan en våldsutövare och en våldsutsatt (Holmberg & Enander 2011 s. 45 ff.). 

Begreppet traumatisk bindning utvecklades ursprungligen av Don Dutton och Susan Lee 

Painter som i studien Emotional Attachments in Abusive Relationships: A Test of Traumatic 

Bonding Theory beskriver hur kraftfulla känslomässiga band kan utvecklas och förstärkas 

som dels ett resultat av den ojämna maktbalansen i relationen, och dels av att våldsutövaren 

växlar mellan att vara aggressiv och kärleksfull varpå våldet är återkommande men inte 

ständigt pågående (Dutton & Painter 1993 s. 105).  

 

Samtliga informanter berättar hur ett förhållande med en våldsutövande man till en början 

inte skiljer sig nämnvärt från ett förhållande med en man som inte utövar våld, och där kärlek 

och ömhet är den huvudsakliga anledningen till att personerna inleder relationen. Vidare 

beskriver flera informanter hur kärleken gradvis ersätts av en känsla av tomhet och 

uppgivenhet. En informant berättar att ”jag trodde att vår kärlek kunde övervinna allt, men 

efter ett tag insåg jag att det inte fanns någon kärlek kvar”. Flera av informanterna beskriver 

vidare hur kvinnan som en följd av att våldet blir både grövre och mer omfattande slutligen 

förlorar hoppet om att mannen ska förändras eller att våldet ska upphöra. I samband med att 

kvinnan förlorar hoppet inser hon också att en fortsatt relation inte är möjlig. En av 

informanterna berättar att ”kvinnan kommer till en punkt där hon känner att det inte finns 

något hopp för relationen, hon ger helt enkelt upp”.  

 

Att det känslomässiga bandet är svårt att bryta tydliggörs genom studier som visar att en 

våldsutsatt kvinna i genomsnitt gör tre till fem tillfälliga uppbrott innan det definitiva 

uppbrottet (Holmberg & Enander 2011 s. 92). Innebörden av tillfälliga uppbrott och dess 

betydelse för uppbrottsprocessen har dock tolkats olika beroende på vilket perspektiv 

forskaren har valt att ansluta sig till. Forskare som fokuserar på varför kvinnan inte lämnar 

den våldsutövande mannen tenderar att betrakta ett tillfälligt uppbrott som ett tecken på den 

starka kontroll mannen har över kvinnan och hur hårt bunden hon är vid honom. Forskare 

som fokuserar på varför kvinnan slutligen lämnar mannen betraktar i stället ett tillfälligt 
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uppbrott som en del av processen att bryta de starka band som binder kvinnan till mannen 

(Murray 2008; Holmberg & Enander 2011; Ferraro & Johnson 1983; Haj-Yahia & Eldar-

Avidan 2001).  

 

4.3.4 Vändpunkter  

Som tidigare nämnt föregås kvinnans fysiska uppbrott från mannen ofta av olika typer av 

vändpunkter. Vad som menas med vändpunkt varierar och inte sällan beskrivs inte bara en 

utan flera vändpunkter som utlösande faktorer bakom kvinnans beslut att lämna mannen. 

Inom forskningen har två huvudsakliga typer av vändpunkter identifierats; när det gäller livet 

och när det gäller någon annan (Holmberg & Enander 2011 s. 82 ff.).  

 

När vändpunkten utgörs av att det gäller livet kan det dels handla om att kvinnan rent fysiskt 

riskerar att bli ihjälslagen, men också känslan av att dö psykiskt (Holmberg & Enander 2011 

s. 82). En av informanterna berättar hur mannen under flera år hade hotat både henne och 

barnen till döds men att det först genom en vansinnesfärd med bil blev verklighet för kvinnan 

att mannen faktiskt var kapabel att döda hela familjen. En annan informant berättar hur hon 

genom att renskriva sina dagböcker plötsligt insåg hur mycket och hur grovt våld både hon 

och barnen hade utsatts för. Informanten berättar att ”det var som att slå mig i huvudet och 

där och då insåg jag hur förbannat jävligt det faktiskt varit” och att ”då insåg jag att jag inte 

skulle överleva om jag inte lämnade honom”. En annan informant beskriver på liknande sätt 

hur hon genom en plötslig händelse blivit medveten om hur våldet påverkat henne. 

Informanten beskriver hur hon vanligtvis är mycket lugn och tålmodig, men att hon vid ett 

tillfälle på jobbet ”var så arg som jag aldrig tidigare hade varit och då kände jag att nej nu 

får det vara nog”.  

 

När vändpunkten utgörs av att det gäller någon annan blir kvinnan medveten om att någon 

annan, exempelvis hennes barn eller djur, utsätts för fara på grund av att hon är kvar i 

relationen (Holmberg & Enander 2011 s. 83). En av informanterna berättar hur det våld 

barnen utsattes för slutligen fick henne att bestämma sig för att lämna mannen. Kvinnan 

beskriver att ”när våldet ökade från vardagsvåld som knip och lavetter till grövre som att 

dunka huvudet i väggar, ta stryptag tills det svartnar och knuffa ner för trappan så insåg jag 

att det bara är en tidsfråga”. Informanten beskriver det paradoxala i att ”om jag hade lämnat 

tidigare så hade jag inte fått med mig alla barnen för de hade inte levt idag, men om jag hade 
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stannat så hade vi inte heller överlevt”. På liknande sätt beskriver två andra informanter hur 

kvinnor ofta uttrycker barnens behov av sin pappa som en anledning att inte lämna relationen, 

samtidigt som de inte vågar lämna barnen ensamma med mannen av rädsla för vad han ska 

utsätta dem för. En av informanterna berättar att hon blev medveten om vilken fara hennes 

barn befann sig igenom en händelse där mannen står ovanför en trappa och håller ut ett av 

barnen i luften och hotar med att släppa taget.  

