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                              Somewhere, over the rainbow, way up high. 

                              There’s a land that I heard of once in a lullaby. 

                              Somewhere, over the rainbow, skies are blue. 

                                  And the dreams that you dare to dream 

                                                 Really do come true. 

Someday I’ll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. 

       Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. 

                                            That’s where you’ll find me. 

Somewhere, over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, 

                                            Why then – oh, why can’t I? 

                          If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, 

                                               Why, oh, why can’t I? 

 

                                                                                             (E.Y. Harburg) 
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Abstract 
Male violence against women in intimate partner relationships is a global public 

health problem and a serious crime, but remains largely underreported. The 

overall aim of this thesis was, by means of an interdisciplinary approach and 

from the perspectives of gender, public health and law, to gain a deeper under-

standing of the situation of abused women, by studying, on one hand, their 

leaving processes and, on the other, the consequences of the violence for their 

health. On the basis of this information, a further aim was to increase knowl-

edge of the quality and effect of gender relations in the practical application of 

the law. The point of departure was that the different perspectives should not 

be considered separately but should be seen in context. The thesis describes the 

process for abused women, from the violent relationship and the break-up, the 

health consequences caused by the violence to the practical application of the 

law.  

 

The thesis consists of four studies (I-IV). An initial qualitative study (I) showed 

that the leaving process for abused women is fearful, complex and long-lasting. 

The analyses also revealed a gradual development of strong emotional bonds 

towards the men on the part of the women.  Study II was a combination of 

qualitative in-depth interviews and quantitative measurements and confirmed 

former studies regarding the negative health consequences caused by the vio-

lence, in particular symptoms of complex PTSD. Study III, examining prelimi-

nary investigations concerning reported crimes of intimate partner violence, 

showed that there is still a lack of criminal justice for abused women even if the 

frequency of cases leading to prosecution was fairly high. In study IV court case 

records were examined by means of a qualitative method inspired by discourse 

analysis to determine whether gender is (re)constructed in court practice, and 

how the process works. The analysis of this particular sample indicated that the 

practical application of law is influenced by an old-fashioned and stereotypical 

view of violence, sexuality, men and women. The legal discourses retain and 

reproduce the gender order.  

 

The women interviewed talk about the violence, the leaving process and the 

health consequences as being in hell. And if the laws are not applied as they are 

intended in the legal process, this hell will probably continue, with secondary 

traumatisation as a consequence. “From heaven straight down to hell”, as one 

of the women interviewed put it, is an accurate description of their situation. 
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The overall results of the separate studies reinforce the importance of gaining a 

broader understanding of men’s violence against women in intimate partner 

relationships.  

Keywords: intimate partner violence; IPV; leaving process; fear; traumatic bond-

ing; post-traumatic stress disorder; PTSD; sense of coherence; SOC; victimol-

ogy; criminal justice; prosecution; gender; discourse. 
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Introduktion 

Inledning 
Mäns våld mot kvinnor har en lång historisk tradition och förekommer i alla 

länder, inom alla grupper, religioner och samhällsklasser. I Sverige definierades 

begreppet våld i äldre tider framförallt som makt och välde. Mannens överord-

ning över kvinnan sågs länge som någonting naturligt och innefattade en viss 

rätt för den överordnade maken att aga sin hustru. Även om den manliga över-

ordningen, med rätten att utöva våld, till och från varit föremål för en offentlig 

debatt var den under lång tid lagstadgad i Sverige. Först genom 1864 års 

strafflag blev allt våld mot maka kriminaliserat. Det krävdes dock den miss-

handlades angivelse, så kallat angivelsebrott, för att en process skulle kunna 

drivas. Våldtäkt inom äktenskapet blev kriminaliserat först 1965. Liljeqvist 

(2001) beskriver hur en fasad av respektabilitet och offentlig tystnad i Sverige 

har gjort det möjligt för män att långt in i modern tid dölja sin våldsutövning. 
 

De senaste decenniernas offentliga debatt om det könsrelaterade våldet har re-

sulterat i en hel del skärpningar i lagen. År 1982 placerades kvinnomisshandel 

på enskild plats under allmänt åtal, vilket innebär att mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer, enligt lagen, blev betraktat som andra former av misshandel. År 

1988 infördes lagen (1988:688) om besöksförbud. Lagen innebär att en person kan 

förbjudas att besöka, följa efter eller på annat sätt försöka ta kontakt med en 

person. Genom den stora svenska kvinnofridsreformen på 1990-talet (SOU 

1995:60; Prop 1997/98:55) infördes en mängd lagändringar samt olika myndig-

hetsuppdrag, bland annat till syfte att öka kvinnofriden samt kvinnors rättstrygg-

het.1 Genom reformen infördes ett nytt perspektiv på det könsrelaterade våldet 

som innebär att mäns våld mot kvinnor ska ses ur ett könsmaktperspektiv, det vill 

säga att det könsrelaterade våldet orsakas av en maktobalans mellan kvinnor 

och män på en strukturell nivå.2 Detta perspektiv korresponderar med det in-

ternationella perspektivet, i enlighet med FN:s generalförsamlings Deklaration 

om avskaffande av våld mot kvinnor (FN 1993) och WHO multi country study on wo-

men’s health and domestic violence against women (WHO 2005). 1998 infördes brottet 

grov kvinnofridskränkning i brottsbalken (BrB 4:4a§ 2st). Det innebär att en man 

kan åtalas för upprepade straffbara gärningar som riktar sig mot en närstående 

                                               
1 Om begreppet rättstrygghet se längre fram i detta arbete. 
2 Det betyder dock inte att man helt avfärdar andra tänkbara orsaker till det könsrelaterade våldet. 
Det svenska könsmaktperspektivet har modifierats något av regeringen under 2007 (Prop 
2007/08:39). Med det menar jag att man inte använder själva begreppet könsmakt explicit.
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kvinna. Utgångspunkten för denna lag är att komma åt den totala effekten av 

flera ”mindre grova” brott av misshandel, hot, ofredande eller våldtäkt. Under 

1990-talet gjordes även skärpningar i sexualbrottslagstiftningen (Sutorius & 

Kaldal 2003). Det sägs att Sverige är världens mest jämställda land och att det 
numera råder en formell jämställdhet. Vi har därmed kommit en bra bit på väg. 

En mängd forskning visar dock att det fortfarande föreligger en strukturell

ojämställdhet mellan könen på samtliga samhällsområden, och enligt stora delar 

av feminismen anses mäns våld mot kvinnor vara det yttersta uttrycket för en 

rådande maktobalans mellan kvinnor och män (Gemzöe 2002).  
 

Det könsrelaterade våldet betraktas numera som ett folkhälsoproblem (WHO 

2002). I den senaste folkhälsorapporten (Socialstyrelsen 2009) anges att mellan 

12000 och 14000 kvinnor i Sverige besöker öppenvården på grund av våld från 

en partner. Man betonar också de många gånger svåra sociala konsekvenserna 

till följd av våldet såsom isolering, ekonomiska problem, sjukskrivning, arbets-

löshet mm. Det kan också vara så att kvinnan hindras från att söka hjälp från till 

exempel sjukvården. 
 

På senare tid har man börjat uppmärksamma det stora antalet barn som vålds-

offer, antingen som vittnen till framförallt pappans våld mot mamma eller de 

själva som direkt utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, vilket skapar 

fysiska och psykiska traumatiska reaktioner hos barnet (Wolfe & Jaffe 1999; 

Grych, Jouriles, Swank et al 2000; Janson & Almqvist 2000; Eriksson, 2003 & 

2008; Weinehall 2005). Var tionde barn i Sverige beräknas någon gång ha upp-

levt våld (SOU 2001:72).3 Likaså riktas en alltmer ökad uppmärksamhet mot de 

samhälleliga kostnaderna för våldet, vilka har visat sig uppnå enorma belopp 

(National Center for Injury Prevention and Control, 2003; Socialstyrelsen, 2007; 

Weinehall, Änggård, Blom et al 2006). I Sverige beräknas samhällskostnaderna 

för våld mot kvinnor uppgå till 1,5 miljarder per år. I den beräkningen innefat-

tas inte kostnader för enskilda kvinnors smärta och lidande eller kostnader för 

effekterna av barns bevittnande av våldet (Socialstyrelsen 2007). 
 

Kvinnofridsreformen på 1990-talet har efter hand utvärderats. I Nationellt Råd 

för Kvinnofrids slutrapport i juni år 2003 angavs att det vid den tiden fortfarande 

fanns en benägenhet att förneka mäns våld mot kvinnor som ett problem och 

att ytterligare utbildning och forskning krävdes på området. Ett stort hinder 

                                               
3 Våld mot barn är ett mycket viktigt område att synliggöra och att öka kunskaperna kring, men ligger 
inte inom ramen för detta arbete. 
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ansågs vara bristfälligt bemötande av kvinnor som söker hjälp. Många kvinnor 

vågar inte söka hjälp av rädsla för repressalier, för att bli stigmatiserade eller för 

att bli dåligt bemötta och inte trodda. Ett dåligt bemötande och en överordnad 

ton hos olika myndighetsinstanser riskerar att bekräfta de skam- och skuldkäns-

lor som ofta redan finns hos den drabbade kvinnan och innebär att det un-

der/överordningsmönster som kvinnan levt med upprepas och innebär ytterli-

gare en kränkning. Ett positivt bemötande kan istället innebära att drabbade 

kvinnor förmår medverka till en förändring av sin situation. Engelsk forskning 

visar att en kvinna blir fysiskt misshandlad i genomsnitt trettio gånger innan 

hon kommer i kontakt med polis (Laycock 1997). Utredningen Slag i luften – en 

utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) påvisar att resultatet 

av alla de åtgärder som uppdrogs åt olika myndigheter i samband med kvinno-

fridsreformen är bristfälligt. Man anser att resultatet blev, precis som titeln an-

ger, ett slag i luften. Från politiskt håll uttrycks det dock en ständigt återkom-

mande vilja att åstadkomma förändringar på området, senast i regeringens 

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i 

samkönade relationer (Prop 2007/08:39). 

Fokus för denna avhandling är mäns våld mot kvinnor i nära relationer.4 Med 

nära relation menas i detta arbete att mannen och kvinnan ifråga har eller har 

haft en sexuell relation. Ansatsen är tvärvetenskaplig och ur perspektiven genus, 

folkhälsa och rätt. Utgångspunkten är att de olika perspektiven inte skall betrak-

tas var för sig utan ses i ett sammanhang. 

 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
En mängd undersökningar samt statistiska uppgifter på nationell och interna-

tionell nivå visar att mäns våld mot kvinnor, framförallt våld i nära relationer, är 

ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. En mängd studier och omfångsun-

dersökningar visar att det könsrelaterade våldet inverkar negativt på de drabba-

de kvinnornas hälsa (Johnson & Sacco 1995; Resnick & Acierno 1997; Golding 

1999; Tönnesen, Lund & Heimer 1999; Krantz & Östergren 2000; Lundgren, 

Heimer, Westerstrand et al 2001; BRÅ 2002; Campbell 2002; WHO 2005; 

Renck 2006). Heise, Raikes, Watts et al definierade mäns våld mot kvinnor som 

ett folkhälsoproblem redan 1994. 

                                               
4 Förekomsten av våld i samkönade relationer är ett område som också har börjat diskuteras och 
beforskas på senare år, men ligger utanför ramen för detta arbete. Även problemområdet om så 
kallat hedersrelaterat våld ligger utanför ramen för detta arbete, likaså våld mot andra särskilt utsatta 
grupper, såsom t ex våld mot kvinnor med funktionshinder och våld mot äldre. 
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I den första stora omfångsundersökningen beträffande mäns våld mot kvinnor i 

Sverige, Slagen dam (Lundgren et al 2001) används begreppet våldets kontinuum, 

en mycket vid definition av våldet. Med våldets kontinuum menas ”en kontinu-

erlig serie av händelser av fysiska, verbala och sexuella övergrepp, av män mot 

kvinnor” (ibid 16). Man menar att gränserna mellan de olika handlingarna är 

flytande och inte går att hålla isär. Den gemensamma nämnaren för olika slags 

våldshandlingar begångna av män mot kvinnor är att den utsatta kvinnan drab-

bas negativt och att handlingar som betraktas som lindriga i juridisk mening kan 

vara allt annat än lindriga för den drabbade kvinnan.  
 

Hearn (1998) för ett liknande resonemang om definitionen av våld mot kvin-

nor. Han menar att man, för att få en förståelse av våldet, måste använda en 

vidare definition än enbart fysiska handlingar, att våldet måste omfatta alla 

handlingar som är avsedda att skada och utöva kontroll. Eliasson (1997) anger 

att ”det mentala våldet varierar i uttryck från ständiga, nedsättande och krän-

kande anmärkningar, förtäckta eller öppna hot, till mycket utstuderade fysiska 

och psykiska övergrepp som närmar sig tortyr” (ibid 29). 
 

Både WHO och FN använder breda definitioner på våld mot kvinnor. WHO 

(2002) har slagit fast att våldet inkluderar alla handlingar som resulterar i sexuell, 

fysisk eller psykisk skada för kvinnan. I FN:s deklaration om våld mot kvinnor (FN 
1993) definieras våldet som alla könsrelaterade våldshandlingar som resulterar i 

fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, hot om sådana hand-

lingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i det offent-

liga eller privata livet. I detta arbete är denna vida definition av våld en utgångs-

punkt. 
 

Ett sätt att beskriva våldets olika former är, enligt Isdal (2000), en uppdelning i 

psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent samt ekonomiskt våld: 
 

- Psykiskt våld är kränkande ord eller handlingar som riktar sig mot en närståen-

de person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld är också direkt hot om 

fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t ex självmord 

eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Psykiskt våld är 

också en begränsning av en närståendes rörelsefrihet. 

 

- Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som 

skadar och orsakar fysisk smärta. 
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- Sexuellt våld handlar det om när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuel-

la handlingar mot sin vilja. De handlingar som uppfattas av den närstående som 

sexuellt kränkande är sexuellt våld. 
 

- Materiellt våld är den aggressivitet som riktas mot och förstör materiella ting 

både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. 
 

- Latent våld är sådan stark ilska och aggressivitet som visar sig i kroppshållning 

och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma 

konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 
 

- Ekonomiskt våld utgörs av en stark obalans när det gäller ekonomisk insyn och 

inflytande i ett förhållande, där syftet är att utöva makt och kontroll genom att 

undanhålla och/eller kontrollera gemensamma tillgångar eller skuldsättning 

utan medgivande från partnern. 

Komplexiteten av våldet tydliggörs också genom det så kallade Duluth-hjulet 

(Figur 1). År 1980 grundades The Domestic Abuse Intevention Project (DAIP) 

i staden Duluth i Minnesota. I detta program utvecklades denna teoretiska mo-

dell, även kallad makt- och kontrollcirkeln, för behandling av våldsamma män. 

Den grundade sig i ett antal intervjuer med misshandlade kvinnor som varit i 

kontakt med kvinnojouren i staden Duluth. Utgångspunkten enligt denna mo-

dell är att männen fullt ut ska ta ansvar för sina våldshandlingar och att inte 

skuldbelägga de våldsutsatta kvinnorna. Arbetssättet är profeministiskt och ut-

går från social inlärningsteori (Pence & Paymar 1994; Manowski, Haaken & 

Silvergleid 2002). 
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Figur 1. Duluth-hjulet. Källa: Operation kvinnofrid. 

Våldets normaliseringsprocess 

Det finns flera utmärkande och typiska drag för det våld som sker inom nära 

relationer. Man brukar tala om våldets normaliseringsprocess, en teori som i Sverige 

utvecklats av Lundgren (2004). Med våldets normaliseringsprocess menas att 

våldet utgör en process genom vilken mannen till en början successivt minskar 

kvinnans livsutrymme, bland annat genom olika former av kontrollerande bete-

ende.5 Då det fysiska våldet väl inträder flyttas gränserna för hur våldet uppfat-

tas och våldet får efter hand en ny betydelse. Ett angrepp som av utomstående 

                                               
5 Exempel på kontrollerande beteende kan vara att kalla kvinnan för nedsättande saker, att visa 
svartsjuka, att hindra kvinnan från att träffa släkt och vänner eller att förbjuda henne att bestämma 
över pengar, det vill säga beteenden som många gånger faller utanför det brottsliga (Lundgren et al 
2001). 
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skulle uppfattas som våld kan av kvinnan ses som en reaktion på att något är fel 

på henne. Det anses bero på att mannen får kvinnan att överta hans förståelse 

av våldet. Intervjustudier visar att det ofta är svårt för kvinnan att förstå och 

uttrycka i ord vad som händer. Våldet blir så småningom ett normalt inslag i 

vardagen som accepteras och försvaras av både kvinnan och mannen. Lundgren 

visar genom sin teori att våldsprocessen är kopplad till kvinnors normala an-

passning till män i relationer och att även kvinnor lever med stereotypa före-

ställningar om orsakerna till våldet. Kvinnan har en strategi som till en början 

går ut på att få våldet att upphöra och som senare i processen övergår till en 

strategi för att överleva. Teorin om våldets normaliseringsprocess förklarar 

bland annat varför det är svårt för många kvinnor att lämna män som är våld-

samma. 

 

Att lämna en våldsam relation 

Teorin om våldets normaliseringsprocess har fått kritik från en del då man me-

nar att kvinnor framställs som passiva objekt och fråntas förmågan till aktiv 

handling. Man menar att kvinnor i en misshandelsrelation faktiskt använder sig 

av olika motståndsstrategier och att de ofta gör flera försök att lämna relationen 

innan de till slut lyckas och att de därmed inte är passiva offer (Walker 1979; 

Barnett, Miller-Perrin & Perrin 1997; Dobash & Dobash 1980; Ellsberg, Wink-

vist, Pena et al 2001; Ruiz-Perez, Mata-Pariente & Plazaola-Castano 2006). Pe-

led, Eisikovits, Enosh et al (2000) diskuterar även kvinnans rätt att välja att fak-

tiskt stanna kvar i en relation trots att det förekommit våld. De menar att det är 

viktigt att även betrakta kvinnor som väljer att stanna i en våldsam relation som 

aktiva och handlingskraftiga subjekt, som en motbild mot den vanliga föreställ-

ningen om kvinnor som stannar kvar som svaga, inkompetenta och maktlösa.  
 

Det finns en föreställning om att det är kvinnans önskan om att bryta upp från 

ett förhållande som orsakar våldet, så kallat separationsvåld. Ekbrand (2006) 

visar genom resultatet av sitt avhandlingsarbete, att kvinnor som inte blivit ut-

satta för våld i en relation oftast inte heller blir det på grund av uppbrottet. Där-

emot riskerar kvinnor som redan varit utsatta för våld i en relation att bli utsatta 

för våld även under separationen. 

Hydén (1995, 2001) ser misshandlade kvinnors uppbrottsprocess ur våldsamma 

äktenskap som en motståndsprocess mot den makt som mannen utövar mot 

henne. En process som kan pågå i flera år. Kvinnans strategi utgörs till en bör-
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jan av medgörlighet, det vill säga genom att undvika konfrontationer eller annat 

som kan riskera att utlösa våldet. Därefter följer, enligt Hydén, en period av 

tillbakadragenhet, en slags väntan på befrielse. Många kvinnor skapar, som en 

överlevnadsstrategi, ett eget inre rum där de utvecklar en tyst kritik. Det som till 

slut leder till att kvinnan faktiskt lämnar mannen är en insikt om att hon faktiskt 

riskerar sitt liv om hon stannar.6 
 

Holmberg & Enander (2004) har gjort en studie i syfte att försöka förstå och 

definiera de processer och mekanismer som leder till att kvinnor som lever i en 

misshandelsrelation lämnar mannen. De har funnit att kvinnors strategi innehål-

ler både anpassning och motstånd, inte antingen eller som hos Lundgren re-

spektive Hydén. Men de har också funnit, till skillnad från Hydén, att motstån-

det också kan fungera kvarhållande ”då det ger kvinnan en upplevelse av att 

hon inte är underordnad, att hon har kontroll över vad som sker samt en för-

hoppning om att mannen genom hennes motstånd skall förstå och förändra 

sig” (ibid 194). Det som till slut ändå får kvinnan att lämna mannen, om hon 

inte är allt för nedbruten, är en rädsla för att dö, antingen fysiskt eller psykiskt. 

Vändpunkten kan också röra sig om medvetenheten om att någon annan, till 

exempel hennes barn eller djur också tar skada av att hon stannar kvar i relatio-

nen. Men uppbrottsprocessen handlar, enligt Holmberg & Enander, också om 

att bli emotionellt fri och slutligen om att förstå att hon levt i en misshandelsre-

lation och att se sig själv som misshandlad kvinna. Dessa processer fortgår även 

efter det fysiska uppbrottet. Enander (2008) beskriver i sin nyligen publicerade 

avhandling hur kognition och emotioner spelar en väsentlig roll i misshandlade 

kvinnors uppbrottsprocess. 
 

Våldets omfattning 

Enligt WHO (2002) är våld ett globalt folkhälsoproblem. Varje år polisanmäls 

över 25 000 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige. Enligt Brottsförebyggande 

rådet har anmälningarna ökat med över 30% de senaste tio åren. Man tror att 

anmälningsbenägenheten har ökat, men att det också skett en faktisk ökning av 

våldet (figur 2). De flesta av våldsbrotten, cirka 75 %, begås av en bekant till 

kvinnan. Mörkertalet beräknas dock vara mycket stort, vilket innebär att det är 

svårt att veta hur många kvinnor som egentligen drabbas. BRÅ uppskattar att 

endast ca 20% av alla brott leder till polisanmälan. Endast ca 25% av de anmäl-

                                               
6 Se även Häggblom & Möller (2007) angående misshandlade kvinnors olika strategier och behov. 
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da brotten leder till åtal och ännu färre till fällande dom. Cirka 17 kvinnor be-

räknas i Sverige avlida till följd av misshandel varje år (BRÅ 2002, 2008). 

 

 

Figur 2. Källa: Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

samt våld i samkönade relationer (Prop 2007/08:39). 

 

 

Det har skett en markant ökning av antalet anmälda brott gällande grov kvinno-

fridskränkning sedan lagens införande 1998 (Figur 3). Anledningen till det tros 

vara att polis och åklagare har blivit bättre på att utreda om upprepat våld och 

hot förekommit i relationen (Prop 2007/08:39).  