 

Det centrala för vändpunkterna är enligt Holmberg och Enander att kvinnan i någon 

bemärkelse ger upp. Den första vändpunkten, när det gäller livet, är av så kallad 

antingen/eller karaktär där valet står mellan att dö eller att lämna mannen och förefaller vara 

relaterad till att kvinnan når en botten och tvingas ge upp för att överleva. Den andra 

vändpunkten, när det gäller någon annan, består ofta av en mycket stark utlösande händelse 

som i sig får kvinnan att ge upp hoppet om en fortsatt relation och därmed föranleder 

kvinnans uppbrott (Holmberg & Enander 2011 s. 85 ff.). I överrensstämmelse med Karin 

Holmberg och Viveka Enanders beskrivningar av två huvudsakliga vändpunkter; att det 

gäller livet eller att det gäller någon annan har kvinnorna genom olika händelser insett att 

konsekvenserna av att stanna i en relation med en våldsutövande man troligtvis kommer att 

innebära att antingen hon själv eller någon annan i hennes närhet råkar mycket illa ut. För en 

av informanterna utgjordes vändpunkten av att hon renskrev sina dagböcker och därmed 

insåg våldets omfattning och att hon inte skulle överleva om hon inte lämnade mannen. Detta 

kan i enlighet med Holmberg och Enanders beskrivning uppfattas som att kvinnan ställts 

inför ett ultimatum där valet stod mellan att lämna mannen eller att dö. Vidare kan den 

vansinnesfärd som beskrivits av en av informanterna som ledde till att kvinnan insåg att 

mannen faktiskt var kapabel att döda henne och barnen såväl som den situation där en av 

informanterna bevittnade hur mannen hotade med att slänga ner ett av deras barn för trappan 

beskrivas som en vändpunkt i form av en utlösande händelse där kvinnan blev medveten om 

att hennes barn utsätts för fara som en konsekvens av mannens våld. Informanten berättar att 

”jag kan inte förstå hur jag kunde vara i det utan att se, eller jo jag såg ju men ändå inte, jag 

fattade inte”. Därmed kan insikten om våldets konsekvenser för både kvinnan själv och för 

andra personer beskrivas som en avgörande vändpunkt som föranleder kvinnans uppbrott från 

mannen.  
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4.3.5 Separationsvåld 

Begreppet ”separation assault” (hädanefter separationsvåld) myntades 1991 av Martha R. 

Mahoney och avser ”the particular assault on a woman’s body and volition that seeks to 

block her from leaving, retaliate for her departure, or forcibly end the separation” (Mahoney 

1991 s. 65). Att definiera och konkretisera det våld som en kvinna riskerar att utsättas för i 

samband med eller efter en separation från en våldsutövande man menar Mahoney är 

nödvändigt för att kunna påvisa att våld mot kvinnor i grund och botten handlar om en kamp 

om kontroll. Att kvinnan väljer att separera innebär att behovet för mannen att kontrollera 

kvinnan och hindra henne från detta ökar, vilket i sin tur innebär att våldet mannen använder 

för att kontrollera kvinnan ökar (Mahoney 1991 s. 71).  

 

I sin avhandling Separationer och mäns våld mot kvinnor diskuterar Hans Ekbrand de olika 

motiv som kan antas ligga bakom separationsvåld. I linje med Martha R. Mahoney’s 

definition menar Ekbrand att motiven kan delas in i tre huvudsakliga kategorier; att hindra 

och avbryta separationen, att dominera förhandlingar, och att straffa kvinnan för separationen 

(Ekbrand 2006 s. 35 ff.). Flera informanter berättar hur separationen ofta är nära 

sammankopplad med en oerhörd rädsla för att våldet ska bli både grövre och mer omfattande, 

ibland till och med dödligt. Att mannen genom våld eller hot om våld försöker hindra 

kvinnan att lämna honom beskrivs av en av informanterna i form av en övertygelse om att 

mannen skulle döda barnen som straff om hon försökte lämna honom. En annan informant 

berättar hur mannen under en lång period efter separationen förföljde och hotade henne. 

Informanten beskriver hur mannen plötsligt kunde dyka upp ur buskarna när hon skulle köra 

till jobbet och hur han flertalet gånger försökt ta sig in i hennes lägenhet. Informanten 

berättar att hon på grund av ständiga hot från mannen inte vågade ringa till polisen och 

anmäla mannen trots att hon ville det. En annan informant berättar att hon efter separationen 

blev utsatt för liknande psykiskt våld genom telefonsamtal med dödshot och att mannen 

flertalet gånger kom till hennes hus och bankade på. En informant berättar också hur mannen 

börjat anmäla henne på falska grunder till alla möjliga olika instanser och myndigheter. 