20

 

Figur 3. Källa: Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

samt våld i samkönade relationer (Prop 2007/08:39). 

 

Resultatet av den första stora omfångsundersökningen i Sverige, Slagen dam 

(Lundgren et al 2001), visar att 67% av svenska kvinnor mellan 18 och 64 år har 

utsatts för våld av en man och/eller trakasserats sexuellt efter sin femtonårsdag. 

Nästan en fjärdedel (22%) av kvinnorna mellan 18 och 24 år hade utsatts för 

våld, var tredje kvinna för fysiskt våld, det senaste året. I USA uppskattas 1,9 

miljoner kvinnor bli utsatta för fysiskt våld varje år, varav mer än tre fjärdedelar 

är inom en nära relation (Tjaden & Thoennes 2000). Omfångsundersökningar 

har gjorts i flera andra länder, bland annat i Kanada, Finland och Norge och 

visar på liknande siffror (Johnson & Sacco 1995; Heiskanen, Piispa & Aromaa 

1998; Tönnesen et al 1999; Watts & Zimmerman 2002; Haaland, Clausen & 

Schei 2005). 

 

Våldets förklaringsmodeller 

Det finns numera en mängd forskning kring problemområdet mäns våld mot 

kvinnor som har lett fram till olika förklaringsmodeller, vilka till viss del följer 

ett historiskt mönster. Valet av förklaringsmodell får betydelse för vilka åtgärder 

som anses nödvändiga, relevanta och effektiva för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 
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Individual- och socialpsykologiska perspektiv 

Den tidiga forskningen på området dominerades av ett sökande efter förklar-

ingar av våldet utifrån det individorienterade perspektivet, vilket tar sin ut-

gångspunkt i förklaringar på individnivå. Inom detta perspektiv har man bland 

annat hävdat att våldet är ett marginellt problem, att det är en viss typ av män 

som utövar våldet och att det är en viss typ av kvinnor som blir utsatta eller att 

kvinnor provocerar fram våldet hos männen. Man fokuserar på förövarens 

och/eller offrets villkor i uppväxten, sociala och ekonomiska faktorer samt öv-

riga omständigheter i livet.  
 

Genom det socialpsykologiska perspektivet, även kallat systemteoretiskt synsätt, 

fokuserar man istället på en obalans i familjen (systemet) och relationen som 

orsak till våldet (Lundgren et al 2001; Amnesty International 2004). Hydén 

(1995) anses representera det socialpsykologiska perspektivet och fokuserar på 

relationen och interaktionen mellan mannen och kvinnan i ett misshandelsför-

hållande och ser våldet som en illegitim handling i äktenskapet. Hydén delar 

upp våldet i tre faser: Våldets förhistoria som utgörs av ett gräl där både kvinnan 

och mannen uttrycker missnöje och irritation mot den andre, våldsakten, det vill 

säga att mannen misshandlar kvinnan samt efterspelet där kvinnan övertar makten 

från mannen genom att bestämma om relationen ska bestå eller inte.  
 

Wendt Höjers (2002) avhandlingsarbete behandlar den politiska hanteringen av 

könsrelaterat våld under perioden 1930 till 1990-talet. Hennes studie beskriver 

den historiska utvecklingen av de officiella diskurserna kring det könsrelaterade 

våldet. I den första perioden från 1930 till 1960-talet beskrivs våldet som både 

en avvikelse och en normalitet. Orsaken till det manliga grova våldet angavs 

under den perioden vara framförallt alkoholism, men också psykisk abnormitet. 

Det mindre grova våldet sågs däremot som en naturlig del i äktenskapet. 1970- 

och 80-talen präglas av en stark betoning på individuell psykisk störning där 

våldet ses som orsakat av sociala omständigheter, såsom till exempel mannens 

svåra uppväxt. Perioden är präglad av både ett individ- och ett familjeorienterat 

perspektiv. Man ser själva relationen i familjen som problematisk där även den 

våldsutsatta kvinnan anses ha någon psykisk defekt. Även om ett feministiskt 

perspektiv börjar skymta fram redan under 1980-talet är det först på 1990-talet 

som mäns våld mot kvinnor ses som ett jämställdhets- och könsmaktproblem. 

Det är först nu man börjar använda uttrycket mäns våld mot kvinnor, det vill 

säga som någonting könsspecifikt. 
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Könsmaktperspektiv 

Ett könsmaktperspektiv på våldet innebär ett antagande om att det könsrelate-

rade våldet har sin grund i en maktobalans mellan kvinnor och män på en struk-

turell nivå. I samband med införande av det officiella perspektivet på mäns våld 

mot kvinnor som ett könsmaktproblem har även benämningen för fenomenet 

utvecklats.     
 

Det har funnits olika beteckningar för mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

genom åren såsom till exempel lägenhetsbråk, familjevåld och kvinnovåld. Man 

menar att dessa och andra liknande begrepp osynliggör vad våldet faktiskt 

handlar om och det anses numera viktigt att fokusera mer på förövarna, det vill 

säga männen, när man talar om olika former av mäns våld mot kvinnor. En allt 

vanligare benämning, åtminstone för forskare med ett könsmaktperspektiv, är 

att använda just benämningen mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detta be-

grepp är en viktig utgångspunkt i detta arbete, även om andra termer används 

då och då av praktiska skäl, till exempel kvinnomisshandel. I internationella 

vetenskapliga publikationer finner man ofta begrepp såsom gender-based violence, 

intimate partner violence (IPV), domestic violence, assaulted women eller abused women. 

Male violence against women in intimate relationships är en benämning som också an-

vänds på engelska och torde fungera som en översättning av den svenska be-

nämningen mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 
   

Forskning som gjorts ur individual- och socialpsykologiska perspektiv anses av 

forskare med ett könsmaktperspektiv ha skapat en mängd myter kring det köns-

relaterade våldet (Eliasson 1997; Pagelow 1997). Senare tids forskning visar 

istället att mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem som förekommer inom 

alla samhällsgrupper (Smart 1989; Eliasson 1997; Hearn 1998; Holmberg & 

Enander 2004; Hydén 1995; Schneider 2000; Lundgren et al 2001; Eduards 

2002; Wendt Höjer 2002; Ferguson, Hearn, Holter et al 2004). Teorier som en-

bart utgår från förklaringar på individnivå anses inte, utifrån ett könsmaktper-

spektiv, vara tillräckliga om man studerar ett utbrett globalt fenomen med lång 

historisk kontinuitet.7 
  

Eliasson (1997 & 2008) ger, utifrån många års forskningsresultat, en samlad bild 

av våldets ansikte, en bild som visar att mäns kontroll över kvinnor är en sam-

hällstradition. Trots att vi lever i ett mer jämställt samhälle nu än för hundra år 

sedan finns det en mängd informella normer som reglerar mäns rättigheter, och 

                                               
7 Se t ex Liljeqvist (2001) och Lindstedt Cronberg (2004).  
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som riskerar att leda till våld mot kvinnor. Det finns en ideologi om den manli-

ga dominansen som ett naturligt fenomen, och som bland annat uttrycks ge-

nom olika skämt, som till exempel ”att spöa kärringen” eller att våldtäkt är nå-

got som kvinnor egentligen njuter av. ”Det anses normalt att män dominerar 

över kvinnor och då och då glider över i direkt våld, utan att egentligen mena 

något allvarligt med det. De grova uttrycken betraktas enbart som oavsiktliga 

övertramp, istället för mäns självklara, historiskt och kulturellt givna dominans 

över kvinnor” (ibid 1997, 17). 

Eliasson (1997) beskriver, precis som flera andra forskare, till exempel Eduards 

(2002), MacKinnon (1989), Lundgren (1992, 2004), hur det könsrelaterade vål-

det är kopplat till sexualiteten. Våldet riktas mot kvinnor i deras egenskap av 

kvinnor: ”Kvinnor blir tillåtna offer för mäns demonstration av sitt överläge, 

sin makt, vilket förstärks av accepterade samhällsfenomen som pornografi och 

prostitution. Avsikten är främst att hota, skrämma eller genom fysiskt våld upp-

rätthålla den sekelgamla dominansen och utnyttjandet av kvinnor” (Eliasson 

1997, 15). Intervjuade män beskriver hur våldet är kopplat till en erotisk upple-

velse (Lundgren 2004). 

En vanlig föreställning om manligt våld är att män inte kan kontrollera sin ag-

gressivitet eller sina sexuella impulser. Carlstedt (1992) menar dock att det våld 

som män utövar mot kvinnor i en nära relation ofta är i hög grad kontrollerat, 

till skillnad från våld mellan män som oftast sker mer impulsivt: Våld mot kvin-

nor sker på en bestämd plats (hemmet), en bestämd tidpunkt (oftast kvällar och 

nätter) och när paret (bortsett från barnen) är ensamt hemma. Det fysiska vål-

det sker dessutom främst mot kroppsdelar som går att täcka med kläder. Carl-

stedt menar att män vet mycket väl vad de gör då de använder våld, och deras 

syfte är att göra kvinnan ännu mer foglig och anpassad. 

En annan vanlig föreställning om orsakerna till det våld som sker i nära relatio-

ner är att kvinnan provocerar fram våldet hos mannen. Undersökningar visar 

tvärtom att våldet oftast kommer som en total och obegriplig överraskning för 

kvinnan och att det i själva verket ofta handlar om att kvinnan överskridit grän-

sen för vad som anses vara ett lämplig beteende för en kvinna. Man brukar ock-

så tala om att vissa kvinnor söker sig till våldsamma män. Undersökningar visar 

dock att kvinnor som blivit utsatta för våld i en relation oftast inte blir det i en 

ny relation. Däremot begår förövaren vanligen våldshandlingar i en ny relation. 

Det finns studier som visar att det är psykiskt svaga kvinnor som blir misshand-
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lade. Då är det kvinnors tillstånd efter år av misshandel som undersöks, som 

om det vore den ursprungliga orsaken till våldet och inte en följd av våldet 

(Hydén 1995; Eliasson 1997).  

Ekologiskt perspektiv 

Heise introducerade 1998 ett ekologiskt, det vill säga sammansatt perspektiv på 

mäns våld mot kvinnor. Hon menar att traditionellt har man både inom akade-

mien och inom antivåldsaktivistiska rörelser anslutit sig till och hållit fast vid 

den ena eller den andra förklaringsmodellen utan att ha lyckats uppnå någon 

form av konsensus. Hon anser det vara av vikt att vara öppen för flera sam-

manverkande faktorer som kan visa på problemets komplexitet och därmed 

åstadkomma en förändring. Hon menar att man till exempel utifrån ett köns-

maktperspektiv inte lyckats förklara varför vissa män misshandlar och våldtar, 

medan andra inte gör det. Man har inte heller utifrån ett individual- eller soci-

alspykologiskt perspektiv lyckats förklara varför just kvinnor som grupp är så 

utsatta. Enligt Heise måste man, för att förstå orsakerna till mäns våld mot 

kvinnor, använda ett ekologiskt perspektiv som tar hänsyn till det multifaktori-

ella samspelet mellan det ”personliga, situationella och det sociokulturella” 

(Heise 1998, 263). Ellsberg (2000), Häggblom (2008) och Rahm (2009) har ut-

gått ifrån den ekologiska modellen i sina avhandlingsarbeten.  
         

Den ekologiska modellen (Figur 4) beskrivs genom fyra cirklar. Den inre cirkeln 

beskriver faktorer på en individuell nivå och motsvarar det individualpsykolo-

giska perspektivet. Den andra cirkeln beskriver socialpsykologiska/relationella 

faktorer. Den tredje cirkeln, den samhälleliga nivån i den ekologiska modellen 

omsluter de två första. Den pekar på både formella och informella institutioner 

och sociala strukturer såsom arbetsliv, grannskap och sociala nätverk. Interna-

tionell forskning har påvisat ett starkt samband mellan mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer och isolering och bristande socialt stöd för kvinnor, både på in-

dividuell och på samhällelig nivå. Den yttre och fjärde cirkeln anger kulturella 

och strukturella förklaringar på våldet och inrymmer ett könsmaktperspektiv 

(Ellsberg 2000, Heise 1998). 
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Figur 4. Ett ekologiskt perspektiv på mäns våld mot kvinnor i nära relationer (Källa: Ells-

berg 2000). 

 

Teoretisk ram 
I denna avhandling används perspektiven genus, folkhälsa och rätt för att syn-

liggöra den komplexa problematiken kring mäns våld mot kvinnor utifrån flera 

håll. Jag har ett antal gånger under arbetet med denna avhandling frågat mig om 

det verkligen är möjligt att sammanföra tre olika perspektiv och på samma gång 

tre olika ämnestraditioner. Det är en viktig tvärvetenskaplig utmaning att, som 

ett led i att förhindra våld mot kvinnor och att förbättra livsvillkoren, hälsan 

och rättstryggheten för kvinnor som blir utsatta för olika former av våld i nära 

relationer, sammanföra dessa tre perspektiv. Det handlar med andra ord om 

mänskliga rättigheter.  

Genusperspektiv 

Könsmaktperspektiv har en nära koppling till både feminism och genus. Det 

finns många olika feministiska inriktningar men ett gemensamt antagande för 

hela feminismen kan sägas vara att kvinnor som grupp är underordnade män 
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och att detta förhållande bör ändras (Gemzöe 2002). Ett genusperspektiv inne-

bär ett synsätt om att biologiska könsskillnader tolkas olika i olika samhällen, 

det vill säga att vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt varierar 

socialt och kulturellt. Genus är därmed inte detsamma som könsskillnad utan 

den sociala och kulturella tolkningen av densamma. Även om det finns en gene-

rell definition av genus, pågår det ständiga diskussioner om hur begreppet ska 

definieras och hur det kan användas och handlar framförallt om distinktionen 

kön/genus utifrån en västerländsk föreställning om två åtskiljbara kön (Moi 

1997). Men att enbart uppmärksamma kategorin kön räcker inte. På senare år 

har medvetenheten ökat om vikten av att i diskussionen om genus ta hänsyn 

även till olika positioner såsom till exempel klasstillhörighet, ålder, etnicitet och 

sexualitet, så kallad intersektionalitet. Genusperspektiv har varit en central ut-

gångspunkt för detta arbete.  

Teorin om genussystemet 

I takt med utvecklingen av begreppet genus och genusvetenskap har det, både i 

Sverige och internationellt, utvecklats flera centrala genusteorier. Jag har valt att 

redogöra för en av dem, då denna tydligt beskriver hur vår genusordning ser ut 

och på vilket sätt den hela tiden kan reproduceras. Denna teori har använts som 

en av flera teoretiska utgångspunkter för delstudie IV. 

Teorin om genussystemet har utvecklats av Hirdman (1988, 1990, 2003). Hon 

var också den som introducerade begreppet genus, från engelskans begrepp 

gender, i Sverige. Hon definierar begreppet genus som ett betydelsesystem där 

män och kvinnor ses som föränderliga tankefigurer, som ”görs” utifrån sociala 

praktiker och föreställningar. För henne är alltså inte genus detsamma som 

könsskillnad utan den kulturella tolkningen av densamma, där man pratar om 

symboler, föreställningar och stereotyper. Hon menar att den kulturella tolk-

ningen av kön är en ständigt pågående process, som återfinns i hela samhället, 

på alla nivåer, där relationen mellan man och kvinna är en styrande och avgö-

rande faktor. I processen där kön konstrueras, uppstår ett genussystem som 

består av två principer. Den ena principen är dikotomi, med vilken menas en 

isärhållning mellan könen på alla områden. Den andra principen, hierarki, hand-

lar om att det är mannen som är norm, han är det normala och allmängiltiga, 

medan kvinnan är det ”andra”, det specifika och underordnade. Eftersom man-

nen har tolkningsföreträde, är det också mannen som definierar kvinnans verk-

lighet. Det är genom isärhållningen som den manliga normen legitimeras. Ge-

nussystemet och dess två principer har, enligt Hirdman, gått som en röd tråd 
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genom historien och bildat ett slags mönster. Genussystemet anses vara en pro-

cess genom vilken kvinnor och män skapas, och själva blir delaktiga i dess re-

produktion. Systemet skapar ett slags tyst kontrakt som reglerar hur vi ska se ut, 

hur vi ska prata, hur vi ska bete oss och vad vi ska syssla med och så vidare. Det 

tysta kontraktet minskar dessutom risken för konflikter mellan könen. Hirdman 

menar dock att kvinnor och män är fundamentalt lika, vilket gynnar en föränd-

ring. 

 

Män och våld 

Män står för merparten av all våldsutövning runt om i världen och är också den 

grupp som är mest utsatt för våld. ”Men’s violence is a worldwide problem. 

From battlefields to play-grounds, from our streets to our schools, and within 

our homes, men’s violence brings un-countable anguish and pain; indeed it is 

among the world’s greatest threats to public health” (Ferguson, Hearn, Holter 

et al 2004, 9). När det gäller våld i nära relationer är dock kvinnor som offer 

klart överrepresenterade enligt befintlig forskning på området. Studier har visat 

att endast 3-5 procent av våld i nära relationer utövas av kvinnor mot män (Do-

bash, Dobash, Wilsson et al 1992). Dobash & Dobash (2004) har gjort en inter-

vjustudie av 95 par som visar att våld i nära relationer framförallt handlar om 

mäns våld mot kvinnor när det gäller frekvens, allvarlighetsgrad och konse-

kvenser för säkerhet och välmående. Olika former av våld tar sig också olika 

uttryck. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer sker mer systematiskt och kon-

trollerat än det mer impulsiva våld som utövas män emellan (Eliasson 1997). 

Hearn (1998) har ägnat mycket av sin forskning åt det manliga våldet. Han me-

nar att det könsrelaterade våldet är kopplat till en manlighetskonstruktion och 

olika manlighetsideal. Våldsamma mäns uppfattningar om vad som är manligt 

styrs av en mängd informella normer. Män tar till våld då de upplever sin man-

lighet vara hotad, och våldet blir ett sätt att återupprätta eller stärka denna. 

Hearn menar att det krävs en förändrad syn på vad som är manligt för att kom-

ma åt det manliga våldet. En intervjustudie av våldsamma män visar hur de an-

vänder olika strategier för att framställa sig själva som icke våldsamma, kapabla 

och rationella. Å ena sidan framställer vissa män sig själva som maskulina, med 

styrka och makt, och kvinnor som irrationella och sårbara och som skyldiga till 

våldet. Å andra sidan framställer sig dessa män i förhållande till rättssystemet 

som sårbara och maktlösa (Andersson & Umberson 2001). 
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Det könsrelaterade våldet är därmed något som i allra högsta grad angår även 

män. En minskning av våldet skulle vara gynnsamt även för mäns hälsa. Mäns 

utövande av våld mot kvinnor och andra män kan ge en känsla av makt och 

kontroll i det korta perspektivet men medför ofta nedstämdhet och självde-

struktivitet för utövaren. Män som slår är knappast lyckliga även om de säger 

sig njuta av våldet i stunden (Hearn 1999; Andersson S.I. 2004).  
  

Folkhälsoperspektiv 

I Official Records of the World Health Organisation från 1948 definierade WHO hälsa 

som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara 

frånvaro av sjukdom eller defekt (WHO 1948). Med tiden har definitionen av 

hälsa utvecklats alltmer som en fråga om mänskliga rättigheter samt även som 

oundgänglig för social och ekonomisk utveckling. I Ottawa Charter for Health 

Promotion från 1986 definierades hälsa av WHO som en resurs i vardagslivet, 

inte livets mål (WHO 1986). I WHO:s Health Promotion Glossary från 1998 anges 

hälsa som en resurs, som tillåter människor att leva individuellt, socialt och eko-

nomiskt produktiva liv (WHO 1998). WHO:s definitioner av hälsa har diskute-

rats och kritiserats genom åren. Man bör, enligt Tengland (2005), snarare be-

trakta WHO:s definition som ett normativt mål, det vill säga att det är ett mål 

som bör eftersträvas oavsett om det är realistiskt eller inte. Det finns ingen ab-

solut eller enhetlig definition av begreppet hälsa. Olika individer definierar på 

olika sätt vad som är hälsa för dem själva. Strandmark (2007) menar att hälsa är 

en subjektiv upplevelse som varierar beroende på situation.  

Teorier om hälsa kan sägas ha två huvudinriktningar, dels de med biomedicinsk 

inriktning, dels de med humanistisk inriktning. Boorse utvecklade en biostatis-

tisk teori under 1970-talet och tillhör dem som betraktar hälsa som avsaknad av 

sjukdom. Hälsa och sjukdom ses som varandras totala motsatser, där sjukdom 

ses som fysiska eller psykiska dysfunktioner eller statistiskt onormla funktionella 

tillstånd. Enligt Boorse kan man ha mer eller mindre av dysfunktioner, medan 

hälsan anses vara ett absolut tillstånd, det vill säga avsaknad av all sjukdom (Bo-

orse 1977). 

Holistisk teoribildning har en humanistisk inriktning. Holistiska teorier, som 

säger att hälsa är att ha förmåga att göra normala saker i en normal samhällssi-

tuation, tar hela individen som utgångspunkt men också miljö samt människors 

önskningar eller mål i beaktande. För Nordenfelt (1991, 1995), som delar detta 
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synsätt, är hälsa en dimension från full hälsa till total ohälsa. Hälsa är individens 

generella förmåga uppnå sina vitala mål, under förutsättning att omständighe-

terna är acceptabla. 
  

Hälsa definieras utifrån individnivå. Folkhälsa handlar istället om det allmänna 

hälsotillståndet i ett land eller i en befolkning, det vill säga utifrån en strukturell 

nivå. I ett hälsoarbete är det individen som står i fokus. I folkhälsarbete är det 

snarare andra nivåer som fokuseras, till exempel grupper, organisationer, skolor, 

företag, hela kommuner eller ibland hela länder (Svanström 2002). I Ågren 

(2003) anges att det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. 

När det gäller hälsans olika bestämningsfaktorer anses numera en lång rad fak-

torer påverka människors hälsa såsom socioekonomiska, kulturella och miljöre-

laterade faktorer, levnadsvillkor och arbetsförhållanden, samhälleliga och lokala 

nätverk samt individuella livsstilsfaktorer (Naidoo & Wills 2007). Lindstrand, 

Bergström, Rosling et al (2006) menar dock att det innebär en förenkling att 

gruppera olika bestämningsfaktorer för hälsa och att de istället måste ses 

”within a wider web of interlinking factors” (ibid 53). 

Att betrakta våldet ur ett folkhälsoperspektiv innebär att sätta fokus på hur vål-

det påverkar individens hälsa både fysiskt och psykiskt och hur särskilt utsatta 

grupper i samhället drabbas. Folkhälsoinstitutet (1994) har definierat ett hälso-

problem som ett folkhälsoproblem om det berör många, om det förekommer 

särskilt ofta inom vissa grupper och om det ökar i omfattning. Av de elva folk-

hälsopolitiska målområdena finns inget som specifikt handlar om könsrelaterat 

våld. I Folkhälsopolitisk rapport (Folkhälsoinstitutet 2005) föreslås att frihet från 

könsrelaterat våld tas in som ett nytt delmål i folkhälsopolitiken. 

Att ha en helhetssyn på hälsa kan ge en större förståelse för den komplexa pro-

blematiken kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer. För att möjliggöra 

implementering av kunskaper på samhällsnivå behöver man också kunskaper 

utifrån en individuell nivå. Därför är det viktiga utgångspunkter i detta avhand-

lingsarbete. 

Stress och psykiskt trauma 

Svåra händelser i livet, som till exempel att bli utsatt för våld, framkallar olika 

stressreaktioner. Selye (1978) undersökte de fysiologiska reaktionerna av stress 
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och utvecklade på 30-talet en inflytelserik modell för stress som responsfeno-

men. Han kallade denna reaktion på fysisk stress för GAS (the General Adap-

tion Syndrome) och innehåller tre skeden: Alarm, motstånd och utmattning. 

Med tiden krävdes dock ett vidare synsätt på människors stress. Lazarus (1993) 

utgick från Selyes idéer men förankrade stressbegreppet i psykologisk teori. La-

zarus utvecklade en kognitiv modell som fokuserar på hur individen genom 

tankar och minnen ger mening eller betydelse av en händelse. Det är individens 

tolkning av en händelse som är av avgörande betydelse för om stress eller 

stresshantering uppstår. Lazarus modell kan till skillnad från Selyes teori förkla-

ra den individuella variationen i stress och stresshantering. I sin utveckling om 

psykologisk stress använde sig Lazarus så småningom av begreppet coping. Laza-

rus ser coping som en process, att i tankar och handling hantera specifika krav 

av svårare art, en process som hela tiden befinner sig i förändring. 

Stress uppstår när vi tappar kontroll och upplever mer eller mindre hjälplöshet. 

En situation utlöst av yttre betingelser där individens erfarenheter och inlärda 

reaktionsmönster inte räcker till för att bemästra det som sker benämns psykisk 

kris. En kris karakteriseras av ovisshet och brist på kontroll. Om krisen utveck-

las i negativ riktning och hjälplösheten blir överväldigande kan krisen få en 

traumatisk karaktär. Varje psykiskt trauma innebär ett allvarligt hot mot grund-

läggande mänskliga värden, till exempel individens eget liv och sociala trygghet. 

Man delar in traumatiska stressreaktioner i olika former av förlopp. Kvinno-

misshandel faller inom det allvarligaste slaget, så kallad långvarig konstant 

stressbelastning. Kunskap om akuta och kroniska trauman kan ha stor betydelse 

för preventiva åtgärder (Weisaeth 1997a).  

Psykiskt trauma kan få enorma konsekvenser, framförallt i form av psykisk 

ohälsa, i många fall något man kallar post-traumatiska stresssymptom (PTSS), på 

engelska post-traumatic stress disorder, förkortat PTSD. Kriterierna för PTSD 

är exponering för en belastande kort- eller långvarig händelse eller situation av 

hotande eller katastrofal natur som orsakar allvarlig stress, med symptom som 

handlar om ångestfyllda återupplevelser av händelsen, undvikande av liknande 

situationer, minnesförluster och en förhöjd arousalnivå. PTSD fick benämning 

som diagnos efter Vietnamkriget när man studerat långtgående psykologiska 

effekter hos amerikanska soldater med upplevda krigstrauman (Herman 2001; 

Flouri 2005). 
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Salutogenes 

Antonovsky (1987, 1991) blev intresserad av att titta på hur salutogena faktorer 

kan skydda människor mot olika former av stress i livet och har formulerat be-

greppet KASAM, vilket står för känsla av sammanhang, (på engelska sense of cohe-

rence, SOC). Upprinnelsen till det var resultatet från en undersökning som visade 

att 29% av kvinnorna som överlevt koncentrationsläger under andra världskri-

get upplevde sig vara vid god psykisk hälsa. KASAM innefattar, enligt Anto-

novsky tre faktorer: Begriplighet (det vill säga förmågan att bedöma verkligheten), 

Hanterbarhet (de resurser som finns att agera utifrån de krav som ställs på en) 

och Meningsfullhet (den så kallade motivationskomponenten), faktorer som ut-

vecklas under barndomen och den tidiga adolescensen och stabiliseras ungefär i 

trettioårsåldern. Han talar även om generella motståndsresurser, det vill säga 

faktorer som pengar, socialt stöd, intelligens, jagstyrka och kulturellt stöd och 

som kan hjälpa människor att få ut något meningsfullt av alla de stressfaktorer 

som vi ständigt utsätts för genom livet. Människor med en hög känsla av sam-

manhang tenderar att klara av stress bättre än människor med en låg. Utifrån ett 

salutogent perspektiv försöker man förstå vad det är som gör att människor 

håller sig friska, det vill säga att förstå vad det är som betingar hälsa. Utifrån det 

perspektivet (till skillnad från den patogenesorienterade forskningen som försö-

ker ta reda på varför människor insjuknar i en viss sjukdom) ägnade sig Anto-

novsky åt att systematisera detta tänkande och utvecklade ett instrument, så 

kallat livsfrågeformulär, för att mäta människors känsla av sammanhang. Det 

finns två olika versioner av livsfrågeformuläret, ett med 13 frågor och ett längre 

innehållande 29 frågor. I delstudie II användes bland annat livsfrågeformuläret  

(KASAM) enligt den korta versionen. 

Det finns många likheter mellan känsla av sammanhang och begreppet coping. 

Hanterbarheten är copingkomponenten i KASAM, det vill säga människans 

egenmakt och möjlighet att styra över sitt liv är vanlig i olika stress- och coping-

teorier, men skiljer sig dock från traditionella copingmodeller genom att det i 

hanterbarhet även ingår människans benägenhet att själv vilja och kunna ta sin 

omgivning till hjälp. Ett starkt KASAM anses öka chansen till lyckad coping 

och skapar i sin tur en erfarenhet som ytterligare stärker individens KASAM 

(Hanson 2004). 
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Genus och hälsa 

Numera uttrycks vikten av att både folkhälsopolitiken och folkhälsoarbetet ge-

nomsyras av ett genusperspektiv: 
 

Ett förverkligande av målet för en god hälsa för alla kräver att ett gen-

derperspektiv genomsyrar hela folkhälsopolitiken och alla delar av folk-

hälsoarbetet. Det räcker inte med att ställa upp jämlik hälsa mellan kö-

nen som ett isolerat mål. Ojämlika relationer mellan män och kvinnor 

och åtföljande hälsokonsekvenser berör alla viktiga bestämningsområ-

den för folkhälsan (Ågren 2002, 20). 

Inom medicinen dominerar en positivistisk kunskapssyn, som innebär att det 

anses finnas en objektiv sanning. Medicinska diagnoser bygger traditionellt på 

mätbara, synliga tecken. En ensidig, traditionell och biomedicinsk uppfattning 

om vad som är hälsa eller ohälsa har dock börjat ifrågasättas alltmer. Det finns 

idag en stor enighet om att man inte kan förklara hälsoskillnader mellan könen 

enbart utifrån ett biologiskt perspektiv. För att få en helhetssyn i analysen av 

könsskillnader i ohälsa måste perspektiven vidgas (Hammarström, Härenstam 

& Östlin 1996). 

Den tidigare strikt biologiska synen på vad som är hälsa/ohälsa samt att det 

manliga har varit och fortfarande är norm i den medicinska vetenskapen, även 

om den medicinska forskarvärlden betraktar sig som könsneutral, har varit och 

är till stor nackdel för kvinnor. Vi vet fortfarande mycket mindre om kvinnors 

hälsa än om mäns. Kvinno- och genusforskningen har dock drivit fram en allt-

mer ökad förståelse för att det finns ett samspel mellan biologiskt och sociokul-

turellt kön och att det finns ett samband mellan kvinnors och mäns hälsa och 

livsvillkor (Hammarström et al 1996). 

Användandet av olika genusteorier är av stor betydelse för att öka förståelsen av 

olika fenomen, såsom till exempel varför misshandlade kvinnor stannar kvar i 

en relation, eller varför kvinnors symptom betraktas som diffusa (när det i själva 

verket kan vara fråga om en dödlig sjukdom), för att tolka och förklara kvantita-

tiva forskningsresultat eller för att utveckla nya begrepp och modeller samt för 

att titta på hur kön och genus hanteras i den medicinska vetenskapstraditionen. 

Ett genusperspektiv på medicinen innebär också en problematisering av masku-

liniteters och olika manlighetsideals betydelse för mäns hälsa. Utifrån ett genus-

perspektiv ser man inte många mäns riskfyllda livsstilar som något biologiskt 
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medfött beteende utan som ett sätt att skapa sig själva som män (Hammarström 

2004). 

Maktanalyser är av stor betydelse för genusperspektiv på medicinen. Makt är 

något som finns i alla vardagliga sammanhang och strömmar i olika riktningar, 

inte bara i förtryckande form eller kommande ”ovanifrån”. Ändå finns det en 

motvilja att tala om makt, vilket kan bero på att moderna kvinnor och män inte 

vill betraktas sig som förtryckare eller förtryckta. Ett maktperspektiv kan förstås 

och användas på olika sätt inom folkhälsovetenskapen och kan bidra till en mer 

mångtydig och subtil förståelse för de mångsidiga och motsägelsefulla genusfak-

torer och andra maktrelationer som inverkar på folkhälsan (Hammarström & 

Ripper 1999; Hammarström 2004). 

  

Våldets hälsokonsekvenser för kvinnor 

Våld är ett globalt hälsoproblem och miljontals människor förlorar livet varje år 

till följd av självförvållat våld, våld mellan individer eller kollektivt våld (Krantz 

2004). En mängd undersökningar visar att kvinnors fysiska och/eller psykiska 

ohälsa har ett starkt samband med att ha blivit utsatt för olika former av köns-

relaterat våld i barndomen eller i vuxen ålder (Resnick & Acierno 1997; Hudson 

Scholle, Rost et al 1998; Golding 1999; Risberg, Lundgren & Westman 1999; 

Tönnesen et al 1999; Hensing & Alexandersson 2000; Krantz & Östergren 

2000; Lundgren et al 2001; Campbell 2002; Helweg-Larsen & Kruse 2003; Ro-

mito, Turan & De Marchi 2005; Renck 2006; Rahm 2009).  

Oavsett om våldshandlingar är kriminaliserade eller inte anses de ha en negativ 

effekt på kvinnors hälsa (FN 1993). I WHO:s World report on violence and health 

(WHO 2002) framgår att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett av de 

allvarligaste folkhälsoproblemen på global nivå.8 Hemmet är statistiskt sett den 

farligaste platsen för kvinnor att vistas på (Heimer & Björck 2003). Det talas 

om kvinnomisshandel som en tyst epidemi. FN:s barnfond UNICEF använder 

till och med uttrycket global pandemi9 (Heimer & Nylén 1999). I Världsban-

kens rapport Women and Violence (Davies, 2002) uppskattas att ca 3,5 miljoner 

kvinnor och flickor dödas runt om i världen varje år på grund av olika former 

av våld. 

                                               
8 Amnesty International har på senare tid uppmärksammat mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
och menar att det utgör en form av tortyr, för vilken staten är ansvarig (Amnesty International 2004).
9 Det vill säga en epidemi som sprids över flera världsdelar.
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I början av 1990-talet publicerades en av de första studierna där man mätt 

symptom på PTSD hos misshandlade kvinnor (Houskamp & Foy 1991). Nu-

mera finns en mängd studier som påvisar PTSD och andra långtgående psyko-

logiska stressreaktioner hos misshandlade kvinnor (Houskamp & Foy 1991; 

Golding 1999; Hamberg, Johansson & Lindgren 1999; Risberg et al 1999; 

Krantz & Östergren 2000; Lundgren et al 2001; Stein & Kennedy 2001; Camp-

bell 2002; Lang, Kennedy & Stein 2002; Helweg-Larsen & Kruse 2003; Nixon, 

Resick & Nishith 2004; Pico-Alfonso 2005; Wodds 2005; Renck 2006; Risberg, 

Romito et al 2005; Loxton, Schofield & Hussain 2006; Pico-Alfonso, Garcia-

Linares, Celda-Navaro et al 2006; Schei, Guthrie, Dennerstein et al 2006; Zlot-

nick, Johnson & Kohn 2006).  

Hos personer som upplevt långvariga, allvarliga och upprepade trauman, som 

till exempel upprepad kvinnomisshandel räcker inte alltid kriterierna för PTSD. 

Man talar då om komplext PTSD (Herman 1992) eller DESNOS (Disorders of 

Extreme Stress not Otherwised Specified) och inkluderar en mängd ytterligare 

symptom förutom de som ingår i PTSD, såsom skuld och skam, tankar på dö-

den och psykosomatiska symptom (Pelkovitz, Van der Kolk, Roth et al 1997).  

Begreppet traumatisk bindning10 har ursprungligen använts för att beskriva det 

känslomässiga band som kan uppstå mellan exempelvis kidnappare och deras 

gisslan, sektledare och sektmedlemmar, misshandlande föräldrar och misshand-

lade barn och de positiva känslor som utvecklas mot förövaren. Förutsättning-

arna för att ett traumatiskt band ska uppstå är att det föreligger en maktobalans 

mellan parterna, att det förekommer ett upprepat psykiskt och/eller fysiskt våld 

samt en växling mellan våld och värme från förövaren. Dutton & Painter (1981) 

introducerade termen traumatisk bindning i samband med kvinnomisshandel 

för att visa att det är samma fenomen i en sådan relation och som kan förklara 

varför det är svårt för kvinnan att lämna relationen. 

Tönnesen et al (1999) beskriver våldet som ett dolt hälsoproblem inom vården. 

En kompetenshöjning bland vårdpersonal kring våldsproblematiken samt ett 

respektfullt och lyhört bemötande skulle leda till ett synliggörande av de bak-

omliggande orsakerna till de fysiska och psykiska skador kvinnor söker för och 

till att kvinnor faktiskt gör en polisanmälan.11 En studie bland yrkesverksamma 

praktiker inom området kvinnomisshandel visar att dessa är mycket intresserade 

                                               
10 Från engelskans begrepp traumatic bonding. 
11 Se även Sutherland, Bybee & Sullivan (1998); Loue (2000); Loreto (2001); Bacchus, Mezey & 
Bewley (2003); Chang, Cluss Ranieri et al (2005).  
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av utbildning och ökade kunskaper kring preventiva åtgärder på området (Mar-

tin, Coyne-Beasley, Hoehn et al 2009). En undersökning om gravida kvinnors 

inställning till att få frågor från barnmorskor om utsatthet för våld visar att de 

flesta inte hade något emot det (Stenson, Saarinen, Heimer et al 2001).  

 

Rättsligt perspektiv 

Likabehandlingsprincipen 

Principen om allas likhet inför lagen är en hyllad princip inom svenskt rättsvä-

sende, en grundbult i den svenska demokratin och finns uttryckt i vår grundlag: 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 

inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför 

lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet” (RF 1:9§).  Samtidigt som det 

funnits ett stort journalistiskt och allmänt intresse beträffande bristande likhet 

in för lagen, finns det fortfarande ringa rättsvetenskaplig forskning på området. 

Som framgick av inledningsavsnittet faller kvinnomisshandel under allmänt åtal 

sedan 1982, vilket innebar att det officiella perspektivet på kvinnomisshandel 

ändrades från att ha betraktats som en privat angelägenhet till våldsbrott bland 

andra. Det har på senare år vidtagits en mängd lagstiftningsåtgärder med särskilt 

fokus på mäns våld mot kvinnor i nära relationer, såsom lagen om besöksför-

bud (1988:688) och brottet Grov kvinnofridskränkning (BrB 4:4a§). Lagen om 

målsägandebiträde (1988:609) var ett resultat av ökade kunskaper inom forsk-

ning om brottsoffer och om så kallad sekundär viktimisering, som visade att situa-

tionen för ett brottsoffer kunde bli ännu värre av rättsprocessen. Med sekundär 

viktimisering menas den psykiska stress som uppstår hos den drabbade till följd 

av negativa reaktioner från omgivningen, såväl från myndigheter och institutio-

ner som från enskilda individer (Lindgren 2004). Lagen kom till som ett led i att 

stärka brottsoffers ställning. Ett målsägandebiträde skall utses tidigt i rättspro-

cessen, så snart förundersökning har inletts. Målsägandebiträdets uppgift är att 

tillvarata brottsoffrets intressen, närvara vid polisförhör, förklara juridiska spör-

smål, vidarebefordra information, fungera som ett stöd genom hela rättsproces-

sen samt framföra anspråk om skadestånd (Diesen 1995; SOU 2007:6).  
   

Genus och rätt 

Genusforskning inom juridiken är ett framväxande fält och lyfter fram betydel-

sen av kön i lagstiftning och praktisk rättstillämpning samt även betydelsen av 



36

till exempel klass, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Till en början 

handlade forskningen om att förbättra kvinnors ställning i rätten och i samhället 

och att anpassa lagarna för kvinnors liv. Idag är det själva rätt(svetensskap)en 

som studeras. Forskningen innehåller flera olika perspektiv och angreppssätt. 

Gemensamt är dock att den problematiserar juridiken utifrån kön eller genus. 

Med begreppet genus markeras på ett tydligare sätt att innebörden av kön (både 

manligt och kvinnligt) är bestämd av sitt historiska och rumsliga sammanhang 

och att kön inom juridiken, precis som inom andra ämnesområden, kan använ-

das som ett analytiskt redskap. Begreppet lyfter också fram relationen mellan 

könen och hur lagen uttrycker och reproducerar den (Svensson 2001). Svensson 

(1997) menar att en djupare analys av sambandet mellan rättsförståelse, veten-

skapssyn och genus som relationellt begrepp kan leda dels till förutsättningar 

för reell jämställdhet mellan kvinnor och män, dels till en rättsförståelse som 

inrymmer en tillvaro som är mycket mer komplex och mångsidig än för närva-

rande. Därför måste vetenskapen om rätten metodologiskt och analytiskt lyfta 

fram de antaganden som ligger till grund för rättsförståelsen. En rättsförståelse 

som inte ser genus som relevant har missat något centralt och kan, enligt Svens-

son, inte vara rättvis och vederhäftig. 

Den svenska jämställdhetspolitiken bygger på en liberal, så kallad könsneutral 

likhetsideologi. Både principen om allas likhet inför lagen (RF 1:9§) och likhets-

ideologin har ifrågasatts av genusforskare. Inom genusforskningen analyseras 

bland annat hur rätten producerar en manlig norm och därmed riskerar att 

missgynna kvinnor (och ibland män). Lagen fungerar inte alltid i praktiken trots 

en formellt könsneutral lagstiftning samt en grundlagsstadgad likabehandlings-

princip. Enligt Svensson (1997) verkar det som om man i vårt rättssystem utgår 

ifrån hur det borde vara istället för kvinnors och mäns faktiska livsvillkor. Det 

grundläggande syftet med den juridiska genusforskningen är att alla även i prak-

tiken ska ha lika rättigheter och åtnjuta samma rättsliga skydd oavsett kön.12 En 

postmodernt influerad inriktning granskar och dekonstruerar olika begrepp och 

föreställningar, studerar konstruktionen av kön och hur rätten medverkar till att 

bevara och reproducera denna (Svensson 2001). 

Det finns numera en mängd svenska studier av jurister eller forskare inom 

andra ämnesområden som arbetar utifrån ett rättsligt perspektiv, och som visar 

att en traditionell syn på kön genomsyrar både lagförarbeten och lagstiftning 

                                               
12 Och oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning, handikapp, religiös tillhörighet osv. Ett allmänt diskri-
mineringsförbud finns uttryckt i vår grundlag (RF 1:2§). 
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såväl som rättstillämpning, utan någon ansats till reflektion eller problematise-

rande av kön. Svensson (1997), som har gjort en problematisering av rätten i 

stort ur ett genusperspektiv, menar att man måste försöka öka medvetenheten 

om betydelsen av genusrelationen i rättsförståelsen och att den formella jäm-

ställdhet vi numera uppnått, paradoxalt nog innebär en total avsaknad av genus 

i den rättsliga föreställningen och innebär ett osynliggörande. Osynliggörandet 

sker genom upprättande av distinktioner genom en avskiljandets logik som ute-

sluter en stor del av tillvaron, distinktioner såsom till exempel man-

ligt/kvinnligt, objekt(rätten)/subjekt och fakta(rätten)/värde. Svensson menar 

med avskiljandets logik att tillvaron och kunskapssamhället är uppbyggt kring 

tänkande i distinktioner. Allt tänkande sker inom en tankeram och i den upp-

ställs vissa kriterier och gränser för vad som är vetenskap och ett avståndsta-

gande från ”det andra”. Svensson visar också genom teorin om avskiljandets 

logik att ju osäkrare gränserna är, desto viktigare blir det att osynliggöra dem. 

”För att upprätthålla en likhetsideologi behöver allt som ifrågasätter likheten 

avfärdas som avvikande eller irrelevant” (Svensson 1997, 55). Rätten tar inte 

hänsyn till de reella skillnader som faktiskt finns mellan män och kvinnor utan 

utgår från en manlig norm: 

Samtidigt måste det stå klart att en formellt könsneutral lagstiftning inte 

verkar könsutjämnande så länge den utgår från en erfarenhet, en uppfatt-

ning av tillvaron och människan, präglad av tron på en fri, jämlik individ 
som därtill primärt rör sig inom en publik sfär (ibid 1997, 17). 