Informanten berättar att anmälningshysterin tillslut ledde till att hon inte vågade gå ut. En 

annan informant beskriver hur rädslan för mannen begränsade hela hennes liv. Mannen 

dömdes senare till fängelse för ett annat brott, och kvinnan berättar att ”jag önskade faktiskt 

livet av honom för jag kunde bara tänka på det datumet då han skulle komma ut ur fängelset 

och vad det skulle innebära för mig”. Ytterligare en informant berättar hur hon under en 
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period efter separationen sov med ett basebollträ bredvid sängen då ”det var mitt jobb att 

försvara barnen från honom”.  

 
Genom att använda begreppet separationsvåld tydliggörs hur mannen använder våld och hot 

om våld för att hindra kvinnan från att separera, tvinga henne att återvända eller straffa henne 

för att hon har lämnat honom. Vetskapen om att våldet inte upphör utan till och med kan 

förvärras i samband med att kvinnan lämnar mannen medför att valet mellan att stanna i 

relationen eller att lämna den inte är så självklart som det kan tyckas för utomstående. 

Definitionen av begreppet separationsvåld i kombination med informanternas berättelser 

tydliggör det faktum att det föreligger ett behov av ett omfattande skydd för att våldsutsatta 

kvinnor ska våga lämna en relation med en våldsutövande man.  

 

4.3.6 Rädsla som kvarhållande och pådrivande kraft    

Margareta Hydén har i studien Att lämna den man som slår. Om misshandlade kvinnors 

rädsla efter uppbrottet genom djupintervjuer med 10 kvinnor som lämnat en våldsam relation 

analyserat hur rädsla påverkar en våldsutsatt kvinnas uppbrottsprocess (Hydén 2000 s. 216). 

Enligt Hydén kan rädsla både fungera som en kvarhållande och en pådrivande kraft för en 

våldsutsatt kvinnas uppbrott.  

 

Att rädsla kan fungera som kvarhållande kraft kan utifrån informanternas berättelser vara ett 

resultat av rädsla för olika saker. Rädsla för mannen beskrivs av flera informanter som den 

huvudsakliga anledningen till att kvinnan inte vågar lämna relationen. En av informanterna 

berättar att mannen ”var känd för att vara en slagskämpe” och att ”han var fruktansvärt 

stark, och när han blev arg blev han som tokig”. En annan informant berättar om rädslan för 

mannen genom att ”om han hade ett utbrott så var ingenting säkert, inte väggar, inte 

människor, inte djur, ingenting”.  

 

Förutom rädsla för mannen beskriver informanterna även rädsla för att inte bli trodd som en 

anledning till att kvinnorna inte vågade berätta om våldet. En informant beskriver rädslan 

som ”fruktansvärd” och att den leder till att ”man inte vågar riskera något, det är bättre att 

försöka hitta något sätt så att utbrotten och våldet blir mindre, men att berätta sådana 

hemligheter utan att bli trodd…”. En av informanterna upplevde just detta vid ett samtal med 

en socialsekreterare som påpekade att hon ansåg att det var väldigt märkligt att mannen aldrig 
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hade nämnt något om det våld som kvinnan nu berättat om och ifrågasatte därmed om 

kvinnan i själva verket inte hittade på allting.  

 

Rädsla för att förlora barnen beskrivs som ytterligare en anledning att inte lämna mannen. 

En informant berättar att det tog lång tid innan hon vågade berätta om våldet hon utsatts för, 

men att det tog ännu längre tid innan hon vågade berätta att barnen också varit utsatta. 

Informanten uppger att ”jag kände mig som att jag hade varit en dålig mamma för att jag 

inte hade kunnat skydda dem”. Informanten resonerar även kring det faktum att det ofta är 

kvinnan som skuldbeläggs genom att ”det aldrig pratas om vilken dålig pappa han är som 

utsätter sin familj för detta, all skuld läggs i stället på henne.”. En informant berättar att hon 

i samband med en utredning om mannens rätt till umgänge med barnen samtalat med en 

socialsekreterare som kritiskt ifrågasatte ”om jag inte insåg vad jag hade utsatt barnen för 

genom att stanna kvar i relationen, och dessutom skaffat fler barn med honom?” En annan 

informant berättar att hon blivit utskälld av en psykiatriker efter att ha tagit med sina barn till 

psykakuten. Enligt informanten ska psykiatrikern ha vrålat att hon skulle anmäla informanten 

till socialjouren och att de samma kväll skulle komma och hämta barnen. Informanten 

berättar att ”efter det vågade jag aldrig lita på psyk igen”. Vidare beskriver flera av 

informanterna det som vanligt förekommande att mannen hotar att antingen döda barnen eller 

att kvinnan aldrig mer ska få träffa dem om hon lämnar honom.  