Svensson vill genom sitt arbete skapa underlag för reflektion kring den manliga 

normen som ett hinder för att uppnå jämställdhet och menar att denna norm 

kan synliggöras genom att genus används. Hon anser att den traditionella synen 

på vad som bör innefattas i rättsvetenskapen ses som självklar men är begrän-

sande. Svenssons teori har använts som en teoretisk utgångspunkt i delstudie 

IV. 

Schlytter (1999) har genom en studie visat att flickor och pojkar behandlas olika 

vid tillämpningen av Lagen om vård av unga (LVU). Nilsson (1999) visar, genom 

en granskning av rättsfall från 1950-talet, hur en slags sanning om maskulinitet, 

en normalitet, skapas genom språkliga utsagor i brottmål, det vill säga hur kön 

konstrueras i rättsprocessen. Han påtalar en total avsaknad av reflexivitet inom 

rättsväsendet. Rättsapparaten ser sig som könsneutral då det i själva verket 

handlar om ett osynliggörande, en i praktiken inneboende maktresurs som Nils-

son kallar antireflexivitet. Ekström (2002) har, genom sin studie av hur rättsappa-
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raten hanterade anmälda våldtäktsbrott i Stockholm mellan 1946 och 1950, vi-

sat att det finns tydliga normerande element inom rättshanteringen som inte har 

med juridik att göra. Könsföreställningar påverkade kvinnors trovärdighet och 

de misstänkta som troliga förövare i den praktiska rättstillämpningen. Av de 

150 polisanmälningar under perioden ledde endast 17 till åtal och 10 till fällande 

dom. Orsaken till detta var, enligt Ekström, att rättsväsendet på den tiden präg-

lades av en strikt dualistisk könsskillnad med olika förväntningar på kvinnors 

och mäns uppträdande, förmågor, uppgifter och ansvar, det vill säga en syn 

genomsyrad av genus. Man visade stor omsorg om den tilltalade i rätten och 

många kvinnor blev skuldbelagda för det som hänt. 

Statistik samt senare års forskning visar att inte mycket har hänt beträffande 

den rättsliga hanteringen av sexualbrott sedan den period som var föremål för 

Ekströms studie. Stereotypa uppfattningar om manligt, kvinnligt och sexualitet 

visar vilken inställning man har till sexuella övergrepp, vilket leder till en foku-

sering på offret och till att ovidkommande frågor ställs under rättegången, trots 

att så inte får ske (RB 43:4§ 2 st). De hårda bevisreglerna i straffrätten slår hårt 

mot utsatta kvinnor och stämmer dåligt överens med kvinnors erfarenheter. 

Rättsfallsanalyser visar att offer och gärningsman som har eller har haft en sex-

uell relation är en förmildrande omständighet vid sexualbrottsmål, trots att det 

strider mot lagstiftarens intentioner (Prop 1983/84:105; Sutorius & Kaldal 

2003; Andersson, U. 2004). Andersson, U. (2004) tydliggör hur fokus, vid en 

mans nekande till våldtäkt, flyttas över på offret. Trots att det är det rättsliga 

begreppet tvång som ska avgöra om våldtäkt begåtts eller inte (BrB 6:1§), utgår 

man istället från offrets vilja, det vill säga huruvida offret anses ha samtyckt till 

den sexuella handlingen eller inte. Burman (2007) visar i en nyligen publicerad 

svensk avhandling straffrättens bristande förmåga att producera jämställdhet. 

Samtidigt som en våldsutsatt kvinna i den praktiska rättstillämpningen ges en 

roll som offer och fråntas rollen som handlingskraftigt subjekt, fokuserar man 

mer på brottsoffret än förövaren. 
  

Studier av amerikansk, brittisk och kanadensisk domstolshantering visar att den 

rättsliga diskursen till stor del präglas av en stereotyp och ålderdomlig syn på 

kön, vilket leder till att fokus flyttas över på den våldsdrabbade (eller våldsut-

övande) kvinnan vid fall av könsrelaterat våld, både inom och utom nära rela-

tioner (Walklate 1995; Ptacek 1999; Erez & King 2000; Ferraro 2003; Crocker 

2005).  
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Viktimologi  

Det svenska straffrättssystemet är framförallt uppbyggt med fokus på den 

brottsmisstänkte och dennes rättssäkerhet. En viktig straffrättslig princip är så 

kallad oskuldspresumtion, vilket innebär att en misstänkt anses oskyldig till dess att 

motsatsen bevisas i en rättegång. En objektivitetsplikt (RB 23:4§) innebär att varje 

enskilt fall skall av polis och åklagare behandlas allsidigt och utan några förut-

fattade meningar om hur, och av vem brottet har begåtts. Polis och åklagare 

skall därmed undersöka och bedöma även omständigheter som kan vara till den 

misstänktes fördel (Sutorius & Kaldal 2003). Bevisvärderingen i brottmål som 

faller under allmänt åtal skall, enligt motiven till RB 35:1, vara objektiv och 

grundas på analys av varje enskilt bevis (Diesen 1994).13 Detta är naturligtvis 

oerhört viktiga principer och regler att beakta i en strävan efter rättsäkerhet, så 

att risken för att någon oskyldigt döms för ett brott minimeras. 

I den traditionella juridiken har det ägnats ringa uppmärksamhet åt brottsoffer 

och deras upplevelser och erfarenheter. Det är först på senare tid som man i 

forskningen börjat ägna sig åt dem som varit utsatta för brott och deras upple-

velser, det vill säga brottsoffren. Brottsoffer definieras på olika sätt, inom juri-

diken främst som enskilda fysiska personer vilka, enligt lagens mening, direkt 

utsatts för ett brott. En sociologisk definition är vidare och kan även omfatta 

djur, miljö, samhällen och stater. En psykologisk definition handlar snarare om 

individens egen upplevelse och tolkning av det inträffade (Lindgren 2004). 
   

Brottsofferforskningen, viktimologin, sägs ha tagit sin begynnelse bland annat 

genom den amerikanske psykiatern Fredrik Werthram som myntade begreppet 

victimology 1949. Begreppet brottsoffer introducerades i Sverige på 1970-talet 

(Lindgren 2004; Åkerström & Sahlin 2001). Viktimologin har vuxit fram som 

en del av kriminologin de senaste decennierna, både i Sverige och internatio-

nellt.  Mycket av den traditionella viktimologin har vänt sig till brottsoffer och 

deras erfarenheter, men egentligen för att öka kunskaperna om brottslighet och 

gärningsmän. ”Den mer renodlade viktimologin har istället ägnat sig åt brotts-

offrens upplevelser, fysiska och psykiska skador eller ekonomiska förluster” 

(Åkerström & Sahlin 2001, 7). 

På senare år har man börjat problematisera begreppet brottsoffer och olika eta-

blerade föreställningar om brottsoffer, och vad dessa får för effekter. Christie 

(2001) beskriver hur det krävs att en brottsdrabbad person lever upp till före-

                                               
13 Med bevisvärdering menas avvägningen av bevisningens styrka (Diesen 1994). 
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ställningen om ett så kallat idealt brottsoffer, för att denne ska bli trodd av de 

rättsliga myndigheterna. Det ideala brottsoffret är, enligt Christie, en gammal 

och liten dam, som mitt på dagen på vägen hem från sin sjuka syster, blir slagen 

i huvudet av en stor och främmande man som rånar henne och använder peng-

arna till sprit och droger. Kontrasten till det ideala offret är långt ifrån denna 

bild och kan exempelvis vara en ung berusad man som på en bar blir slagen i 

huvudet av en bekant som tar hans pengar. Trots att han kanske får svårare 

skador än den gamla damen och behöver pengarna mer än hon, kan han knap-

past konkurrera med henne om status som ett idealt offer eftersom han är stark 

och inte ägnar sig åt något respektabelt projekt, kunde och borde ha skyddat sig 

genom att inte vara där, är lika stor som gärningsmannen samt står gärnings-

mannen nära.14 
  

Rättstrygghet  

I samband med den viktimologiska forskningen har man börjat tala om begrep-

pet rättstrygghet, ett begrepp som fokuserar på just brottsoffret. Begreppet rätts-

trygghet går knappt att finna i den traditionella juridiska litteraturen och baserar 

sig inte på någon viktig rättslig princip. Rättstrygghet handlar snarare om att 

från samhällets sida bevaka brottsoffers intressen, att tillgodose medborgarnas 

intressen av rättvisa och att respekten för lag och rätt upprätthålls, med andra 

ord att brottsoffer skall tillförsäkras sina grundläggande mänskliga rättigheter. 

Dessa behov försöker man tillgodose, bland annat genom polisens informa-

tionsskyldighet, rätten att få besöksförbud utfärdat, möjligheten till hemlig 

adress samt genom rätten att erhålla stödperson och målsägandebiträde (Sutori-

us & Kaldal 2003; Lindgren 2004). 

Att en våldsutsatt kvinna inte blir trodd av de rättsliga myndigheterna, inte får 

det stöd hon behöver och därmed inte erhåller rättstrygghet kan bero på att hon 

inte betraktas som det ideala kvinnomisshandelsoffret, en schablonbild som 

många tycks ha. Det ideala kvinnomisshandelsoffret anses vara en nykter kvin-

na som klart kan redogöra för händelseförloppet samt att hon vid våldstillfället 

hållit sig passiv och misshandlats ganska svårt. Så ser dock verkligheten sällan 

ut. För stor passivitet riskerar dock att leda till ett ifrågasättande av trovärdighe-

ten. Oproblematiskt för polis och åklagare är det offer som vill polisanmäla, står 

fast vid sin berättelse och har rättsintyg. Problematiskt blir det däremot om off-

ret är motsträvigt, vägrar att samarbeta och tar tillbaka sina tidigare lämnade 

                                               
14 Föreställningar om ideala offer kan dock se olika ut i olika kulturer (ibid). 
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uppgifter (Lindgren 2004). De psykiska skadorna är dessutom många gånger 

värre än de fysiska men kan vara svårare att påvisa då de inte syns. 

I Lundbergs (2001) avhandlingsarbete, genom vilket han har följt närpolisens 

hantering av fall av mäns våld mot kvinnor i nära relationer, visas genom poli-

sernas uttalanden svårigheterna att bedöma olika fall, men också på olika före-

ställningar som råder om ett ”idealt” kvinnomisshandelsoffer och vilka konse-

kvenser det kan få för den praktiska hanteringen av sådana ärenden. Våldsutsat-

ta kvinnor har ofta inte enbart en önskan om sympati för sitt lidande, utan ock-

så om att ses som kompetenta och att bli bemötta med respekt (Åkerström 

2001). En dåligt fungerande rättsprocess kan för den redan hårt drabbade kvin-

nan innebära stämpling, stigmatisering, kränkning och sekundär viktimisering 

(Lindgren 2004).  I Wolf, Ly, Hobart et al (2003) diskuteras många av de hinder 

som finns för kvinnor att ta steget och göra en polisanmälan, till exempel att 

kvinnorna saknar fysiska skador som kan bevisa våldet, rädsla för repressalier, 

att bli nonchalerade, ett ekonomiskt beroende, skam och skuld eller en rädsla 

för att förlora sina barn.
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Problemformulering och syfte 
Tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer visar att en våld-

sam relation är komplex och att våldet riskerar att leda till allvarliga hälsomässi-

ga konsekvenser med posttraumatiska symptom av olika slag för den utsatta 

kvinnan. På grund av olika föreställningar om manligt och kvinnligt samt scha-

blonbilder av en misshandlad kvinna riskerar den rättsliga hanteringen att leda 

till så kallad sekundär viktimisering, det vill säga att ytterligare förvärra situatio-

nen för drabbade kvinnor. Det är av största vikt för våldsutsatta kvinnors sä-

kerhet, återhämtande, hälsa och rättstrygghet, när de äntligen tar steget och gör 

en polisanmälan, att de blir trodda och behandlade med respekt så att de förmår 

fullfölja rättsprocessen. Det är också viktigt att lagarna tillämpas som avsett. 

Det övergripande syftet med detta avhandlingsarbete var att, utifrån en tvärve-

tenskaplig ansats och ur perspektiven genus, folkhälsa och rätt, få en ökad för-

ståelse för situationen för kvinnor som blivit utsatta för våld av män i nära rela-

tioner genom att beskriva uppbrottsprocessen från en våldsam relation samt 

våldets hälsokonsekvenser. Syftet var också att, utifrån dessa fördjupade kun-

skaper, studera kvaliteten och genusrelationens betydelse i den rättsliga hanter-

ingen av dessa brott. Förhoppningen är att denna fördjupade kunskap ska bidra 

till att främja utvecklingen av det preventiva arbetet samt kvaliteten i den rättsli-

ga hanteringen vad avser mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

 

Specifika syften för de olika delstudierna 
 

- Att nå en djupare kunskap om våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att 

lämna en våldsam relation samt att få en djupare förståelse för hur upp-

brottsprocessen fungerar, från de första tankarna på att lämna eller för-

söken att lämna till det slutgiltiga fysiska uppbrottet (I). 
 

- Att undersöka det psykiska hälsotillståndet och psykologiska stressreak-

tioner som konsekvenser av våldet samt känslan av sammanhang (KA-

SAM) hos kvinnor som lämnat en våldsam relation (II). 
 

 

- Att få en djupare kunskap om huruvida kravet på rättstrygghet uppfylls i 

den praktiska rättshanteringen, genom att studera kvaliteten i förunder-
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sökningen och förutsättningarna för åtal beträffande olika former av po-

lisanmälda våldsbrott mot kvinnor av män i nära relationer (III). 

- Att studera genusrelationens betydelse, det vill säga om kön konstrueras 

i domstolshanteringen av mål som gäller mäns olika former av våld mot 

kvinnor i nära relationer, och hur det i så fall går till (IV). 
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Metod 
Förutom befintliga kunskaper inom det valda ämnesområdet och olika teoretis-

ka perspektiv på mäns våld mot kvinnor i nära relationer, hälsa/ohälsa, genus 

och rätt som presenterats har flera vetenskapsteoretiska synsätt varit inspireran-

de för detta arbete. Både konstruktivistisk grundad teori, som användes i del-

studie I och diskursanalys, som användes i delstudie IV, utgår från symbolisk 

interaktionism och socialkonstruktionism.15 

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism utvecklades mellan 1920 och 1950 vid Chicagoskolan, 

som en alternativ förståelse av samhället och mänskligt beteende. Det var Ge-

org Herbert Mead som påbörjade utvecklingen av symbolisk interaktionism 

men det var Herbert Blumer, som efter Meads död 1931, stod för mycket av 

den fortsatta utvecklingen, och som myntade själva uttrycket symbolisk interak-

tionism. I korthet menas med symbolisk interaktionism att människans förmåga 

att tänka formas genom social interaktion. Genom den sociala interaktionen 

uppstår en mening som gör det möjligt att tänka och utföra mänskliga hand-

lingar (Glaser & Strauss 1967).  

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är inte någon enhetlig forskningsansats, men några ge-

mensamma premisser kan urskiljas. En premiss är den kritiska inställningen till 

självklar kunskap, att vår kunskap om världen inte kan betraktas som någon 

objektiv sanning. Verkligheten får bara betydelse genom språket. Genom att 

kategorisera och definiera skapar vi oss en bild av världen. En andra premiss är 

att den kulturella och historiska kontexten alltid påverkar vår syn på kunskap 

om världen, en värld som skapas socialt och diskursivt. En tredje handlar om 

sambandet mellan kunskap och sociala processer, att kunskap skapas genom 

social interaktion. Den fjärde gemensamma premissen handlar om sambandet 

mellan kunskap och social handling. Olika världsbilder leder till olika former av 

sociala handlingar, vilket i sin tur leder till olika sociala konsekvenser (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000). 

                                               
15 Grundad teori och diskursanalys innehåller både teori och metod. 
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Konstruktivistisk grundad teori 
Grundad teori utgår ofta från symbolisk interaktionism. Det innebär en vidgad 

syn på vad som kan beforskas och vad som kan vara data och har blivit en vik-

tig del av grundad teori. I ursprungsversionen av grundad teori är det viktigt att 

man, för att kunna upptäcka ”det nya”, försöker göra sig fri från hypoteser, teo-

retiska antaganden, helst överhuvudtaget sin förförståelse. Kreativiteten blir 

större om man inte är alltför inläst på området (Glaser & Strauss 1967). 

Konstruktivistisk grundad teori utgår från socialkonstruktionism och kontraste-

rar den ursprungliga versionen av grundad teori och synen om en objektiv yttre 

verklighet uppnåbar för den neutrale observatören. Konstruktivistisk grundad 

teori syftar till att tolka och förstå människors mening av (förställning om) verk-

ligheten, snarare än att finna ”sanningen”. Enligt konstruktivistisk grundad teori 

tror man inte att någon objektiv sanning kan uppnås av den ”neutrale” forska-

ren. Teorier konstrueras genom interaktion och utifrån våra tidigare erfarenhe-

ter (Charmaz 2006a). 

Diskursanalys 
Diskurs har blivit något av ett modeord i den vetenskapliga världen och an-

vänds i många olika sammanhang utan att man egentligen redogör för dess in-

nebörd. Oftast innehåller dock diskurs någon idé om att språket är strukturerat 

i olika mönster och får effekter för våra handlingar inom olika sociala samman-

hang – man talar exempelvis om ”medicinsk diskurs” eller ”politisk diskurs” 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000). I delstudie IV menas med diskurs olika 

bestämda sätt att tala om och förstå världen utifrån en specifik utgångspunkt, 

som sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla, och därför går att relatera 

till olika maktordningar. Våra föreställningar om verkligheten förutsätter ett 

språk som bidrar till att forma verkligheten, inte bara till att återge den (Berg-

ström & Boréus 2000). Inom diskursanalys hänger teori och metod ihop och 

man måste acceptera dess grundläggande filosofiska utgångspunkter för att man 

ska kunna använda den som metod i olika empiriska studier. En forskares onto-

logiska och epistemologiska utgångspunkter påverkar den forskning som be-

drivs (Winther Jörgensen & Phillips 2000).16 

                                               
16 Däremot är det inget som hindrar att man använder flera diskursanalytiska perspektiv, eller till och 
med kombinerar diskursanalysen med andra perspektiv än de diskursanalytiska. Det kan till och med 
vara av särskilt värde eftersom olika perspektiv kan ge olika former av insikt och en bredare förståel-
se. Det är dock viktigt att den teoretiska ramen är sammansatt och sammanhängande (ibid). 
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Det finns flera olika inriktningar inom diskursanalysen men samtliga har 

gemensamt att de vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Diskursanalys ut-

går också från uppfattningen att subjekt skapas i olika diskurser, subjekt som 

endast ”finns” i diskursen, exempelvis i straffrättsliga diskurser om sexuella 

övergrepp (Andersson, U. 2004). Den mest avgörande skillnaden mellan tradi-

tionell rättsvetenskap och diskursanalys är att enligt den förstnämnda ”existerar 

fakta och begrepp oberoende av texten eller diskursen och är samtidigt organi-

serade på ett särskilt sätt, exempelvis i givna könskategorier. Diskursanalysen 

bygger däremot på att olika diskurser konstruerar fakta, begrepp och subjekt” 

(Andersson, U. 2004, 40). 

Ontologi och epistemologi 
”Ontologi handlar om synen på hur verkligheten är beskaffad, vad som existe-

rar och vad som är tingens sanna natur. Epistemologi behandlar frågan om vad 

som är kunskap och varifrån den hämtas” (Lundman & Hällgren Graneheim

2008, 160). Lundman et al (2008) beskriver kvantitativ tradition som en strävan 
efter att komma så nära den ”objektiva sanningen” som möjligt, medan man 

inom den kvalitativa traditionen snarare har uppfattningen att ”sanningen” 

finns i betraktarens ögon. Kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser anses 

utgå från olika förhållningssätt till företeelser i vår omvärld.   

I detta avhandlingsarbete har använts flera olika metoder, både kvantitativa och 

kvalitativa (se tabell 1). I den andra delstudien användes dessutom metodtriang-

ulering, det vill säga en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod i sam-

ma studie.17 Det kan synas problematiskt utifrån uppfattningen om de stora 

skillnaderna i kvalitativ och kvantitativ tradition vad gäller ontologi och episte-

mologi, som två helt olika paradigm.18 Den vetenskapliga debatten har under 

lång tid gett upphov till spänningar mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 

och om vilken som äger högst giltighet. Kvalitativ ansats har under lång tid haft 

problem med att göra sig gällande som trovärdig vetenskap (Befring 1994). Det 

moderna samhällets framväxt och komplexitet kan dock förklara en renässans 

inom den kvalitativa forskningen (Dahlgren 1996). Varför det har upplevts som 

både nödvändigt och möjligt att använda flera olika metoder i detta avhand-

                                               
17 Ofta kallat ”mixed-methods” i den engelska litteraturen (se t ex Tashakkori & Teddlie (1998); Bry-
man (2006)). 
18 Tashakkori & Teddlie (1998) gör en uppdelning i det positivistiska paradigmet till vilket hör kvanti-
tativa metoder, respektive det konstruktivistiska paradigmet till vilket hör kvalitativa metoder.
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lingsarbete framgår av syftena med de olika delstudierna och kommer att tydlig-

göras ytterligare nedan.  

Ett tredje paradigm 
Med triangulering menas en kombination av två eller flera datakällor, forskare, 

metodologiska ansatser, teoretiska perspektiv eller analysmetoder i en och sam-

ma studie av ett fenomen, och resulterar i flera olika typer av triangulering; data-

triangulering, forskartriangulering, metodtriangulering, teoritriangulering samt 

analystriangulering (Begley 1996; Denzin & Lincoln 1994; Polit & Hungler 

1999; Thurmond 2001). 

I Tashakkori & Teddlie (1998) anförs, med fokus på metodtriangulering, att 

forskningsfrågan måste vara överordnad olika paradigm. Utvecklingen och an-

vändandet av metodtriangulering anses inom forskningen har hindrats av ett 

långvarigt paradigmkrig. De menar dock att detta krig nu kan anses vara över 

och att forskare kan känna sig fria att använda den metod som bäst kan besvara 

en forskningsfråga. De talar om pragmatism som ett tredje paradigm, vilket ut-

trycks genom citatet nedan:  
         

….we believe that pragmatists consider the research  question to be 

more important than either the method  they use or the worldview that 

is supposed to underlie  the method. Most good researchers prefer ad-

dressing  their research question with any methodological tool available, 

using the pragmatist credo of “what works”   

(Tashakkori & Teddlie 1998, 21). 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar dock att pragmatism har karakteriserats 

som en antiteoretisk filosofi därför att man ska hålla sig så nära den praktiska 

empiriska verkligheten som möjligt.  

Kvantitativ respektive kvalitativ metod bör, enligt Klepp (1997), helt enkelt ses 

som ett komplement till varandra. Malterud (2001) menar också att olika meto-

der snarare bör ses som ett komplement till varandra än som oförenliga, även 

om det finns vissa skillnader. Åsberg (2001) menar att vi måste komma bort 

från den ständiga diskussionen om kvantitativ eller kvalitativ som han anser är 

hämmande och missvisande.  Madill & Gough (2008) menar att det finns varia-

tioner inom både kvalitativa och kvantitativa metoder och att pragmatism ökar 

förutsättningarna för kommunikation mellan företrädare för olika synsätt: ”a 
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pragmatic approach emphasizes shared meanings, joint action, and respect bet-

ween different perspectives with the ultimate aim of solving specific problems 

in specific contexts” (ibid 263). I Starrin, Dahlgren, Larsson et al (1997) fram-

hålls hur metodtriangulering skapar möjlighet att studera ett fenomen från olika 

sidor och att uppnå en bredare och djupare kunskap. Bryman (2004) menar 

dock att det finns många olika definitioner och former av metodtriangulering 

och att de används på många olika sätt i praktiken. Han anser att det är viktigt 

att en forskare är tydlig med att ange grunderna för att använda flera olika me-

toder samt att denne är medveten om att resultaten inte alltid är förutsägbara.   

Avhandlingsarbetets upplägg  
 Tabell 1. Datainsamling, urval och analysmetoder i de fyra delstudierna  
 

Artikel        Datainsamling                   Urval                        Dataanalys 

 

I                  Kvalitativa djup-                  14 misshandlade        Konstruktivistisk 

                    intervjuer                             kvinnor                     grundad teori 

 

II                Kvalitativa djup-                   14 misshandlade       Direkt kvalitativ 

                   intervjuer/                            kvinnor                     innehållsanalys/                            

                   standardiserade                                                      Teckentest/ 

                   mätinstrument                                                       Spearman rho                

                   (IES-R, SCL-90-R)                                                               

                   KASAM-formulär 

 

III               Polisens                                Polisanmälda              Univariata och 

                   förundersöknings-                kvinnomisshandels-     multivariata 

                   material                                brott (n=474)               analysmetoder: 

                                                                                                   χ2-test  

                                                                                                   Phi koefficient                                           

                                                                                                   Log. regr.analys 

IV              Domstolsprotokoll               5  strategiskt utvalda     Diskursanalys 

                  från tingsrätt,                        rättsfall                                

                  hovrätt och HD                                               
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Kvalitativa metoder 
Ett kvalitativt synsätt innebär en syn på omvärlden som ”komplex, kontextbe-

roende, konstruerad och subjektiv” (Lundman et al 2008, 160). Därför bör en 

text när den analyseras ses i sitt sammanhang, vilket innebär att tolkningen av 

till exempel intervjupersoners berättelser bör göras utifrån en medvetenhet om 

livsvillkor och historiska och kulturella perspektiv (ibid). Krippendorff (2004) 

menar att flera tolkningar av en text är giltiga även om de är olika, att en text 

inte har en given mening, det får den genom läsaren. 
   

Traditionella rättsvetenskapliga studier går ut på att tolka och fastställa gällande 

rätt, vilket anses medföra ökad rättssäkerhet i betydelsen ökad förutsebarhet. 

Med rättsdogmatisk metod menas att fastställa gällande rätt med hjälp av 

rättskälleläran, det vill säga förarbeten, lagstiftning, prejudikat, doktrin, rekom-

mendationer m m (Svensson 1997). Inom rättsvetenskaplig forskning har den 

traditionella juridiska metoden länge varit den dominerande ansatsen19, och kan 

betecknas som ett ickeproblematiserat paradigm. I takt med en förändring av 

samhället i övrigt och bland annat genom framväxten av genusperspektiv på 

rätten som forskningsfält har synen på rättsvetenskap, vad man kan forska om 

och utifrån vilka metoder som kan användas, utmanats och därmed vidgats 

alltmer (Gunnarsson, Svensson & Davies 2007). Ett liknande resonemang förs 

av Sandgren (95/96) som hävdar att man bör vidga synen på rättsvetenskapen 

för att den ska kunna uppnå större samhällelig relevans och att rättsvetenskap 

inte behöver vara enbart detsamma som traditionell juridisk metod. Ett utökat 

användande av empiri skulle kunna vara berikande för hela rättsvetenskapen. 

Hydén (2002) delar in rättsvetenskapen i tre olika paradigm: Det rättsdogmatis-

ka, det rättsrealistiska och det rättssociologiska. Enligt Hydén utgår en rätts-

dogmatiker från att den skrivna rätten gäller och att det går att uttolka rättens 

innehåll genom rättskällorna. En rättsrealist däremot, tror inte att rätten kan 

uttolkas i förväg, utan tvärtom att den rättsliga argumentationen i det särskilda 

fallet spelar en avgörande roll. Rättssociologen går ett steg längre och räknar 

med att rättsliga beslut påverkas av andra samhälleliga faktorer. Synen på rätten 

och vilka metoder man använder beror, enligt Hydén, på vilket av dessa para-

digm man tillhör. 

Klepp (1997) diskuterar det motstånd som finns mot kvalitativ metod inom den 

medicinska forskningen. Eftersom kvalitativ information inte går att mäta eller 
                                               
19 I och för sig en metod som kan betecknas som kvalitativ och tolkande. 
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kvantifiera har den inte betraktats som tillräckligt vetenskaplig. Olika problem- 

och frågeställningar har dock på senare tid medfört ett ökat användande av kva-

litativa metoder även inom det medicinska fältet. Viss kunskap går inte att kvan-

tifiera utan måste beskrivas genom ord. Malterud (2001) diskuterar behovet av 

kvalitativ forskning inom medicinen för att öka kunskaperna om olika sociala 

fenomen genom människors egna erfarenheter och bland annat som ett sätt att 

överbrygga klyftan mellan teori och praktik inom medicinen. Det räcker inte 

med enbart förklaringar, man måste också söka en djupare förståelse. 

Kvalitativ intervju 

I både delstudie I och II användes kvalitativ djupintervju. Den kvalitativa inter-

vjun har, enligt Starrin & Renck (1996), som målsättning att upptäcka eller iden-

tifiera okända eller inte tillräckligt kända företeelser, egenskaper eller innebör-

der. Den kvalitativa intervjun utgår från antagandet att man inte redan från bör-

jan kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla och är därför icke-

standardiserad. Tidigare frågor och svar utvecklar nya frågor och svar. Intervju-

aren ses som en medskapare till resultatet av intervjun genom interaktion med 

respondenten, vilka därmed påverkar varandra (ibid). Öppna frågeställningar 

ger intervjupersonerna möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser, känslor 

och erfarenheter (Charmaz 2006a, 2006b). Det är viktigt att genom hela inter-

vjun, tolkning och analysen av denna, hålla ett öppet sinne för att kunna upp-

täcka något nytt (Starrin et al 1997). Dahlgren (1996) beskriver denna interak-

tion i en kvalitativ intervju som en hermeneutisk cirkel i flera steg. Responden-

ten tolkar sina erfarenheter och förmedlar dessa till intervjuaren vilket förs vida-

re till nästa steg och så vidare. En bra intervju kännetecknas av att intervjuaren 

lyckats bygga upp ett sammanhängande och begripligt resonemang (Starrin & 

Renck 1996).20 För delstudie II användes utöver öppna frågeställningar och 

frågor ett antal mer målinriktade frågor för att studera de våldsutsatta kvinnor-

nas fysiska och psykiska hälsa samt psykologiska stressreaktioner och copingst-

rategier. 

                                               
20 Detta resonemang kan jämföras med den kvantitativa intervjun som istället anses ta sin utgångs-
punkt i på förhand definierade företeelser, egenskaper eller innebörder formulerade som frågor med 
definierade svarsalternativ (det vill säga av standardiserad karaktär). Den kvantitativa intervjun ses 
till största delen som en verbal beteendemässig händelse där intervjuaren ses som ett utbytbart 
verktyg. En god kvantitativ intervju kännetecknas av ett erhållande av individens sanna värde (ibid). 
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Konstruktivistisk grundad teori 

Den mer specifika datainsamlings- och analysmetod som valdes för delstudie I 

var konstruktivistisk grundad teori. Grundad teori följer inte den traditionella 

vetenskapliga metoduppdelningen utan anses kunna användas både vid kvalita-

tiva och kvantitativa undersökningar, är en induktiv metod med inslag av de-

duktiva element och närmar sig ursprungligen delvis positivism genom dess 

strikta tillvägagångssätt. Huvudsyftet med grundad teori är upptäckten av något 

nytt och att utifrån data generera teorier. Metoden är ursprungligen utarbetad 

och beskriven av Glaser & Strauss (1967). 

Metoden har med tiden utvecklats i olika riktningar och den finns idag i flera 

versioner. Även om de olika inriktningarna skiljer sig åt finns det vissa gemen-

samma fundamentala strategier för samtliga: 
 

� Inquiry is structured by discovery of social and social psychological processes. 

� Data collection and analysis phases of research proceed simultaneously. 

� Both the processes and the products are shaped from the data rather than  from pre-
conceived logically deduced theoretical frameworks. 

� Analytical processes prompt discovery and theory development rather than verifica-
tion of pre-existing theories. 

� Theoretical sampling refines, elaborates, and exhausts conceptual categories. 

� The process of analysis includes a constant comparison of raw data and  emerging 
categories. 

� Theoretical memo writing is important and serves as the necessary step between cod-
ing and completed analysis. 

� Grounded theory methodology is not only aimed at studying processes, but also as-
sumes that making theoretical sense of social life is itself a process. 

� The systematic application of grounded theory analytical techniques leads progress-
sively to more abstract analytical levels (Dellve, Abrahansson & Trulsson 2002, 141).  

 

Eftersom grundad teori passar bra för att studera sociala processer och för att 

generera nya teorier passar metoden väl in på relativt outforskade fält som i 

delstudie I om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. 

Glaser och Strauss (1967) förordar ett urval som inte styrs av redan förutsatta 

idéer, utan av idéer som härrör från redan insamlad data, så kallat teoretiskt urval. 

Teoretiskt urval innebär att man inte på förhand har bestämt urvalet utan det 

sker kontinuerligt genom undersökningen. Man väljer intervjupersoner efter 

hand utifrån de data man fått fram och jämför dessa med varandra. Urvalet 

grundar sig därmed på teoretiska överväganden men inte ur någon redan från 

början förutsatt teori, utan från insamlade data.  Datainsamling och analys sker 



52

alltså parallellt i grundad teori. Man slutar samla in material när man inte längre 

upptäcker något nytt i förhållande till kategorierna, det vill säga när så kallad 

teoretisk mättnad uppnåtts. 

Grundad teori sätter egentligen inte några gränser för vilka datainsamlingstekni-

ker som är möjliga. Intervjuer och observation verkar vara det vanligaste men 

det är inget som hindrar att man använder sig av andra källor såsom till exempel 

skönlitteratur, brev, biografier, videoband och tidningar. Det är syftet med un-

dersökningen som bör avgöra vilken datateknik man väljer att använda sig av. 

Det är även möjligt att använda sig av olika tekniker i olika faser i en och sam-

ma undersökning (ibid). Då syftet för delstudie I var att nå en djupare förståelse 

av våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocess, ansågs kvalitativa djupintervjuer 

som ett lämpligt val av datainsamlingsteknik.  

Valet av datainsamlingsmetod och analys för delstudie I var den konstruktivis-

tiska varianten som på senare år har utvecklats av Charmaz (2006a, 2006b). 

Analysen enligt konstruktivistisk grundad teori innebar att parallellt med inter-

vjuandet läsa det utskrivna materialet rad för rad för att få en uppfattning om 

helheten, samt koda det materialet utifrån vad de intervjuade kvinnorna berättat 

om sina erfarenheter och upplevelser. Därefter sammanfördes de olika koderna 

genom minnesanteckningar till olika kategorier. Dessa kategorier användes i 

följande intervjuer och analyser, vilka slutligen resulterade i färdiga kategorier 

som gick att relatera till varandra samt en huvudkategori. Det färdiga resultatet 

utmynnade så småningom i en teoretisk modell. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys utvecklades till en början som en kvantitativ ansats för att han-

tera stora mängder datamaterial framförallt inom massmedieforskning och för 

att analysera frekvenser och proportioner till exempel när det gäller nyhetsför-

medling och attityder för och emot olika fenomen i samhället. Kvalitativ inne-

hållsanalys fokuserar istället på tolkning, vilket kan ske på olika nivåer, av olika 

texter och är användbar inom många olika forskningsområden (Lundman et al 

2008). Krippendorff (2004) är dock kritisk mot uppdelningen av kvantitativ 

respektive kvalitativ innehållsanalys och hävdar att all textanalys egentligen är 

kvalitativ, och menar att en kvalitativ ansats erbjuder användbara verktyg för en 

systematisk textanalys. 
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Lundman et al (2008) använder några centrala begrepp för att beskriva analys-

processen i kvalitativ innehållsanalys.21 Analysenhet kallas hela det material eller 

dokument som analyseras. Domän är uppdelning av texten utgörande en grov 

struktur som kan identifieras med låg grad av tolkning. En meningsenhet kan ut-

göras av ord, meningar och stycken av texten som hör ihop genom innehåll och 

sammanhang och utgör själva grunden för analysen om de är lagom stora. Ge-

nom kondensering görs texten kortare och mer lätthanterlig utan att det väsentliga 

innehållet försvinner. Genom abstrahering av meningsenheterna lyfts innehållet 

till högre logisk nivå. Att koda är att sätta etiketter på de olika meningsenheter-

na. En kategori består av flera koder som har liknande innehåll. Slutligen att ska-

pa teman innebär att binda samman det underliggande innehållet i ett antal kate-

gorier och bildar den röda tråd av mening som återkommer i kategori efter ka-

tegori Man talar även om manifest och latent innehåll. Manifest innehåll är en 

deskriptiv analys utifrån det synliga och uppenbara medan det latenta innehållet 

tar form genom en tolkning av underliggande meningar (Graneheim & Lund-

man 2004).

Det finns, enligt Hsieh & Shannon (2005), flera olika typer av kvalitativ inne-

hållsanalys och den metodologiska ansatsen kan var både deduktiv och induk-

tiv. Baxter (1991) använder benämningen tematisk innehållsanalys som en 

tolkande process genom vilken forskaren reflekterar över sammanhanget och 

som resulterar i ett övergripande tema. Graneheim, Nordberg & Jansson (2001) 

använde Baxters tematiska innehållsanalys i en deltagande observationsstudie 

som syftade till att studera hur en svårt dement kvinna med så kallad beteende-

rubbning agerar i förhållande till sina vårdare och hur vårdarna agerar i förhål-

lande till henne. 

Hsieh & Shannon (2005) delar upp kvalitativ innehållsanalys i konventionell, direkt 

och summarisk. I delstudie II användes Hsieh & Shannons direkta kvalitativa in-

nehållsanalys. Det är en metod som passar bra att använda på ett område där 

kunskaper och teorier finns men behöver fördjupas och utvecklas ytterligare. 

Den direkta innehållsanalysen kan därmed sägas vara kombinerat deduk-

tiv/induktiv. Samtidigt som öppna intervjufrågor kan användas för att få en 

trovärdig bild av respondenternas erfarenheter och upplevelser, används mer 

målinriktade frågor som utgår från tidigare kunskaper och forskning på områ-

det.22 Analysen innebar att upprepade gånger läsa igenom hela materialet och att 

                                               
21 Liknande begrepp används även i andra kvalitativa analysmetoder. 
22
 En form av så kallad abduktion (Alvesson & Sköldberg 2008). 
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skriva minnesanteckningar för att få en uppfattning om helheten. Psykiska 

stressreaktioner och känsla av sammanhang användes deduktivt som förutbe-

stämda koder, och nyckelord som förknippades med dessa plockades ut ur tex-

ten. Data som inte gick direkt att relatera till dessa begrepp fick representera 

nya koder. Koderna relaterades sedan till varandra och bildade kategori-

er/teman vilka utgjorde det slutliga resultatet. 

Diskursanalys 

Diskursanalys utifrån ett genusperspektiv valdes som lämplig analysmetod för 

delarbete IV. Diskursanalys innebär ett sätt att kritiskt analysera texter eller 

andra språkliga utsagor, genom vilket man försöker identifiera meningsskapan-

de komponenter. Det handlar dels om att fokusera på hur olika begrepp och 

fenomen är representerade i en text eller annan utsaga. Man tittar på vad som 

nämns explicit, men också vad som förblir implicit. Inom diskursanalys är ut-

gångspunkten att människor genom språket sysslar med konstruktioner av den 

sociala världen, och innebär därför ett studium av hur olika identiteter skapas 

och hur relationer mellan dessa identiteter konstrueras i en text (Bergström & 

Boréus 2000).  

Tolkningsstrategin i diskursanalys går ut på att en text eller det som framkom-

mer i en intervju betyder det den gör i ett större sammanhang där den enskilde 

aktören inte är intressant (ibid). Man intresserar sig inom diskursanalys mer på 

språkhandlande och texter än på interaktioner, för tal och texter som delar av 

sociala praktiker. Diskursanalys vänder sig mot den traditionella vetenskapliga 

metodiken som oftast enbart fokuserar på att avspegla verkligheten genom att 

ur data finna mönster. Inom diskursanalys tar man även variationer på allvar, till 

skillnad från annan typ av kvalitativ forskning som tenderar att överbetona kon-

sistens, medan inkonsistenser döljs, och kan leda till att man inte gör empirin 

fullständig rättvisa (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Fairclough (1992) utgår ifrån en tredimensionell modell i sin kritiska diskursana-

lys. Den innebär för det första en analys på textnivå och som handlar om texter-

nas lingvistiska uppbyggnad, för det andra en analys av den diskursiva praktikens 

nivå, vilket innebär en analys av de diskurser som uttrycks i produktionen eller i 

kommunikationen av texten. Slutligen innehåller modellen en analys av den 

sociala praktikens nivå genom vilken man tittar på vilka konsekvenser den diskur-

siva praktiken har för den sociala praktiken. 
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Analysarbetet innebar, i delstudie IV, att genom närläsning gå bakom ytan av 

det valda materialet för att finna återkommande mönster som bildar diskurser. 

Avsikten var inte att fokusera på gällande rätt eller utgången i enskilda mål. Av-

sikten var att tolka informationen med fokus på den omgivande diskursen, med 

fokus på utsagor (eller ”ickeutsagor”) som anspelar på attityder, för att söka 

efter föreställningar om/konstruktioner av kön, hur utsagorna genom attityder 

eller föreställningar blir så att säga ”sanna”. Utgångspunkten var att det som 

framkommer ur domstolsprotokollen har en mening i ett större socialt sam-

manhang, där enskilda aktörer inte var av något egentligt intresse.  

Kvantitativa metoder 
Kvantitativa metoder har sin grund i en naturvetenskaplig och positivistisk tra-

dition och är det vetenskapliga paradigm som dominerat den moderna veten-

skapliga utvecklingen. Inom positivismen ser man verkligheten som lagbunden. 

Dess epistemologi utgörs av en sträng empirism kombinerad med logik och 

matematik, med rationalistiska inslag samt ett objektivt, neutralt och värderings-

fritt förhållningssätt. Även om man inom den positivistiska traditionen starkast 

drivit uppfattningen om objektiva beskrivningar av verkligheten är det, enligt 

Sohlberg & Sohlberg (2001), numera vanligen accepterat att dessa är präglade 

av perspektiv eller teorier. ”Även när vi studerar den fysiska världen är vi selek-

tiva – det vill säga vi kan inte studera allting utan måste fokusera på vissa aspek-

ter” (ibid 97). 

I delstudie II användes, förutom kvalitativ direkt innehållsanalys av fjorton 

djupintervjuer,  tre olika kvantitativa mätinstrument/frågeformulär för att mäta 

posttraumatiska stresssymptom/psykiskt hälsotillstånd samt känsla av samman-

hang: Impact of Event Scale (IES-R), Symptom Checklist (SCL-90-R) och KA-

SAM-formulär (SOC-scale). 

IES-R (Weiss & Marmar 1997) är ett självrapporteringsinstrument avsett att 

mäta upplevd ”distress” till följd av svåra händelser i livet. Instrumentet inne-

håller 22 påståenden som avspeglar graden av påträngande minnen (intrusion), 

undvikande beteende (avoidance) samt hög aktivitetsnivå/överspändhet (hype-

rarousal) och som följer diagnoskriterierna i DSM-IV för PTSD orsakad av 

traumatiska livsupplevelser. Sju frågor har lagts till de ursprungliga 15 i IES-

Total (Horowitz, Wilner & Alvarez 1979). Respondenterna ombeds att rang-
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ordna varje fråga i formuläret i en skala 0 (inte alls), 1(sällan), 3 (ibland), och 5 

(ofta). IES-Total (påträngande och undvikande) kan tolkas enligt följande po-

ängberäkning: 0-8 Utom klinisk nivå, 9-25 Mild nivå, 26-43 Måttlig nivå och 

44+ som Allvarlig nivå (Shevlin & McGuigan 2003).  

SCL-90-R (Derogatis 1983), en av de internationellt mest använda symptom-

skattningsskalorna, är ett självskattningsinstrument som innehåller 90 frågor 

konstruerade för att undersöka psykiska problem och fysiska symptom. Varje 

fråga är rangordnad på en 5-poängsskala från 0 (inte alls) till 4 (väldigt mycket). 