 

Slutligen beskriver informanterna att rädsla för utfallet av rättsprocessen påverkar beslutet 

att inte lämna mannen. En av informanterna beskriver att rättssystemet ”är som ett lotteri” 

och att det upplevs som oerhört orättvist. En annan informant berättar att hennes erfarenhet 

av rättsystemet är att ”det kan gå hur som helst”. Genom att vända sig till rättssystemet 

menar en av informanterna att ”man förlorar all kontroll”. Som ett resultat av detta beskriver 

flera informanter att kvinnor i många fall väljer att inte använda rätten som verktyg utan i 

stället hanterar situationen på egen hand. Flera av informanterna berättar att många kvinnor 

som medverkat i en rättegång upplever en stark känsla av maktlöshet och utlämnande. En av 

informanterna berättar att ”om jag hade vetat att rättegången skulle gå till på det sättet så 

skulle jag aldrig ha anmält honom”. Informanterna beskriver vidare hur straffen i de fall som 

leder till fällande dom upplevs som väldigt låga och nästintill obetydliga i jämförelse med 

vad kvinnorna har blivit utsatta för och att detta kan kännas som ”ett stort hån, ett hårt slag i 

ansiktet”. Nära sammankopplat med denna osäkerhet är känslan av lönlöshet och bristen på 

bevis. En informant beskriver att mannen efter att ha våldtagit henne gett henne telefonen och 
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skrikit att hon ska ringa polisen men att ingen ändå kommer att tro henne för att hon inte har 

några bevis. Informanten beskriver uppgivenheten inför svårigheter att bevisa det våld som 

sker i hemmet utan vittnen genom att fråga ”vad skulle polisen göra? Hur skulle jag kunna 

bevisa att det var han? Det kunde jag ju inte”. 

 

Att rädsla kan fungera som en positiv och pådrivande kraft för en våldsutsatt kvinnas 

uppbrott förklarar Hydén genom att rädsla leder till motstånd. Motståndet består inte alltid av 

ett aktivt handlande från kvinnan, men bidrar till att kvinnan blir uppmärksam på att hon 

utsätts för någonting hon inte vill och att hon därmed vill förändra detta (Hydén 2000 s. 233).  

Med bakgrund av detta riktar Hydén kritik mot frågan ”Varför går hon inte?” som så ofta 

ställs i samband med diskussionen om våldsutsatta kvinnor. Hydén menar att frågan bygger 

på felaktiga föreställningar om att en våldsutsatt kvinna faktiskt stannar i relationen, när hon i 

själva verket i sina tankar lämnar redan vid första slaget (Hydén 2000 s. 234). Precis på detta 

sätt beskriver en av informanterna sin reaktion första gången mannen slog henne genom att 

”han slog mig riktigt ordentligt så att jag slog huvudet i skåpet, och det första jag tänkte då 

var att jag måste härifrån”. När kvinnans rädsla leder till att hon gör motstånd och beslutar 

sig för att lämna mannen beskriver Hydén att stöd från utomstående är en avgörande faktor 

för att uppbrottet från mannen ska kunna fullbordas (Hydén 2000 s. 234). En av 

informanterna berättar att det stöd och hjälp hon fick av sin familj var totalt avgörande för 

hennes möjligheter att lämna den våldsutövande mannen och att hon troligtvis hade varit kvar 

i relationen än idag om det inte vore för hennes familj.  

 

Vidare beskriver informanterna att ett förtroendeingivande bemötande är avgörande för att 

kvinnan ska våga berätta om våldet och därmed få stöd och hjälp för att kunna lämna 

mannen. Dessvärre berättar flera informanter om situationer där kvinnan inte upplevt detta. 

En av informanterna berättar om när hon för första gången sökte hjälp på en kvinnojour men 

att hon på grund av en funktionsnedsättning inte kunde ta sig upp till jourens lokaler. I stället 

fick hon sitta i trapphuset där andra människor gick upp och ner och försöka berätta sin 

historia. Efter händelsen gick kvinnan inte tillbaka till kvinnojouren. Att kvinnor blivit dåligt 

bemötta vid försök att få hjälp att lämna den våldsutövande mannen är något som 

informanterna från både Kriscentrum och kvinnojouren känner igen. En av informanterna 

berättar om hur en kvinna vid ett samtal med en socialsekreterare blivit tillsagd att ”det var 

hon som triggade mannen till att bli våldsam och att om kvinnan bara slutade motarbeta 

mannen så skulle han nog lugna sig”.  
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4.3.7 Att använda rätten som verktyg 

Upplevelserna av att använda rätten som verktyg för att lämna en våldsutövande man 

varierade kraftigt bland informanterna. En del upplevde att skyddsåtgärderna gav ett 

omfattande och välfungerande skydd, medan andra ansåg att skyddsåtgärderna beviljades 

alltför restriktivt och sällan fungerade i praktiken. I enlighet med Hydéns beskrivning av 

rädsla som pådrivande kraft för ett uppbrott, kan en kvinnas beslut att använda rätten som 

verktyg för att lämna relationen förstås som en önskan om att inte behöva vara rädd längre.  

 

En av informanterna berättar att hon blivit tilldelad ett skyddspaket för hotade av polisen 

under den period då mannen var på permissioner från fängelset. Informanten berättar att hon 

aldrig använde larmtelefonen men att hon upplevde det som en trygghet att ha det.  

 

Ingen av informanterna som lämnat en relation med en våldsutövande man hade bott på ett 

skyddat boende vid något tillfälle. En av informanterna berättar dock att hon försökt kontakta 

ett skyddat boende men att de inte kunde ta emot henne på grund av att hon har en 

funktionsnedsättning. Tillgängligheten på skyddade boenden kommenterades även av en 

annan informant som uppgav att antalet platser på skyddade boenden i kommunen länge har 

varit tillräckligt, men att det ”just nu är proppfullt”. Enligt flera av informanterna används 

åtgärden skyddat boende endast vid sällsynta extremfall, men att bedömningen för vad som 

är ett extremfall och inte varierar. En av informanterna beskriver dock skyddat boende som 

en väl fungerande skyddsåtgärd, dels för det fysiska skyddet som erbjuds men även för att 

kvinnan får möjlighet att bearbeta sina känslor tillsammans med personal eller andra 

våldsutsatta personer. Informanten berättar att ”det är så många känslor som kommer efter 

att man har lämnat, känslor som ofta är omöjliga att hantera på egen hand”.  

 

Att använda kontaktförbud som en skyddsåtgärd upplevdes av flera informanter som 

problematiskt då det uppfattas som mycket svårt att få beviljat. En av informanterna berättar 

att ”det är svårt att överhuvudtaget få kontaktförbud och om man väl får det så fungerar det 

inte”. Upplevelsen av att åtgärder inte fungerar beskrivs också av en annan informant som 

berättar att hon ville ansöka om kontaktförbud men att hon ”kände att det inte var lönt för det 

fanns inget som kunde stoppa honom när han står i buskarna och jag ska köra till jobbet”. 

Informanten berättar vidare att ”han kommer göra vad han vill ändå, det spelar ingen roll om 

han får kontaktförbud, han gör det ändå”. En annan informant berättar på liknande sätt att 

hon till en början inte ansökte om kontaktförbud då hon inte trodde att det skulle beviljas. ”I 
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min värld så gick det inte att få, alltså varför skulle jag få det? Det var ju inte mycket värre 

än vanligt”. Det var inte förrän kvinnan en dag ringde till polisen när mannen stod utanför 

hennes dörr och bankade som hon efter pådrivning av polisen ansökte om kontaktförbud och 

fick det beviljat. Kontaktförbudet fungerade dock inte särskilt bra till en början enligt 

informanten. Mannen fortsatte att komma och banka på kvinnans dörr och ringa till henne 

med dödshot och utskällningar. Informanten uppger att hon ringde till polisen vid de tillfällen 

då mannen överträdde kontaktförbudet men att mannen skyllde på att han hade ringt fel och 

nekade till att han varit där ”så han fick ingenting för överträdelserna”. Andra informanter 

berättar på liknande sätt om erfarenheter där kontaktförbudet överträtts flertalet gånger utan 

att det resulterat i några konsekvenser för mannen. Enligt flera av informanterna kan 

kontaktförbud vara effektivt om det riktas mot män som har något att förlora på att bryta mot 

det. En av informanterna berättar att ”man brukar säga att det fungerar på män som är 

angelägna om att hålla sig i skinnet och som har något att förlora på att göra bort sig”. 

Däremot berättar en annan informant att ett kontaktförbud kan upplevas som ett falskt skydd 

genom att det ”kan bidra till att man känner att man är tryggare än man egentligen är”.  

Den informant som beviljats kontaktförbud berättar att det trots överträdelserna fanns vissa 

aspekter som var väldigt bra med kontaktförbudet. Bland annat upplevde informanten det 

som en trygghet att polisen då och då kom förbi och kontrollerade att allt var okej. Vidare 

uppger informanten att det beviljade kontaktförbudet innebar en trygghet i sig, även om det 

bara var på pappret. Informanten berättar att ”det var en trygghet eftersom det markerade att 

det han gjorde inte var okej” och att ”kontaktförbudet var ett bevis på att de hade trott på 

oss”.  

 

Flera av informanterna uppger att skyddade personuppgifter är en effektiv skyddsåtgärd som 

ofta fungerar väl i praktiken. Däremot beskriver informanterna att det kan vara mycket 

problematiskt att leva med skyddade personuppgifter. En av informanterna beskriver det som 

att ”man tvingas gå under jorden och man kan aldrig återuppstå”. En annan informant 

berättar att hon och hela hennes familj idag lever med fingerade personuppgifter, det vill säga 

den mest ingripande formen av skyddade personuppgifter. Informanten berättar att hon 

ansökte om skyddade personuppgifter för att komma undan våldet som mannen utsatt 

informanten och hennes familj för sedan den dag hon polisanmälde honom. Informanten 

berättar att hon och hennes barn flyttade till sin nuvarande bostadsort i skymundan och att 

beslutet om skyddade personuppgifter trädde i kraft samma dag som de flyttade och att 

mannen förhoppningsvis inte vet var de bor idag. Informanten berättar att ”med den 
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bakgrunden vi har så var det inga problem att få det beviljat, det har snarare varit mer oro 

för att få det förlängt”. Informanten beskriver att det är oerhört svårt att motivera varför 

beslutet om fingerade personuppgifter ska förlängas. Informanten berättar att ”det är svårt att 

motivera det när han inte längre utsätter oss för våld, men det är ju bara på grund av att han 

inte vet var vi är”. Vidare berättar informanten att det är väldigt komplicerat att leva med 

fingerade personuppgifter ”för man finns inte”. Informanten beskriver dock att trots att 

vardagen försvåras avsevärt så har det också inneburit en oerhört stor trygghet, framförallt för 

barnen. Informanten berättar också att hon är orolig för vad som skulle hända om hennes 

ansökan om att få förlängt skyddade personuppgifter inte skulle beviljas. Informanten 

konstaterar att ”om vi inte får skydd kanske helvetet börjar om, och jag vet inte om jag klarar 

av det… Jag vet i alla fall att jag inte vill riskera det”.  