De nittio frågorna mäts och tolkas utifrån nio primära symptomdimensio-

ner/subskalor (somatisering, obsessiv konpulsivitet, interpersonell sensitivitet, 

depression, ångest, fientlighet, fobisk ångest, paranoidt tänkande och psykoti-

cism) och ett totalindex (GSI, Global Severity Index). Ett högt värde inom en 

given dimension indikerar högt uttryck för korresponderande problem. Men 

författare som till exempel Cyr, Doxey & Vigna (1988) argumenterar emot de 

nio subskalorna och menar att instrumentet är lämpligast som mätare av gene-

rell besvärsnivå och att GSI därför är ett bättre mått. Eftersom det i djupinter-

vjuerna framkom symptom som relaterade till vissa subskalor analyserades ut-

över GSI delskalorna somatisering (12 items), ångest (10 items) och depression 

(13 items) (Fridell, Cesarec, Johansson et al 2002). 

Personliga resurser och coping (KASAM) mättes med hjälp av den kortare ver-

sionen av Antonovskys livsfrågeformulär, innehållande 13 frågor (SOC scale), 

som sägs vara applicerbar tvärsöver genus och kultur (Antonovsky 1987). Sva-

ren är utformade utifrån en sjupoängsskala, från ’aldrig’ (1 poäng) till ‘väldigt 

ofta’ (7 poäng). Formuläret innehåller fem frågor som handlar om begriplighet, 

fyra som handlar om hanterbarhet och fyra om meningsfullhet. Värden mellan 13 

och 91 kan förekomma. Ju högre poäng desto starkare känsla av sammanhang. 

Ett högt värde tenderar att påvisa salutogena egenskaper (Lundqvist, Svedin, 

Hansson et al 2006). 
  

I analysen av SCL-90-R gjordes en jämförelse med en klinisk grupp av psykiat-

riska ”both inpatients and outpatients” med olika diagnoser och åldrar, samt en 

så kallad normalgrupp (Fridell et al (2002). Teckentest användes för att signifi-

kanstesta skillnader mellan grupperna. För att analysera korrelationer mellan 

SOC och IES-R-Total och SCL-90-R användes Spearman rho. Båda dessa test 

är så kallade ickeparametriska test (Siegel & Castellan 1988), och används om 

materialet är litet och på icke-normalfördelade variabler. 
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Urvalet till delstudie III utgjordes av samtliga förundersökningar under 2006 i 

två poliskontor tillhörande samma åklagardistrikt i Stockholms län. Cirka tio 

procent av de anmälda fallen var fortfarande under utredning och ej åtkomliga 

för granskning. Utifrån syftet med studien och frågeställningar centrala för den 

rättsliga processen, fokuserades relevanta variabler såsom typ av brott, ålder på 

brottsoffer respektive misstänkt, relationernas karaktär, den misstänktes inställ-

ning till brottet, vidtagna tvångsåtgärder, om besöksförbud var utfärdat, om det 

förordnats målsägandebiträde för kvinnan, olika typer av bevis, kvinnans vilja 

att medverka i utredningen, antal förhör med misstänkta, huruvida fallet gått 

vidare till åtal eller ej, samt utredningstid. I vissa akter saknades en del av den 

information vi efterfrågade. Datamaterialet bearbetades i olika steg, med univa-

riata och multivariata analysmetoder. För att kontrollera univariata samband 

användes χ2-test. Med χ2-test, som är ett icke parametriskt test, undersöks om 

två fördelningar är signifikant skilda från varandra (Siegel & Castellan 1988; 

Aronsson 1999; Edling & Hedström 2003). Phi användes för korrelationsana-

lys. För att förklara vad som påverkar åtalsfrekvens användes logistisk regres-

sion, en multivariat analysmetod som har till syfte att skatta oberoende variab-

lers inverkan på en beroendevariabel och är användbar när beroende- eller ef-

fektvariabeln är en 0-1 variabel (Hosmer & Lemeshow 1989). Åtal användes 

som beroende variabel i denna studie. 

Etiska överväganden 
I etiska överväganden kring en studie ställs krav på att principerna om informe-

rat samtycke, konfidentialitet och nyttjande uppfylls (HSFR 1991). Det är natur-

ligtvis särskilt viktigt vid djupintervjustudier inom det aktuella forskningsområ-

det. Konfidenitialitetskravet har varit högt prioriterat, och åtgärder har vidtagits 

för att i allt forskningsmaterial, intervjucitat i resultatredovisningar etc. inte röja 

någon av de drabbade kvinnornas identitet. Samtliga intervjupersoner har på 

förhand erhållit ett informationsbrev där det framgår att intervjuaren har tyst-

nadsplikt och att all information behandlas konfidentiellt. I brevet har även 

framgått att deltagande är frivilligt och att det när som helst varit möjligt att 

avbryta sin medverkan.  

Att svara på intervjufrågor kan upplevas som integritetstvång.  Det finns också 

en risk att en intervju river upp gamla sår. Men det kan också upplevas som 

positivt att någon lyssnar och engagerar sig. Att för de utsatta kvinnorna ha 
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möjlighet till en personlig kontakt även efter intervjutillfällena har varit viktigt. 

Det har genom hela forskningsperioden funnits ett kontaktnät och en bered-

skap för att kunna hantera dessa frågor. Viss kontakt med några av kvinnorna i 

efterhand har förekommit, men det har inte varit av sådan karaktär att det har 

behövts särskilt stöd. 

Samtliga intervjuade kvinnor gjorde ett djupt intryck på mig både som intervju-

are och medmänniska. Det går fortfarande nästan inte en dag utan att jag tänker 

på någon av dem och undrar hur de har det. Jag funderar också ibland på om 

det faktiskt var så att intervjun upplevdes som ytterligare ett trauma utan att jag 

fått veta det. Mitt bestående och djupa intryck från intervjutillfällena är dock att 

dessa kvinnor gärna pratade om sina upplevelser och uppskattade att någon tog 

sig gott om tid att lyssna. 

Studie I och II är godkända av den lokala forskningsetiska kommittén vid Karl-

stads universitet (UFO2004/251). 

Förundersökningsmaterialet som granskades i delstudie III omfattas av sekre-

tesslagen. Jag fick därför inför min studie hos polismyndigheten skriva under en 

särskild sekretesshandling där jag förband mig att inte avslöja innehållet i mate-

rialet eller identiteten hos enskilda personer som var inblandade i och var före-

mål för de förundersökningsärenden som jag tog del av. 
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Sammanfattning av delstudierna 
Resultaten bygger på data insamlad från kvinnor som varit utsatta för våld av 

män i nära relationer, från polisens förundersökningsmaterial samt rättsfall be-

träffande sådana våldsbrott. Misshandlade kvinnors uppbrottsprocess (arbete I) 

samt psykiska hälsokonsekvenser som en följd av våldet (arbete II) har stude-

rats. Därefter studerades, utifrån de fördjupade kunskaperna i delstudie I och II, 

huruvida kravet på rättstrygghet uppfylls för dessa kvinnor genom en gransk-

ning av polisens förundersökningsmaterial (arbete III) samt genusrelationens 

betydelse i domstolshanteringen (IV). 

Delstudie I 
Denna studie syftade till att nå en djupare kunskap om våldsutsatta kvinnors 

erfarenheter av att lämna en våldsam relation samt att få en djupare förståelse 

för hur uppbrottsprocessen fungerar, från de första tankarna på att lämna eller 

försöken att lämna till det slutgiltiga fysiska uppbrottet. Metodologiska princi-

per för konstruktivistisk grundad teori tillämpades. Undersökningen bygger på 

intervjuer med 14 kvinnor från olika orter i Sverige, som levt i och lämnat våld-

samma heterosexuella relationer. Kontakt med de intervjuade kvinnorna erhölls 

genom Alla kvinnors hus, från Brottsofferjour, från en advokat samt via privata 

kontakter. Kvinnornas ålder var vid intervjutillfället mellan 25 och 50 år, med 

en medelålder på 38 år, och de hade varierande social status. Relationerna hade 

varat mellan 1 och 16 år och hade avslutats någon gång under den senaste fem-

årsperioden, utom en som hade avlutats tidigare. Parallellt med intervjuarbetet 

analyserades data enligt den konstruktivistiska modellen: Det utskrivna inter-

vjumaterialet lästes rad för rad för att få en förståelse vad innehållet egentligen 

handlade om, data kodades, kategorier formulerades och minnesanteckningar 

gjordes. Genom denna konstanta jämförelse växte så småningom en huvudka-

tegori, nyckelkategorier, subkategorier och en teoretisk modell fram (Figur 5). 

Även om analysen visade på ett mycket likartat mönster i samtliga relationer, 

tog sig våldet många olika uttryck. Alla relationer innehöll någon form av fysiskt 

våld. Flera av relationerna innehöll dagligt både fysiskt och psykiskt våld. Tio av 

de fjorton relationerna innehöll någon form av sexuellt våld, i några fall mycket 

grovt sexuellt våld. 
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Figur 5. Teoretisk modell som beskriver misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. 

 

Rädsla var ett mycket centralt tema i kvinnornas berättelser. Med rädslan följde 

känslor som obehag, oro, stress, chock, en känsla av kaos, skam, förvirring, 

ambivalens, traumatisering och känslomässiga band. Olika former av rädsla, 

som utgjorde både ett hinder från att lämna och en drivkraft ut ur relationen, 

uttrycktes på många olika sätt när kvinnorna berättade om våldet, mannen, bar-

nen och om separationen. Huvudkategorin Rädsla som en drivkraft att lämna (fear-

fulness as a driving force to leave) och de tre nyckelkategorierna Kvarhållande faktorer 

(restraining break up), Balanserande mellan att lämna och att stanna (balancing between 

leaving and staying) och Frigörande vändpunkt (releasing turning point) samt ett antal 

subkategorier växte så småningom fram, kategorier som går att relatera till var-

andra och till rädsla i någon form. 
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Resultatet visar att den första fasen i uppbrottsprocessen utmärks av flera fak-

torer som hindrar kvinnan från att bryta upp, såsom passionerad förälskelse i 

mannen, våldets smygande förlopp, pendling mellan våld och värme, kvinnans 

anpassning till mannen och hopp om förändring, fokus på barnen samt känslor 

av skam och skuld. I nästa steg i processen gör kvinnan olika försök att lämna 

mannen på grund av våldets eskalerande. Mannens vägran att släppa taget orsa-

kar dock ambivalenta känslor hos kvinnan och processen handlar nu en balans-

gång mellan att lämna eller att stanna. I den sista fasen i uppbrottsprocessen 

förvandlas hela situationen till en frigörande vändpunkt och det slutgiltiga (fy-

siska) uppbrottet, i flera fall tack vare externt stöd, eller att kvinnan inser att 

våldet aldrig kommer att upphöra eller att barnen blir indirekt eller direkt drab-

bade. Situationen kan också bli så hotfull att hon helt enkelt känner sig tvungen 

att välja mellan att leva eller att dö. Analysen visar också att kvinnorna gradvis 

utvecklar starka emotionella band till männen. Olika former av rädsla fungerar 

både kvarhållande och frigörande, men när rädslan blir ännu starkare än de 

emotionella banden möjliggörs det definitiva uppbrottet. Resultaten påvisar 

komplexiteten i kvinnors uppbrott från en våldsam relation och att uppbrotts-

processen inte framskrider på en rak linje utan snarare genom två steg framåt 

och ett steg bakåt och så framåt igen, vilket synliggörs genom spiralformen i 

modellen.  
  

Delstudie II 
Studiens syfte var dels att undersöka det psykiska hälsotillståndet hos kvinnor 

som levt i och lämnat en misshandelsrelation, dels att undersöka de här kvin-

nornas känsla av sammanhang.  Metodologiskt tillämpades en kombination av 

kvalitativ direkt innehållsanalys utifrån djupintervjuer samt de kvantitativa mät-

instrumenten IES-R, som mäter posttraumatiska stressymptom (PTSS/PTSD), 

SCL-90-R som mäter psykiska problem på ett brett plan samt den korta versio-

nen (13 frågor) av KASAM-formuläret som mäter känsla av sammanhang. 

Forskare inom traumaområdet har uppmärksammat att våldsutsatta kvinnor 

oftast har en mer komplex symptombild än PTSD (Herman 1992 & 2001). 

Komplext PTSD eller Disorders of Extreme Stress not Otherwise Specified 

(DESNOS) har föreslagits som ny diagnos. Data inhämtades från samma 14 

kvinnor och intervjuer som i delstudie I. Mätinstrumenten delades ut i samband 

med intervjuerna och återsändes per post senast ett par veckor efter respektive 

intervju. 
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Den kvalitativa analysen av djupintervjuerna resulterade i ett mönster och i ett 

antal teman utifrån den direkta innehållsanalysen. Våldet skapade, enligt de in-

tervjuade kvinnornas berättelser, starka känslor av rädsla/osäkerhet, innehållande 

bland annat en rädsla för att dö för flera av dem, samt känslor av skam och 

skuld. Dessa tankar och upplevelser orsakade långtgående psykosomatiska 

symptom och psykiska stressreaktioner hos kvinnorna. Samtidigt fann vi genom 

intervjuerna att flertalet av kvinnorna upplevde sig i grunden ha en stark själv-

känsla. Resultatet från de kvantitativa mätinstrumenten IES-R, SCL-90-R och 

KASAM korresponderar relativt väl med resultatet från intervjuerna, men in-

tervjuerna visar också en utvidgad symptombild. Enligt IES-R hade tolv av de 

fjorton kvinnorna vid mättillfället post-traumatiska stressymptom. 

Medelvärdena från SCL-90-R, GSI (global severity index) och subskalorna so-

matisering, ångest och depression för kvinnorna i studien visar en sämre psy-

kisk hälsa jämfört med en normalgrupp respektive en klinisk grupp. Resultaten 

av KASAM visar en bred variation (21-81) och ett medelvärde på 55,57. Vi fann 

ett mönster och ett samband mellan låga värden av KASAM och höga värden 

av IES-R och SCL-90-R (Spearman rho KASAM/IES-R-total = -0.515; p=0.06 

och KASAM/SCL-90-R=-0.609;p=0.02). Resultaten från intervjuerna och 

SCL-90-R bekräftar komplext PTSD/DESNOS, till exempel genom respon-

denternas känslor av skam och skuld, tankar på döden och psykosomatiska 

symptom, vilket inte mäts med IES-R.  

Delstudie III 
Utifrån en kvantitativ ansats och 474 förundersökningsärenden syftade den 

tredje delstudien till att nå en djupare kunskap om förutsättningarna för åtal och 

huruvida den praktiska rättshanteringen fungerar enligt lagstiftarens intentioner, 

det vill säga om kravet på rättstrygghet uppfylls för våldsutsatta kvinnor. Ut-

ifrån syftet och frågeställningarna studerades ett antal intressanta och för rätts-

processen centrala variabler. 

Kvinnornas ålder var mellan 15 och 79 år, med en medelålder på 36,3 år. De 

misstänkta männens ålder varierade mellan 15 och 75 år med en genomsnittsål-

der på 39,3 år. De flesta av de misstänkta männen var av utländsk härkomst 

(53,5%). I de flesta fall var relationen ännu pågående (66,2 %) vid anmälnings-

tillfället. Polisen indelar våldsbrott i olika kategorier: misshandel utomhus, miss-

handel inomhus, grov misshandel utomhus, grov misshandel inomhus samt 
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grov kvinnofridskränkning. Majoriteten av de anmälda brotten var kodade som 

misshandel inomhus (347 fall, 73,2 %). 77 fall (16,2 %) var kodade som grov 

kvinnofridskränkning. Den genomsnittliga utredningstiden var 8 veckor (medi-

an var 4 veckor).  

Resultatet visar att 25,5 % av det totala antalet anmälda fall gick vidare till åtal. 

Inom det specifika brottet grov kvinnofridskränkning var åtalsfrekvensen 46,8 

%. Målsägandebiträden hade under förundersökningstiden blivit utsedda i 18,4 

% av det totala antalet fall. Av de brott som rubricerats som grov kvinno-

fridskränkning var motsvarande frekvens 44,2 %. Frekvensen av besöksförbud 

var 6,8 % av det totala antalet fall. 40,1 % av kvinnorna var villiga att medverka 

i utredningen.  

Med χ2-test analyserades variabeln åtal i relation till ett antal bakgrund- och stu-

dievariabler. Inget signifikant samband påvisades mellan variabeln åtal och kvin-

nans ålder, relationens karaktär eller om kvinnan nyttjat någon form av droger. 

Däremot fann vi ett samband mellan åtalsfrekvens och den misstänktes drog-

användande. Åtalsfrekvensen var även signifikant högre bland gruppen svenska 

män än bland utländska, om brottet kodats som grov kvinnofridskränkning, om 

kvinnan fått målsägandebiträde utsett, om besöksförbud utfärdats mot mannen 

och om den misstänkte hade förhörts. I 36,4 % av de anmälda fallen hölls inte 

något förhör med den misstänkte. 

Korstabell med ett antal variabler jämfört med kvinnans vilja att medverka eller 

ej påvisade ett samband mellan kvinnans vilja att medverka i utredningen och 

åtalsfrekvens (97 fall, 51,1 %). 91,5 % av de fallen där kvinnan inte ville med-

verka blev nedlagda. Vi fann också ett samband mellan kvinnans vilja att med-

verka och häktning (29 fall, 15,3%) samt mellan kvinnans vilja att medverka och 

erhållande av målsägandebiträde (66 fall, 34,7 %) respektive besöksförbud (22 

fall, 11,6%). Resultatet påvisade också ett samband mellan kvinnans ovilja att 

medverka och avsaknad av förhör av den misstänkte mannen (134 fall, 47,5%) 

samt variabeln pågående relation (200 fall, 71,2 %). 

Phi användes för att analysera korrelationer. Inga höga värden observerades, det 

högsta 0,64. Nio variabler inkluderades i en logistisk regressionsanalys som vi-

sade att de variabler som ökade sannolikheten för åtal mest var om kvinnan 

ville medverka i förundersökningen och om den misstänkte hade blivit förhörd. 

Sannolikheten för åtal var fem gånger högre om kvinnan medverkade och cirka 
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femton gånger högre om den misstänkte hade förhörts. Den logistiska model-

len predicerade mycket bra (Nagelkerke R2  = .667). 

Delstudie IV 
Den fjärde och sista delstudien var en kvalitativ diskursanalytiskt inspirerad 

rättsfallsanalys. Syftet var att studera genusrelationens betydelse, det vill säga 

om kön konstrueras i rättssalen beträffande mål som behandlar olika former av 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer, och hur det i så fall går till. 

Som teoretiska utgångspunkter användes diskursanalytisk teori, teorin om osyn-

liggörande i rätten23 samt teorin om genussystemet. Materialet utgjordes av fem 

strategiskt utvalda rättsfall, varav två tingsrättsdomar, två hovrättsdomar samt 

ett fall från högsta domstolen utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. Med de 

två tingsrättsdomarna som utgångspunkt utgjorde de fem rättsfallen det empi-

riska materialet för denna studie. 

Genom analysen växte ett mönster och vissa teman/diskurser fram som visar 

att kön (det vill säga föreställningar om manligt och kvinnligt) (re)konstrueras i 

den praktiska domstolshanteringen av dessa mål genom olika myter om könsrelate-

rat våld, genom att fokusera på det kvinnliga offret och genom att göra distinktioner mellan 

kvinnligt och manligt. Den nära relationen betraktas som en förmildrande omständighet: 

- Myter om det könsrelaterade våldet. Det framkommer genom en kvinnas 

utsaga angående den ena tingsrättsdomen som gäller åtal för våldtäkt, att hon i 

rättssalen fått frågor om sina alkoholvanor, sexvanor och psykiska hälsa och om 

hon blivit misshandlad i något tidigare förhållande. I målet från Högsta domsto-

len samt det ena hovrättsfallet förs ett liknande resonemang om kvinnans bete-

ende och parternas alkoholvanor. I det andra målet från tingsrätten, som gällde 

åtal för misshandel vid två tillfällen, framgår det tydligt ur domskälen att dom-

stolen betraktar det som har hänt ur den åtalades perspektiv.  

- Fokusering på det kvinnliga offret. Genom att ställa frågor till målsägande 

om hennes sex- och alkoholvanor, hennes psykiska hälsa och hennes beteende i 

samband med det inträffade i de olika målen, utan att ställa liknande frågor till 

den tilltalade, innebär det en fokusering på det kvinnliga offret istället för den 

som är åtalad för ett brott. 

                                               
23 Egen benämning av Svenssons (1997) problematisering av förställningen om rätten. 
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- Konstruktion av kön genom isärhållande. Av fallen framgår att man, ge-

nom att fokusera på det kvinnliga offret bland annat genom att ställa en mängd 

frågor till henne istället för att granska den misstänktes vanor och beteende, 

diskuterar manligt och kvinnligt i olika termer och därmed gör en åtskillnad 

mellan könen. 

- Den nära relationen som en förmildrande omständighet. I våldtäktsmålet 

från tingsrätten framgår att målsägande fått frågan om hon och den tilltalade 

brukar dela säng. I det andra målet från tingsrätten framgår att man ser man-

nens beteende som ursäktligt på grund av att kvinnan brutit en långvarig rela-

tion. Att den nära relationen betraktas som en förmildrande omständighet 

framgår också av ett mål från Hovrätten där domstolen fäste vikt vid att det 

under den uppslitande skilsmässoprocessen förekommit åtskilliga konfrontatio-

ner med häftiga ordväxlingar från båda sidor. 

De analyserade fallen visar att, trots en svensk könsneutral likhetsideologi och 

likabehandlingsprincip, en traditionell och ålderdomlig syn på kön innebär olika 

förväntningar på kvinnor och män i den praktiska rättshanteringen. Den rättsli-

ga diskursen leder, implicit eller explicit, till en reproducering av genussystemet. 
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Diskussion 

Om resultaten 
Utgångspunkten för detta arbete var att mäns våld mot kvinnor i nära relatio-

ner, utifrån statistik och annan befintlig kunskap, definieras som ett globalt 

samhälls- och folkhälsoproblem och att det officiella perspektivet på det köns-

relaterade våldet är att det framförallt har sin grund i ojämlika maktförhållanden 

mellan kvinnor och män på en strukturell nivå.  