 

5. Diskussion och slutsats  
Uppsatsen syftar som tidigare nämnt i huvudsak till att kvalitativt undersöka under vilka 

omständigheter en kvinna väljer att lämna en relation med en man som utsätter henne för 

våld, och vidare hur kvinnor upplever att rätten i form av olika skyddsåtgärder kan användas 

för att våga lämna en sådan relation. Den insamlade empirin i form av intervjuer har i 

kombination med uppsatsens teoretiska ramverk analyserats och använts för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Nedan följer en diskussion av det tidigare presenterade materialet 

som således också ligger till grund för den slutsats som dragits.   

 

Utifrån informanternas berättelser kunde ett antal omständigheter identifieras som föranlett 

en kvinnas uppbrott från en man som utsätter henne för våld. Vidare verkar det utifrån 

informanternas berättelser krävas att flera olika omständigheter sammanfaller för att kvinnan 

ska kunna lämna den våldsutövande mannen. Att kvinnan genom olika händelser inser 

våldets konsekvenser förefaller i många fall vara en utlösande faktor till ett uppbrott från 

mannen. Hur kvinnan blir medveten om våldets konsekvenser varierar, men ett 

återkommande mönster tycks vara att en specifik händelse eller situation där våldet 

exempelvis varit extra grovt fungerat som ett plötsligt uppvaknande för kvinnan. I 

överensstämmelse med bland annat Holmberg och Enanders beskrivningar kan dessa 

situationer betraktas som vändpunkter där kvinnan blir medveten om att våldet innebär en 

fara för antingen kvinnan själv eller för andra personer i hennes närhet. När kvinnan inser 
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våldets konsekvenser verkar hon även börja definiera våldet som våld och därmed upphöra 

med att försköna, bagatellisera och försvara det våld hon utsätts för. Genom att definiera 

våldet som våld och sig själv som våldsutsatt börjar kvinnan också att förstå att våldet är fel, 

vilket av Holmberg och Enander beskrivs som ett viktigt steg i kvinnans uppbrottsprocess. I 

samband med detta tycks kvinnan förlora hoppet om relationen varpå hon inser att det aldrig 

kommer att bli bättre och att mannen aldrig kommer att förändras. Som ett resultat av våldet 

börjar även kvinnans känslor att förändras varpå de känslomässiga banden som tidigare 

bundit kvinnan så hårt till mannen sakta men säkert bryts ett i taget. Slutligen inser kvinnan 

att det inte längre finns något som känslomässigt binder henne till mannen varpå hon inte 

längre upplever att det finns någon anledning att stanna i relationen. För att kvinnan ska 

kunna lämna mannen krävs det vidare att den praktiska möjligheten att lämna uppstår. Av 

informanternas berättelser kan det konstateras att möjligheten att fysiskt lämna mannen kan 

vara mycket svår att finna. En huvudsaklig anledning till detta tycks vara att kvinnorna inte 

vet var de ska ta vägen i samband med det fysiska uppbrottet. Som ett resultat av mannens 

kontrollbehov saknar kvinnan ofta ett socialt nätverk att vända sig till, och i de fall där 

kvinnan fortfarande har kontakt med familj, vänner eller bekanta kan känslor som rädsla, 

skuld och skam utgöra ett hinder för kvinnan att be om hjälp. Att av olika anledningar inte bli 

mottagen på ett skyddat boende beskrivs vidare som ytterligare ett hinder för kvinnans 

möjlighet att fysiskt lämna mannen. För att den praktiska möjligheten för kvinnan att lämna 

ska uppstå måste kvinnan bedöma att risken kvinnan utsätter sig för genom att lämna mannen 

är lägre än den risk hon utsätter sig för genom att stanna. Ett sätt att minimera risken som 

kvinnan utsätter sig för dels i samband med separationen men även tiden som följer efter är 

att använda någon av skyddsåtgärderna som svensk rätt erbjuder. 

 

Utifrån informanternas berättelser kan det dock konstateras att kvinnan av olika anledningar 

upplever det som problematiskt att använda rätten som verktyg för att våga lämna en man 

som utsätter henne för våld, trots att det verkar föreligga ett stort behov av detta. Den främsta 

anledningen som uppgavs för att inte använda rätten som verktyg var rädsla. Rädsla för 

mannen tolkades som att kvinnorna helt enkelt inte vågade kontakta polisen eller någon 

annan instans inom rättsväsendet på grund av fruktan för konsekvenserna om mannen fick 

reda på det. Rädsla för att inte bli trodd kan förstås som ett resultat av dåligt bemötande av 

olika myndigheter och organisationer varpå kvinnan inte kände något förtroende att berätta 

om våldet. Vidare uppgavs rädsla för att förlora en eventuell vårdnadstvist på grund av att 

kvinnan skulle betraktas som en dålig mamma för att hon försatt sina barn i en sådan utsatt 
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situation som ytterligare en anledning att inte använda rätten som verktyg för att lämna 

mannen. Slutligen beskrevs rädsla för resultatet av en eventuell rättsprocess som en anledning 

att försöka hantera situationen på egen hand. Förutom rädsla verkar det finnas en uppfattning 

bland informanterna att det dels inte är möjligt att få tillgång till nödvändiga skyddsåtgärder, 

och vidare att dessa skyddsåtgärder inte är tillräckligt effektiva. Angående kontaktförbud 

upplevde flera av informanterna att det var mycket svårt för kvinnan att få, och om ett 

medgivande gavs ansågs åtgärden inte fungera särskilt väl då överträdelser utan konsekvenser 

var vanligt förekommande. Enligt en av informanterna innebar dock beviljandet av 

kontaktförbudet i sig en trygghet och även en slags upprättelse om att det våld mannen utsatt 

henne för var fel. Vidare var informanternas upplevelser av skyddsåtgärden skyddat boende 

mycket varierande. Vissa informanter beskrev skyddat boende som en välfungerande 

skyddsåtgärd där kvinnor erbjöds både skydd och stöd i form av samtal med personal. Andra 

informanter upplevde att tillgängligheten på skyddat boende var mycket begränsad och 

reserverad för extremfall. En av informanterna hade vid ett försök att lämna mannen 

kontaktat ett skyddat boende men då meddelats att boendet inte kunde ta emot henne. Att en 

skyddsåtgärd som enligt lag ska erbjudas till våldsutsatta kvinnor som är i behov av en sådan 

insats inte är tillgänglig för alla utgör naturligtvis en mycket allvarlig brist. Den skyddsåtgärd 

som samtliga informanter upplevde som mest effektiv var skyddade personuppgifter. Även 

om det är mycket komplicerat att leva med skyddade personuppgifter menar informanterna 

att skyddet innebär en trygghet som inte kunnat uppnås på något annat sätt. Däremot upplever 

informanten det som svårt att motivera varför det flera år senare fortfarande föreligger ett 

behov av fingerade personuppgifter, vilket i sig utgjorde ett stort orosmoment för 

informanten.  

 

Av ovan nämnda kan det konstateras att det föreligger ett stort behov av skydd från 

samhällets sida för att möjliggöra en kvinnas uppbrott från en man som utsätter henne för 

våld, men att kvinnan av olika orsaker väljer att inte ta hjälp av rättsväsendet. När risken för 

att kvinnan ska utsättas för våld och hot av mannen ökar, ökar även behovet av skydd. 

Begreppet separationsvåld kan därmed användas för att belysa det ökade behovet av 

skyddsåtgärder som föreligger i samband med att en kvinna försöker separera från en man 

som utsätter henne för våld och den rädsla som är nära sammankopplad med detta. Paradoxalt 

nog verkar just rädsla vara den främsta anledningen för en kvinna att inte använda rätten som 

verktyg för att våga lämna en man som utsätter henne för våld.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att de skyddsåtgärder som erbjuds i svensk rätt inte 

används av våldsutsatta kvinnor i syfte att våga lämna den man som utsätter henne för våld. 

Trots att både behovet och viljan av att använda skyddsåtgärderna är påtaglig, verkar 

uppfattningen bland informanterna vara att skyddsåtgärderna dels är mycket svåra att få, och 

dels inte utgör ett tillräckligt omfattande skydd. Om en våldsutsatt kvinna använder någon av 

skyddsåtgärderna verkar det främst göras efter att hon har separerat från mannen efter 

påtryckningar från utomstående. Vidare är det mycket svårt, om inte omöjligt, att dra en 

generell slutsats angående vilka omständigheter som föranleder en kvinnas uppbrott från en 

man som utsätter henne för våld. Ett försök att utifrån informanternas berättelser identifiera 

gemensamma faktorer som på olika sätt kan förklaras som understödjande till kvinnans beslut 

att lämna har gjorts. Gemensamt för dessa omständigheter är att de på ett eller annat sätt 

utgör en händelse eller upplevelse som får kvinnan att omvärdera sin livssituation och väcka 

en vilja inom kvinnan att göra någonting åt situationen. Viktigt att komma ihåg är dock att 

varje kvinnas upplevelse av våldet är individuell, varpå en allomfattande mall för vad som 

krävs för att en kvinna ska lämna en man som utsätter henne för våld är omöjlig att skapa.  

 

Trots att mäns våld mot kvinnor har börjat uppmärksammas mer och mer inom både 

forskning och bland allmänheten finns det fortfarande stora kunskapsluckor som leder till 

felaktiga föreställningar med allvarliga konsekvenser. Att det finns ett stort behov av att 

sprida kunskap om våldet är därmed uppenbart. Med utgångspunkt i det som framkommit i 

denna uppsats tycks det finnas ett behov av att vidare undersöka hur rättsväsendet kan 

underlätta en kvinnas uppbrott från en våldsutövande man. Trots att uppbrottet är en 

individuell process hos varje kvinna, är det samhällets ansvar att bistå med det skydd och 

stöd som krävs för att processen ska kunna fullbordas.  
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7. Bilagor  
 

7.1 Bilaga 1 – Litteraturöversikt  
 
Den genomförda litteratursökningen har uteslutande fokuserat på vetenskapligt granskade 

(peer-reviewed) artiklar som publicerats på engelska mellan år 1970-2017.  