 

Det övergripande syftet var att, utifrån en tvärvetenskaplig ansats och ur per-

spektiven folkhälsa, genus och rätt, få en ökad förståelse för misshandlade kvin-

nors situation, dels genom att beskriva uppbrottsprocessen från en våldsam 

relation samt våldets hälsokonsekvenser, dels genom att, utifrån dessa fördju-

pade kunskaper, studera frågan om rättstrygghet och betydelsen av genus i den 

rättsliga hanteringen av dessa brott. Resultaten från de olika delstudierna visar, 

utifrån de specifika urvalen för de olika delstudierna, att misshandlade kvinnors 

uppbrottsprocess är komplex och fylld av rädsla för männen och våldet, paral-

lellt med starka emotionella band och att de hälsomässiga konsekvenserna av 

våldet är djupa och långvariga. Resultaten visar också att den praktiska rättshan-

teringen inte fungerar enligt lagstiftarens intentioner. En studie av ett urval för-

undersökningsärenden visar att den inledande förundersökningen efter polis-

anmälan inte håller tillräckligt hög kvalitet ur rättstrygghetssynpunkt. En rätts-

fallsanalys visar slutligen att genus har betydelse i den praktiska domstolshanter-

ingen i fall som gäller olika former av mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Delstudie I, vilken syftade till att få en djupare kunskap om misshandlade kvin-

nors uppbrottsprocess och hur denna fungerar, resulterade i en teoretisk modell 

som visar att rädsla är ett centralt tema i misshandlade kvinnors uppbrottspro-

cess, vilket har visats också genom andra studier (Enander 2008; Holmberg & 

Enander 2004; Hydén 1999; Häggblom 2008, WHO 2005). Analysen visar att 

kvinnorna gradvis utvecklar starka emotionella band till männen, vilket kan lik-

nas vid fenomenet traumatisk bindning (traumatic bonding) (Dutton & Painter 

1981). När rädslan blir ännu starkare än de emotionella banden möjliggörs upp-

brottet. Rädslan fungerar både kvarhållande och frigörande där de kvarhållande 

faktorerna kan liknas vid det som Lundgren (2004) formulerat som våldets 

normaliseringsprocess. Uppbrott från en våldsam relation är mycket komplex 

och framskrider inte på en rak linje. Kvinnorna gör ofta flera försök att lämna 
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innan det slutgiltiga fysiska uppbrottet vilket bekräftats genom flera andra stu-

dier (Walker 1979; Dobash & Dobash 1980; Barnett et al 1997; Ellsberg et al 

2001). Brittisk forskning visar också att en kvinna blir misshandlad i genomsnitt 

30 gånger innan hon kommer i kontakt med polis (Laycock 1997). En studie av 

Häggblom & Möller (2007) visar att det för många kvinnor är viktigt med ex-

ternt stöd för att kunna ta det definitiva steget, vilket denna studie bekräftar. 

Man kan tänka sig att det är en kvinnas önskan om uppbrott från en relation 

som orsakar mannens våld. Resultaten från denna studie visar att det är våldet 

som orsakar kvinnans önskan att bryta upp från relationen, inte tvärtom. Detta 

bekräftas genom Ekbrand (2006) som genom en studie om så kallat separa-

tionsvåld som visar att det är ovanligt att män som inte tidigare utövat våld i en 

relation blir våldsamma i samband med en separation. Det är framförallt kvin-

nor som blivit utsatta för våld i en relation som även blir utsatta för våld under 

eller efter separationen av denna. Resultaten av denna delstudie synliggör kom-

plexiteten i misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. 

 

Delstudie II syftade till att undersöka det psykiska hälsotillståndet hos kvinnor 

som lämnat en våldsam relation samt deras känsla av sammanhang. Resultatet 

av denna studie visar, genom djupintervjuerna och mätinstrumenten, liksom en 

mängd andra studier (till exempel Houskamp & Foy 1991; Golding 1999; Ris-

berg et al 1999; Krantz & Östergren 2000; Lundgren et al 2001; Stein & Ken-

nedy 2001; Campbell 2002; Lang et al 2002; Helweg-Larsen & Kruse 2003; 

Nixon et al 2004; Pico-Alfonso 2005; Romito et al 2005; Woods 2005; Loxton 

et al 2006; Pico-Alfonso et al 2006; Renck 2006; Schei et al 2006; Zlotnick et al 

2006) att våldet orsakar långtgående och djupa psykologiska stressreaktioner. 

Resultaten från intervjuerna och SCL-90-R bekräftar komplext PTSD/ DES-

NOS (Van der Kolk et al 2005). I förarbetena till DSM-IV föreslogs införa dia-

gnosen DESNOS. Förslaget antogs ej på grund av att syndromet inte var klart 

avgränsat (Weisaeth 1997b). Vår studie visar ett behov av en ny utvidgad 

PTSD-diagnos. 

Det fanns också ett intresse av att mäta kvinnornas känsla av sammanhang, ef-

tersom det finns få studier där man undersökt KASAM med särskilt fokus på 

misshandlade kvinnor. Vi fann ett samband mellan höga värden av KASAM 

och låga värden av SCL-90-R och IES-R och tvärtom. Kvinnornas KASAM 

visade ett lägre medelvärde (55,57) än från en studie av ett slumpmässigt urval 

av den svenska befolkningen för kvinnor (64,02) (Larsson & Kallenberg 1996). 

Å andra sidan visade kvinnorna i denna studie högre medelvärde jämfört med 
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andra utsatta grupper (för arbetslösa kvinnor 55,19 (Starrin, Jönsson & Ranta-

keisu 2001), för hemlösa kvinnor 50 (Ingram, Corning & Schmidt 1996)). Fyra 

av kvinnorna i denna studie hade över 65 i KASAM nivå, vilket också framgick 

av intervjuerna med dessa kvinnor. En fundering är om det är därför just de här 

kvinnorna lyckades lämna sina våldsamma män av egen kraft mer än övriga. 

Fyra av kvinnorna hade å andra sidan KASAM värden under 50. Dessa kvinnor 

hade även höga värden av både SCL-R-90 och IES-R. Av intervjuerna framgick 

att dessa kvinnor hade drabbats av andra trauman tidigare i livet, vilket kan för-

klara deras dåliga psykiska hälsa. I en studie av 81 kvinnor, vilka varit utsatta för 

sexuella övergrepp i barndomen, rapporterades mycket låga KASAM-värden 

(Renck & Rahm 2005). En kvalitativ studie visade att känslor av skam hade på-

verkat deras liv i negativ riktning (Rahm, Renck & Ringsberg 2006), vilket också 

framkom genom analysen av denna studie. 

Syftet med delstudierna III och IV var att, utifrån de fördjupade kunskaperna 

om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess och dess komplexitet samt våldets 

hälsokonsekvenser, studera utredningskvaliteten (III) samt betydelsen av genus 

(IV) i den praktiska rättshanteringen av polisanmälda fall. Resultaten från del-

studie III och IV ger visst stöd åt kunskaperna inom det viktimologiska forsk-

ningsfältet om rådande schablonbilder om ideala brottsoffer, i detta arbete före-

ställningar om misshandlade kvinnor (Christie 2001; Lundberg 2001; Lindgren 

2004).  

Resultatet av delstudie III, som syftade till att studera kvaliteten i polisens för-

undersökning beträffande kvinnomisshandelsbrott, förutsättningarna för åtal 

och huruvida misshandlade kvinnor erhåller rättstrygghet, visar att frekvensen 

av målsägandebiträde (18,4%) och utfärdande av besöksförbud (6,8%) totalt 

sett visar anmärkningsvärt låga siffror. Den totala åtalsfrekvensen var relativt 

hög, 25,5%, jämfört med hela Stockholm, 21,4% (Diesen 2008) och med hela 

landet, 21% år 2007 (BRÅ 2008). Utredningskvaliteten var genomgående högre 

i brott som blivit kodade som grovkvinnofridskränkning jämfört med övriga 

brottstyper. Det kan betyda att införande av brottet grov kvinnofridskränkning 

i praktiken haft en positiv effekt. Genomgången av materialet visade dock att 

många av de anmälda fallen innehöll upprepat våld, men blev ändå kodade som 

en engångshändelse. Det skulle kunna betyda att om man rubricerade fler av de 

anmälda brotten som grov kvinnofridskränkning skulle också utredningskvalite-

ten bli högre.  
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Resultaten visar den stora betydelsen av kvinnans vilja att medverka för att en 

anmälan skall leda till åtal och indikerar också att mannen på något sätt behöver 

bli separerad från kvinnan, genom häktning, besöksförbud eller separation för 

att vilja medverka i utredningen. Murray (2008) vänder på den så vanliga frågan 

varför går hon inte? till varför går inte han? och menar att det är av stor vikt att kvin-

norna får stanna kvar trygga och säkra i sina hem och istället avlägsna den 

misshandlade mannen. Allen, Bybee & Sullivan (2004) menar dock att det är 

viktigt att vara medveten om att misshandlade kvinnor kan ha olika behov och 

därmed också individuellt anpassade lösningar i form av hjälp, stöd och skydd. 

Kvinnor som levt i en misshandelsrelation är ofta svårt traumatiserade och be-

höver mycket stöd och hjälp för att orka gå igenom hela rättsprocessen. En 

kanadensisk studie visar att misshandlade kvinnor upplever att det rättsliga sy-

stemet inte lyckas skydda dem och att det istället många gånger blir värre (Bara-

ta 2007). Det är av största vikt att målsägandebiträde utses i mycket högre ut-

sträckning än vad vår studie visar, tidigt i förundersökningen och som ges en 

central roll precis som syftet är med denna lag. Det är också anmärkningsvärt 

att man i så många fall låtit bli att förhöra mannen. Det borde vara en rutin i 

alla fall där någon är skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, vilket den 

logistiska regressionsanalysen också bekräftar. Om man antar att varje kvinna 

som polisanmält en närstående man för ett våldsbrott upplever någon form av 

rädsla och hot borde ett besöksförbud utfärdas i vartenda anmält fall. Å andra 

sidan visar den logistiska regressionsanalysen att besöksförbud inte har någon 

betydelse för om ett ärende leder till åtal satt i relation till övriga variabler. 

Synen på mäns våld mot kvinnor i nära relationer har på senare tid ändrats från 

en privat angelägenhet till ett allvarligt brott, bland annat genom en mängd lag-

stiftningsåtgärder. Men resultaten från denna studie visar att det gäller endast i 

teorin, vilket också rapporterats av Logan, Shannon, Walker et al (2006). Kvin-

nomisshandelsbrott har legat under allmänt åtal sedan 1982, vilket betyder att 

en process kan drivas utan kvinnans medverkan. Analysen visar dock att de fall 

när kvinnan inte vill medverka i utredningen, kommer ärendet i det närmaste att 

rutinmässigt läggas ner. Åtalsfrekvensen skulle förmodligen bli högre om lagar-

na tillämpades enligt dess intentioner. Resultatet av denna studie visar att det, 

utifrån det valda datamaterialet, råder en brist på rättstrygghet för misshandlade 

kvinnor. 

I delstudie IV, slutligen, studerades genusrelationens betydelse i domstolshan-

teringen av kvinnomisshandelsbrott. Analysen visar, trots en könsneutral lika-
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behandlingsideologi, att den praktiska rättshanteringen påverkas av en traditio-

nell och stereotyp syn på kön. Den nära relationen betraktas i praktiken som en 

förmildrande omständighet, vilket är en paradox, åtminstone i fall som rubrice-

rats som grov kvinnofridskränkning, eftersom syftet med denna lagstiftning 

tvärtom var en strängare syn på upprepat våld som sker i en nära relation (Prop 

1997/98:55) och strider också mot intentionerna i sexbrottslagstiftningen (Prop 

1983/84:105). 

Resultaten från denna studie visar att föreställningar om manligt, kvinnligt, sex-

ualitet och könsrelaterat våld, det vill säga olika diskurser explicit eller implicit 

bidrar till att reproducera genusordningen, vilket också visats genom flera andra 

studier på området (Walklate 1995; Svensson, 1997; Nilsson 1999; Erez & King 

2000; Bui, 2001; Ferraro 2003; Sutorius & Kaldal 2003; Andersson, U. 2004; 

Crocker 2005; Burman 2007) och stöder de genus- och diskursteoretiska ut-

gångspunkterna för denna studie (Svensson 1997; Hirdman 1988, 1990 & 2003; 

Winther Jörgensen & Phillips 2000). Våldet problematiseras inte på något sätt 

utifrån ett genusperspektiv, vilket angavs som ett viktigt perspektiv i förarbete-

na till kvinnofridsreformen (SOU 1995:60) och visar att rättsliga diskurser sätter 

gränser för tankar och handlingar (Bergström & Boréus 2000). Den här avsak-

naden av reflektion i rättssalen går att likna vid det som Nilsson (1999) kallar 

”antireflexivitet”, med vilket han menar är ett sätt att utöva makt. Resultatet av 

denna studie indikerar att attityder inte försvinner enbart genom lagstiftning. 

Resultatet visar att den rättsliga hanteringen av de fem fallen inte handlar enbart 

om juridik och att kraven på den så viktiga principen om likabehandling i 

svenskt rättsväsende inte uppfylls (RF 1:9§). Diskurserna är tydligast i de två 

tingsrättsfallen men kan också skönjas i de tre rättsfallen från högre instanser. 

De olika delstudierna visar att Sverige ännu inte lyckats leva upp till FN:s för-

klaring om de mänskliga rättigheterna (FN 1948), som uttrycker att varje människa 

ska ha rätt till liv, frihet och en personlig säkerhet och inte heller till FN:s De-

klaration om avskaffande av våld mot kvinnor (FN 1993). Våldskonventionen var ett 

steg vidare efter FN:s konvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor (FN 

1981), den så kallade kvinnokonventionen, som Sverige ratificerat. Denna kon-

vention talas det inte mycket om men som bland annat uttrycker jämställdhet 

och att alla kvinnor ska erhålla mänskliga rättigheter på olika områden. WHO 

anger som fundamentala mål för folkhälsan att upprätthålla, främja och förbätt-

ra hälsa (WHO 2002). I Folkhälsoinstitutets Folkhälsopolitiska rapport (Hammar-

ström 2005) har påtalats, utifrån ett genusperspektiv på folkhälsopolitiken, vik-
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ten av att frihet från könsrelaterat våld bör bli ett nytt delmål. Resultaten från 

denna avhandling samt resultaten från andra studier inom problemområdet un-

der senare år stärker detta resonemang.  

De fördjupade kunskaperna om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, kan 

genom detta arbete om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess och dess 

komplexitet, de hälsomässiga konsekvenserna av våldet samt den praktiska 

rättshanteringen, vara användbara för det preventiva arbetet mot våldet och för 

kvaliteten på omhändertagandet inom sjukvården och socialtjänsten samt kvali-

teten i den rättsliga hanteringen. Resultaten synliggör värdet av att använda oli-

ka former av triangulering och kan bidra till en ökad förståelse för betydelsen av 

hög självkänsla och känsla av sammanhang i likartade traumatiska sammanhang. 

Vikten av tidig intervention och erhållande av rättstrygghet för att förhindra 

långtgående hälsoeffekter i form av komplext PTSD och DESNOS lyfts fram, 

vilket inte tidigare har diskuterats i någon högre grad inom forskningen på om-

rådet. 

Många intressanta forskningsfrågor har dykt upp under arbetet med denna av-

handling. Det skulle vara av värde att genomföra en liknande studie som i del-

studie II om psykiska hälsokonsekvenser av våldet utifrån ett större urval. Det 

skulle också, utifrån resultaten av delstudie III och IV om kvaliteten och bety-

delsen av genus i den praktiska rättshanteringen, vara av intresse att genomföra 

en kvalitativ intervjuundersökning i syfte att få mer kunskap om misshandlade 

kvinnors erfarenheter av rättssystemet. Det skulle också vara av intresse att 

genomföra en genus- och diskursanalytisk studie om förhör av målsägande re-

spektive tilltalade i förundersökningsmaterial beträffande kvinnomisshandels-

ärenden, för att studera huruvida kön konstrueras genom dessa. Det skulle ock-

så vara av intresse att studera vilka diskurser som kan skönjas bland åklagare 

och advokater när det gäller synen på kvinnomisshandel och hanteringen av 

dessa ärenden. Det höjs allt fler röster för att vi måste fokusera mer på de våld-

samma männen för att få en ökad kunskap om dessa män. Det är av vikt att 

genomföra en intervjustudie om våldsamma män och deras syn på våld, kvin-

nor, parrelationer och på sig själva. 
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Metodologiska överväganden 
Termerna reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet och reproducerbarhet, och validi-

tet, det vill säga om man mätt det man avsett, härstammar från den kvantitativa 

metodologin och har inom denna ganska bestämda innebörder.  

 

Inom kvantitativ forskning används bland annat begreppen content validity, criteri-

on-related validity och construct validity (Long & Johnson 2000). Content validity 

handlar till stor del om hur urvalet är gjort och hur man har gått till väga. Ett 

underbegrepp till content validity är face validity och handlar helt enkelt om att 

det hela för den kunnige läsaren uppfattas ha gått korrekt till. Genom criterion-

related validity mäts korrelationen mellan instrumenten och resultatet. Con-

struct validity, slutligen, handlar om hur mätinstrument är konstruerade.  

De kvantitativa mätinstrumenten som användes i delstudie II är validitets- och 

reliabilitetstestade genom tidigare studier. Fridell et al (2002) har standardiserat 

instrumentet SCL-90-R för svenska förhållanden och beräknat reliabiliteten 

mätt med Cronbach’s alpha till mellan 0,75 och 0,91 för de olika subskalorna. 

IES-R skattar posttraumatiska reaktioner genom tre delskalor och hög intern-

konsistens (Cronbach’s alpha) för de tre subskalorna har rapporterats av Weiss 

och Marmar (1997). 

 

Ett flertal studier har visat att validiteten i Antonovskys livsfrågeformulär är 

god, men det finns också kritiker, särskilt mot den kortare versionen som an-

vänts i detta arbete. Man menar att det är svårt att mäta något så komplext med 

så få frågor (Nilsson 2002). En styrka i studien kan vara användandet av både 

de kvantitativa mätinstrumenten och djupintervjuer, det vill säga metodtriangu-

lering. Det finns i all forskning en risk för bias.  Ett sätt att balansera olika me-

toders felkällor är att använda olika former av triangulering. En begränsning 

kan vara att respondenternas berättelser och värden enligt de kvantitativa mät-

instrumenten är påverkade av tidigare trauman i livet, hur allvarligt våldet har 

varit, hur långvarig relationen hade varit och hur lång tid hade gått sedan de 

lämnat mannen. Ett annat problem kan också vara att svaren i mätinstrumenten 

har påverkats av intervjuerna som genomfördes i nära anslutning till ifyllande av 

dessa.  Å andra sidan kan intervjuerna ha påverkat kvinnorna positivt på så sätt 

att de bidragit till ett medvetandegörande och öppnat upp för känslor och tan-

kar som kunnat uttryckas tillförlitligare än om inga intervjuer hade genomförts 

(Herman 2001). Det är också en risk att man som forskare, genom att använda 

en deduktiv ansats, påverkar resultaten genom att använda redan kända begrepp 
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och definitioner om mäns våld mot kvinnor i nära relationer och psykiska 

stressreaktioner. Användandet av metodtriangulering kan emellertid vara ett sätt 

att komma bortom sin förförståelse och att öka resultatens trovärdighet. Me-

todtriangulering skapar, enligt Denzin (1971), ett trovärdigare och säkrare resul-

tat. Genom att använda metodtriangulering kan dessutom svagheten i en metod 

vägas upp genom styrkan i en annan (Wilkinsson, Knox, Chatman et al 2002). 

Den direkta kvalitativa innehållsanalysen som användes i delstudie II är genom 

sin delvis deduktiva ansats dessutom lämplig som validering av tidigare teorier 

och forskningsresultat (Hsieh & Shannon 2005). Studiens styrka kan vara, för-

utom att bekräfta tidigare studier med samma fokus, användandet av metodtri-

angulering, KASAM och begreppet DESNOS som inte så ofta tidigare belysts i 

studier beträffande mäns våld mot kvinnor i nära relationer, med den kvalitativa 

delen resulterande i en mer komplex bild genom kvinnornas egna berättelser än 

vad som skulle vara möjligt genom att använda enbart de kvantitativa mätin-

strumenten. Resultaten av de olika metoderna som användes i studien jämför-

des och fungerade som validering. En svaghet i denna studie kan vara att vi an-

vänt mätinstrument, som vanligtvis brukar användas på något större populatio-

ner, på ett relativt litet urval, och dessutom samma urval som i delstudie I. 

Inom traumaforskningen finns alltid begränsningar när det gäller urval. Forska-

re är hänvisade till speciella urvalstekniker såsom tillfällighetsurval, miniatyrur-

val eller konsekutiva fall. Att studera våld mot kvinnor har sin egen urvalspro-

blematik, att mörkertalet är stort. Ett tillfällighetsurval kan vara användbart vid 

begränsade resurser eller i pilotstudier när man inte gör anspråk på något full-

ständigt vetenskapligt rättfärdigande (Hartman 2004). Denna studie kan betrak-

tas som en pilotstudie med resultaten som utgångspunkt för fortsatt forskning 

utifrån ett större urval.  
  

I delstudie III användes polisens förundersökningsmaterial som underlag för 

analys. Förundersökningsakterna såg olika ut vad avser innehåll och var inte 

uppbyggda på något enhetligt sätt. I vissa ärenden innehöll akterna till exempel 

det formella beslutet om förordnande av målsägandebiträde för kvinnan, i 

andra ärenden fanns inget beslut om målsägandebiträde infört i akten, men 

framgick av andra handlingar i ärendet att målsägandebiträde hade utsetts. Jag 

var ändå tvungen att utgå ifrån att akterna innehöll relevant information, efter-

som det var det material som fanns att tillgå. Även om flera intressanta resultat 

framkommit genom analysen ska man naturligtvis vara försiktig med att genera-

lisera utifrån dessa. För det första användes ett relativt litet urval, endast två 

poliskontor. För det andra fanns det en osäkerhet om jag lyckades få fram 
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”rätt” information ur akterna.  För det tredje måste man vara medveten om att 

förundersökningen kan innehålla inslag av subjektiva element. Eftersom det 

gjorts mycket lite forskning på det här området tidigare, kan denna studie an-

vändas som utgångspunkt för fortsatta och fördjupade studier inom området. 