Litteraturgenomgången baseras på sökningar i databasen LUBsearch med hjälp av 

sökmetoden Boolean (AND/OR/NOT) där följande nyckelord användes: abused women, 

battered women, domestic violence, intimate partner violence, fear, leaving process, 

normalization och resources. Utifrån dessa nyckelord genererades följande söksträngar:  

 

1. (Battered women or Abused women) AND (Leaving process)     

2. (Battered women or Abused Women) AND (Normalization)  

3. (Intimate partner violence or Domestic violence) AND (Leaving process)  

4. (Intimate partner violence or Domestic violence) AND (Leaving process) AND 

(Resources)  

 

Sökningarna gjordes den 8 april 2017 och genererade totalt 443 träffar. Samtliga 443 träffar 

exporterades till referenshanteringsprogrammet Zotero för vidare bearbetning. Då 443 träffar 

bedömdes vara en alltför omfattande mängd data genomfördes en inkluderings- och 

exkluderingsprocess genom att granska samtliga artiklars abstract för att bedöma dess 

relevans för uppsatsen. Baserat på de inkluderings- och exkluderingskriterier som ställts upp 

ansågs 54 av de 314 artiklarna vara relevanta och behölls för ytterligare en inkluderings- och 

exkluderingsprocess. I denna process lästes artiklarna i fulltext för att på så sätt möjliggöra en 

mer noggrann relevansanalys och därmed endast behålla de artiklar som ansågs vara av 

betydelse för denna uppsats. Utifrån tidigare uppställda inkluderings- och 

exkluderingskriterier bestämdes antalet artiklar till 15 stycken. För att inte riskera att gå miste 

om viktiga och relevanta publikationer inom som inte omfattats av sökningen i LUBsearch 

genomfördes en bibliografisk analys där referenslistorna till alla inkluderade artiklar 

granskades för att finna ytterligare relevanta publikationer. Genom den bibliografiska 

analysen identifierades ytterligare 4 relevanta publikationer. I detta steg omfattades inte 

endast vetenskapligt granskade artiklar, utan även böcker, kapitel och rapporter. Det 

slutgiltiga antalet publikationer som inkluderades i litteraturgenomgången var därmed 19 

stycken. Vidare kompletterades den genomförda litteratursökningen med ytterligare 
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sökningar i databasen SwePub där följande sökord användes: normaliseringsprocess, 

könsmakt och våld i nära relationer.  
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7.2 Bilaga 2 – Intervjuguide tidigare våldsutsatta kvinnor 
 
 
• Presentation 

• Anonymitet  

• Inspelning av intervju 

 

1. Hur länge levde ni ihop? 

2. Vad fick dig att vara kvar? 

3. Vad fick dig att lämna? (Flera olika saker…)  

4. Vad krävdes för att du skulle våga lämna? Hade du försökt lämna tidigare?  

5. Hur lämnade du? Kontaktade du någon? (Polis, kvinnojour, socialtjänst, familj, 

vänner…)  

6. Kände du dig någonsin otrygg eller rädd efter att du lämnat?  

7. Blev du utsatt för något våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt) efter att du lämnat?  

8. Hur upplevde du möjligheten till skydd efter att du lämnat? Kände du att du var i behov 

av det? Fick du det? Vilken typ?  

9. Om du fick välja fritt, vilka juridiska förändringar inom området skulle du vilja se i 

framtiden?  

10. Är det något vi missat att tala om som du/ni vill förtydliga eller belysa? 

• Tack!  
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7.3  Bilaga 3 – Intervjuguide verksamma inom området  
 
• Presentation 

• Anonymitet  

• Inspelning av intervju 

 
1. Kan ni berätta om er själva och er verksamhet?  

2. Utifrån era erfarenheter, vad tror ni krävs för att en kvinna ska våga lämna en våldsam 

relation?  

3. Vad brukar kvinnorna ni träffar ange för skäl till att inte lämna mannen eller återvända 

till honom? 

4. Vad är ”skydd” för våldsutsatta kvinnor enligt er? Hur definierar ni begreppet?  

5. Utifrån era erfarenheter, påverkar möjligheten till skydd kvinnornas benägenhet att 

lämna ett våldsamt förhållande?  

6. Anser ni att någon form av stöd eller skydd fungerar bättre än andra former? 

7. Upplever ni att det finns något/några strukturella hinder när det gäller skyddet för 

våldsutsatta kvinnor? I så fall, vilka eller på vilket sätt?  

8. Upplever ni att det finns något/några strukturella förutsättningar när det gäller skyddet 

för våldsutsatta kvinnor? I så fall, vilka eller på vilket sätt?  

9. Hur ser ni på konsekvenserna av att en våldsutsatt kvinna inte får tillgång till det skydd 

hon behöver för att våga lämna en våldsam man?  

10. Om ni fick välja fritt, vilka juridiska förändringar inom området skulle du vilja se i 

framtiden?  

11. Är det något vi missat att tala om som du/ni vill förtydliga eller belysa? 

 

• Tack!  
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7.4 Bilaga 4 – Transkriberingsprotokoll	
 

Vid utskriftsarbetet av intervjuerna har följande utskriftssymboler använts:  

(I)    Intervjuare 

(IP)    Intervjuperson 

(.)    Kortare paus  

Understrykning  Betoning av ord  

[Hakparentes]   Förtydligande av sammanhang 

 

I transkriberingen av intervjun som genomförts med två informanter samtidigt benämns 

informanterna som (IP1) och (IP2). Vidare har namn, nummer, årtal och andra uppgifter som 

riskerar att avslöja informantens identitet ersatts med XXX.  

 

Samtliga transkriberingar finns tillgängliga för examinator. 

 