  

Frågan om begreppen reliabilitet och validitet går att använda på samma sätt 

inom kvalitativ metodologi är ofta diskuterat. Kvalitativ forskning anses ha fo-

kus framförallt på validiteten, medan man i kvantitativa studier även fokuserar 

på reliabiliteten i en studie (Taylor & Bogdan 1998). I Long & Johnson (2000) 

diskuteras användbarheten av båda dessa begrepp i kvalitativ forskning och 

man kommer fram till att det finns ett värde i att använda samma begrepp, men 

att det är nödvändigt att ge dem en annan innebörd. Att mäta reliabilitet på 

samma sätt inom kvalitativ forskning som man gör inom kvantitativ är dock, 

enligt dem, en omöjlighet. Kvale (1989) anser att begreppet validitet är använd-

bart också inom kvalitativ forskning. Begrepp som föreslagits som mer passan-

de för den kvalitativa traditionen är tillförlitlighet, ett begrepp som inbegriper un-

derbegreppen trovärdighet (om metod, urval data och analys har relevans för det 

syfte man haft), pålitlighet (en medvetenhet om förändringar över tid när det 

gäller data och beslut som fattas under forskningsprocessen), samt överförbarhet 

(handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra grupper än den stude-

rade) (Lincoln & Guba 1985; Graneheim & Lundman 2004). Det är dessutom 

viktigt att forskaren öppet och noggrant visar hur denne gått till väga genom 

hela forskningsprocessen samt även reflekterar kring olika aspekter under 

forskningsprocessen (Trost 1997). Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är det 

ontologi och epistemologi och inte metodik som är avgörande för god sam-

hällsvetenskap. Det är aspekter som de anser ofta hanteras bättre i kvalitativ 

forskning, genom en bättre öppenhet när det gäller mångtydigheten av tolk-

ningsmöjligheter och hur det som beforskas konstruerats av forskaren. 
  

Ett annat begrepp som diskuteras inom kvalitativ forskning är kvalitativa studi-

ers generaliserbarhet, det vill säga om man kan generalisera utöver den empiriska 

basen (Kvale 1997). Generalisering av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas 

och anföras som svaghet jämfört med kvantitativa studier. Alvesson & Skölberg 

(2008) menar att det beror på epistemologisk ståndpunkt och på vad man me-

nar med generalisering. De anser att även om det endast är genom statistiska 

studier som man kan uttala sig om sannolikheten för att konstaterade samband 

inte uppkommit av en slump är berättigade till generalisering, ”är successiva 
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utvidgningar av teoriers empiriska tillämpningsområde inom en viss möjlig do-

män både möjliga och önskvärda, även för kvalitativa studier”(ibid 53). 

Genom den konstant komparativa metoden i grundad teori, vilken användes i 

delstudie I, valideras indirekt de fenomen som studeras. De begrepp man bru-

kar använda inom grundad teori är istället för generaliserbarhet, teorins relevans, 

funktion och modifierbarhet. Med teorins relevans menas om teorin verkligen be-

skriver det som var avsett. Med teorins funktion menas att den måste vara an-

vändbar i praktiken, annars är den värdelös. Grundade teorier beskriver en 

verklighet i förändring och måste därför kunna modifieras, ett kriterium på ob-

jektivitet i grundad teori (Glaser & Strauss 1967). I denna delstudie användes 

Charmaz (2006a, 2006b) konstruktivistiskt grundade teori. Som beskrivits under 

avsnittet om metod i detta arbete framgår det att man utifrån ett konstruktivis-

tiskt perspektiv inte gör anspråk på att finna en absolut sanning, utan syftar sna-

rare till, precis som en stor del av den kvalitativa forskningen i övrigt, att tolka 

och förstå människors uppfattningar, föreställningar och erfarenheter, det vill 

säga relevans. Den litteraturgenomgång av befintlig forskning på området som 

görs efter analysen kan dock sägas utgöra en form av validering. Förhoppning-

en är naturligtvis att teorin kan komma till praktisk användning inom problem-

området, motsvarande kravet på funktion, med en medvetenhet om att teorin 

kan komma att behöva modifieras i framtiden, utifrån ytterligare fördjupade kun-

skaper på området. Även om jag fann ett mönster genom kvinnornas berättel-

ser är det viktigt att vara medveten om att minnen från våldsamma händelser 

kan upplevas på olika sätt och i olika kontexter (Eiskovits & Winstok 2002). 

Det är också möjligt att de intervjuade kvinnornas berättelser har påverkats av 

långvarigheten i relationen, graden av våld och hur lång tid det gått sedan upp-

brottet.  

I delstudie IV används ytterligare en variant av kvalitativ metodologisk ansats. I 

den har använts flera teoretiska utgångspunkter med kvantitativa termer som en 

slags hypoteser och med kvalitativa termer snarare som en öppen och tydligt 

uttalad förförståelse. Analysen kan ses som en form av ”hypotesprövning” ge-

nom en diskursanalytisk djupstudie av ett mindre rättsfallsmaterial, ett kritiskt 

sätt att försöka synliggöra olika diskurser med genusrelevans. Här kan en jämfö-

relse med andra studier inom området som uppvisar liknande resultat utgöra en 

form av validering och generalisering. Inom diskursanalys finns en öppenhet 

för både inkonsistens och konsistens (Alvesson & Sköldberg 2008). Vid ett 
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större urval än i delstudie IV skulle det förmodligen vara möjligt att även finna 

avvikelser från de i denna studie funna diskurser. 
  

Det talas om flera former av triangulering inom forskning. Utifrån denna upp-

delning kan detta arbete sägas innehålla flera former av triangulering: metodtri-

angulering (delstudie II), analystriangulering (delstudie I, II och III) teoritri-

angulering (delstudie IV) samt forskartriangulering i samtliga delstudier (Denzin 

& Lincoln 1994; Begley 1996; Polit & Hungler 1999; Thurmond 2001). De olika 

delstudierna har presenterats och diskuterats med kollegor i olika vetenskapliga 

sammanhang. 

Nu återgår jag till frågan om det är lämpligt och möjligt för en och samma fors-

kare att använda flera olika metoder och som representerar olika paradigm, det 

vill säga olika syn på verkligheten och hur kunskaper kan inhämtas. Vilket ve-

tenskapligt synsätt jag i grunden tillhör framgår ganska tydligt genom mitt arbe-

te. Att kombinera olika metoder som utvecklats utifrån olika vetenskapsteore-

tiska synsätt än det man som forskare känner sig egentligen tillhöra kan verka 

stötande och obegripligt, och kanske till och med fegt för somliga. Jag har fun-

derat mycket över dessa frågor under arbetets gång. Jag ser det dock som oer-

hört viktigt i en strävan efter att öka kunskaperna och därmed åstadkomma en 

förändring på ett globalt och så allvarligt samhällsproblem som mäns våld mot 

kvinnor, och utifrån de konkreta syften jag har haft med mitt arbete, att faktiskt 

också använda lämpliga forskningsmetoder, det vill säga ”what works” (Ta-

shakkori & Teddlie, 1998). Utifrån det resonemanget tillhör detta arbete det 

tredje och så kallade pragmatiska paradigmet. Jag håller dock inte riktigt med 

dem som anser att ett sådant förhållningssätt är förknippat med antiteoretisk 

filosofi (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Enligt min mening bör man som forskare, oavsett vilket paradigm man tillhör 

eller vilka forskningsmetoder man använder, alltid förhålla sig kritisk genom 

hela forskningsprocessen och till sina egna och andras resultat, vilket också Eli-

asson (1995) betonar. Genusperspektivet har varit en mycket central utgångs-

punkt för detta arbete. Utan det hade jag nog aldrig valt att fördjupa inom äm-

net mäns våld mot kvinnor. Jag anser att det perspektivet är en nödvändig och 

fruktbar plattform när man studerar eller diskuterar detta problemområde. Jag 

har dock genom arbetets gång insett att det inte finns några absoluta eller enkla 

sanningar på ett så komplext problem och att man måste vara öppen för alter-

nativa perspektiv och förklaringar, där jag ser den ekologiska modellen som 
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användbar (Heise 1998). Steen (2003) kallar kampen om tolkningsföreträdet, 

som hon anser fortfarande pågår beträffande de bakomliggande orsakerna till 

det könsrelaterade våldet, ett diskursivt slagfält. Hon menar att det är viktigt för 

att kunskapsområdet ska kunna utvecklas, att olika perspektiv på och förklar-

ingar till våldet får utrymme. Alvesson & Skölberg (2008) menar att reflektion 

är viktigt för alla forskare, att ta ett steg bakåt från tolkningen, det vill säga att 

tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget perspektiv och att ställa sin 

egen auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk belysning. Visserligen 

diskuteras dessa frågor i ett kvalitativt sammanhang, men jag anser att det bör 

gälla inom all forskning, oavsett paradigm. 
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Konklusion 
Det är viktigt att se och tala om mäns våld mot kvinnor i nära relationer i hela 

dess vidd och utifrån olika perspektiv för att förstå våldets komplexitet och dess 

konsekvenser. De olika delarbetena i denna avhandling innehåller, som framgår, 

en logisk följd och synliggör en process för utsatta kvinnor från den våldsamma 

relationen och uppbrottet och de hälsomässiga konsekvenserna av våldet till 

den rättsliga hanteringen efter polisanmälan (se figur 6). Resultaten av de olika 

delstudierna stärker vikten av en helhetssyn på mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer, på hälsan och på rätten (Nordenfelt 1991; Eliasson 1997; Svensson 

1997; Heise 1998).  

 

 
Figur 6. Processanalysmodell om mäns våld mot kvinnor i nära relationer – från uppbrotts-

process till rättsprocess och vikten av en helhetssyn på våldet, hälsan och rätten. 

Titeln på detta arbete, ”Från himlen rakt ner i helvetet”, är hämtad från ett citat ur 

en av djupintervjuerna och kan tyckas tung. Det är naturligtvis väldigt viktigt att 

lyfta fram utsatta kvinnors enorma styrka trots deras oerhörda och obegripliga 

erfarenheter. Jag har dock under processens gång tänkt mycket på vad denna 

kvinna uttryckte om sin situation, vilket de andra intervjuade kvinnorna uttryck-

te på likartat sätt men med andra ord, och har utifrån det sammantagna resulta-

tet kommit fram till att det uttrycket verkligen beskriver våldets ansikte och 

dess konsekvenser. De intervjuade kvinnorna beskriver samtliga en infernolik 

situation när de berättar om våldet, uppbrottet och hälsokonsekvenserna i den-

na process, vilket även de mätinstrument vi använde i delstudie II indikerar. 
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Om rättsprocessen inte fungerar lär helvetet fortsätta för de redan så utsatta 

kvinnorna, med risk för sekundär traumatisering som följd (Lindgren 2004). 

Endast med ökade och fördjupade kunskaper och förändrade attityder på alla 

nivåer i samhället är det möjligt att arbeta preventivt mot våldet.  

Intresset för brottsoffer generellt har ökat de senaste decennierna. I FN:s dekla-

ration om brottsoffers rättigheter från 1985 (FN 1985), för snart 25 år sedan, 

angavs att brottsoffer ska behandlas med respekt och medkänsla, informeras 

om sina rättigheter samt i den rättsliga hanteringen få det stöd som behövs. Det 

pågår många aktiviteter och projekt både nationellt och internationellt för att 

bekämpa olika former av våld mot kvinnor och för att öka våldsutsatta kvin-

nors rättsliga skydd. Det är viktigt att i all denna eländiga beskrivning av mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer ändå tro och hoppas på att en förändring till 

det bättre på alla plan är möjlig och att kvinnofrid, stöd till redan utsatta kvin-

nor samt rättstrygghet så småningom ska uppnås även i praktiken. Förhopp-

ningen är att detta arbete kan bidra till ökade kunskaper på området och där-

med också till en förändring i rätt riktning. 
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Summary 
This thesis focuses on intimate partner violence from the perspectives of gen-

der, health and law. Intimate partner violence (IPV) is a global public health 

problem and, according to both the World Health Organisation (WHO) and 

the United Nations (UN), includes all forms of behaviour that result in sexual, 

physical or psychological harm to the partner. It is also maintained that men’s 

violence against women is a question of gender inequality and that health and 

gender development are closely interconnected. There have been various expla-

nations for the causes of IPV, explanations on individual, social psychological 

or gender and power levels. The Swedish Protection of Women’s Integrity re-

form in the 1990s was a declaration of the importance of regarding men’s vio-

lence against women from a gender and power perspective, and this is in line 

with an international perspective. An ecological perspective for understanding 

violence against women includes psychological, interrelated, intersectional and 

structural factors to fully cover the causal complexity of IPV. Several studies 

show the complexity of a violent relationship and provide different explana-

tions for the reasons why the women do not leave. The phenomenon of trau-

matic bonding is an important restricting factor in a violent relationship. The 

women’s various feelings are interwoven to create a traumatic bond with the 

abusers, and thus add to the difficulties in leaving the relationship. Another re-

stricting factor and phenomenon is the so-called normalisation process, a proc-

ess whereby the man makes it possible to maintain the relationship by control-

ling the woman and minimizing her living space. The woman gradually adopts 

the abuser’s view of her and internalizes the violence as something normal. In 

recent years, interest has also come to focus on how and why women in fact 

leave violent relationships and there has been a call for more research on the 

subject. A number of studies also show that intimate partner violence has a 

negative impact on women’s health, often involving symptoms of post-

traumatic stress disorder (PTSD) and other long-term mental health conse-

quences. But PTSD is not the only consequence. Authors proposed a specific 

category called complex PTSD or Disorders of Extreme Stress not Otherwise 

Specified (DESNOS) for persons suffering from a range of symptom clusters 

even more complicated than those of PTSD.  IPV also has an enormous nega-

tive impact on children, either as witnesses to the violence, or as directly 

abused.  
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In recent decades measures have been introduced to improve the situation for 

victims of crime. In the 1960s victimology was established as a separate branch 

of criminology. In Sweden the breakthrough came with the debate on rape in 

the mid 1970s, and a number of laws have been passed in the field. From 1982 

crimes of intimate partner violence have been placed in the domain of public 

prosecution, which means that legal action can be taken without the women’s 

cooperation. Thus the official view changed from regarding IPV as a private 

matter to considering it a serious crime. The Law on Restraining Orders was 

introduced 1988 with the aim of strengthening protection for people suffering 

from persecution and harassment. The law regulates the issuing of contact pro-

hibition orders. The Injured Party Counsel Act from 1988 was a result of victi-

mology research on so-called secondary victimisation and one facet of the 

process to improve the situation for crime victims. It demonstrated that the 

situation for an individual who was already victimized could become even 

worse as a result of the legal process. An injured party counsel is to be ap-

pointed early in the process, as soon as the preliminary investigation has taken 

place. The role of the injured party counsel is to look after the interests of the 

crime victim by participating in police interrogations, explaining legal matters, 

keeping the person informed, giving her support throughout the legal process 

and putting forward claims for damages on her behalf. In 1998 the crime of 

gross violation of a woman’s integrity was introduced in the Swedish criminal 

code; its implication is that a man can be convicted if he commits repeated acts 

of harassment or abuse against a woman with whom he is, or has been, in an 

intimate relationship. This new regulation is meant to lead to a more stringent 

sentence than would be the case if each of the acts were considered separately. 

Violence against women is a serious crime, but almost universally under-

reported. In 2007, more than twenty-six thousand crimes of men’s violence 

against women were reported in Sweden, a country with about 9 millions in-

habitants. Two thirds of these were committed by an intimate partner. The 

Swedish National Council for Crime Prevention estimates the number of unre-

ported cases to be huge. British research shows that women have been abused 

on average thirty times before they contact the police. In recent decades gender 

researchers have made gender identity relations visible in the justice system and 

have shown that the judicial discourse, to a large extent, reflects a stereotypical 

view of men, women, sexuality and violence. It should be of great importance 

for criminal justice and the safety and recovery of abused women that, when 
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they finally come into contact with the legal authorities, they feel trusted and are 

treated respectfully, and that the laws are applied as they were intended. 

The overall aim of this thesis was, by means of an interdisciplinary approach 

and from the perspectives of gender, public health and law, to gain a deeper 

understanding of the situation of abused women, by studying, on one hand, 

their leaving processes and, on the other, the consequences of the violence for 

their health. On the basis of this information, a further aim was to increase 

knowledge of the quality and effect of gender relations in the practical applica-

tion of the law. 

Paper I. Intimate partner violence and the leaving process: Interviews 

with abused women 

 

The aim of this study was to deepen our understanding of abused women’s ex-

perience of leaving heterosexual violent relationships. We aimed to gain greater 

knowledge of the process from the first thoughts about leaving or efforts to 

leave until the final physical break-up. Constructivist grounded theory and 

methods were used for data collection and analysis. More than classical 

grounded theory, adopting a position close to positivism as a constructivist per-

spective is in line with the theoretical and methodological developments of the 

past decades and forms a contrast to the belief in an objective reality. Data were 

collected from in-depth interviews with fourteen women who had been living 

in violent relationships in different places in Sweden. The analysis showed that 

fear was a central theme in the women’s narratives, various kinds of fear, which 

acted both as a restraining and releasing factor. One core category and central 

phenomenon emerged: Fearfulness as a driving force to leave, and this was related to 

three key categories: Restraining break-up, Balancing between leaving and staying, Re-

leasing turning point and also related to several subcategories. The findings gener-

ated a theoretical model describing the leaving process for abused women. The 

analysis also revealed the gradual development of strong emotional bonds, 

through the relationship and the whole leaving process, towards the men on the 

part of the women interviewed. The findings show that leaving for most of the 

women is very complex and a long-lasting process including several steps, and 

does not advance in a straight line, rather, as it were, two steps forward, one 

step back and so on. The women make several attempts to leave before the 

final break-up. To our knowledge, the leaving process of abused women has 

never before been presented in a model like this, grounded in data from the 
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women themselves. This more extensive knowledge could be useful both for 

legal and social authorities and for health care services. 

 

Paper II. “It is still so deep-seated, the fear”: psychological stress reac-

tions as consequences of intimate partner violence  

 

One aim in this paper was to examine psychological distress and mental prob-

lems in assaulted women who have left their relationships. Another aim was to 

explore these women’s sense of coherence (SOC). A combination of qualitative 

in-depth interviews through so-called direct content analysis, which is a suitable 

method when existing research on a phenomenon is incomplete and needs fur-

ther description, and quantitative measurement instruments was used; impact of 

event scale-revised (IES-R), symptom checklist-90-R (SCL-90-R) and sense of 

coherence scale (SOC scale). Measuring SOC is a salutogenetic way of studying 

people’s ability to handle stress in life. To our knowledge there are only a few 

studies examining SOC with special reference to IPV. Data were collected from 

the same fourteen assaulted women as in study I. In order to compare psycho-

logical problems and physical symptoms measured with SCL-90-R, one clinical 

group of female psychiatric both inpatients and outpatients with mixed diagno-

ses and ages, and one normal group were used. Sign’s test was used to analyse 

the differences between the groups. To analyse correlation, Spearman’s rho 

correlation coefficients were computed. The results showed that the violence 

created long-term psychological stress reactions and confirmed previous studies 

on the subject. The results of IES-R showed that twelve of the fourteen women 

had symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD). The result of SCL-90-

R and the interviews confirmed complex PTSD and disorders of extreme stress 

not otherwise specified (DESNOS). The results revealed a pattern and a corre-

lation between low SOC and high IES-R and SCL-90-R levels, and, in contrast, 

high levels of SOC were followed by lower IES-R and SCL-90-R levels. On the 

other hand, we found a surprisingly high SOC level among several of the re-

spondents, a fact which could explain why these women finally managed to 

leave mainly by their own efforts. The contribution of the present study, be-

sides confirming former studies on IPV and psychological stress reactions, may 

lie in the combination of methods and the results of the SOC measurements 

and DESNOS, which have not often been discussed in earlier research con-

cerning IPV, the result being that the qualitative study, with the women describ-

ing their sense of coherence and their psychological stress reactions in their 

own words, produced a more complex picture than could be achieved by just 
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using scale measurements. The findings have implications for public health and 

interventions directed towards abused women and we call for more both quali-

tative and quantitative studies on this serious public health issue.  

Paper III. Criminal justice for assaulted women in Sweden: Theory ver-

sus practice   

     

The specific aim of this study was to examine preliminary investigations con-

cerning reported crimes of intimate partner violence, to discover whether there 

is criminal justice for female victims of IPV in practice. The study adopts a 

quantitative approach, and the research sample was drawn from all police re-

cords of reported cases of men’s violence against women in intimate relation-

ships from 2006 in two police offices in Stockholm, Sweden, attached to the 

same public prosecutor’s office, n=474. The material was processed in different 

steps, with univariate and multivariate methods of analysis. To control univari-

ate relations, the Chi-square test was applied, and to analyse correlations Phi 

coefficients were computed. Mutlivariate logistic regression analysis was used to 

construct predictive indices. We chose to focus our analysis on a number of 

variables which are central to and of importance for the legal process. The re-

sults show that the total number of cases leading to prosecution was 25.5 %, 

and in cases of Gross violation of a woman’s integrity 46.8%.  

 

Prosecution was analysed in relation to various background and study variables 

in univariate analyses. No significant relationship was found between prosecu-

tion and the woman’s age, the relationship to the suspect or whether the 

woman was using drugs/alcohol. In contrast, there was a significant relation 

between the prevalence of prosecution and whether the suspect was using 

drugs/alcohol. Prosecution was significantly more prevalent if the suspect was 

Swedish rather than of foreign nationality, if the classification of the crime was 

gross violation of a woman’s integrity rather than assault and gross assault, if 

the woman had injured party counsel, and if the woman cooperated. The rela-

tionship between the prevalence of prosecution and whether or not there had 

been search warrant and between prosecution and whether or not the suspect 

had been served a contact prohibition order was also found to be significant. 

Further we found a significant relationship between the prevalence of prosecu-

tion and whether there was access to evidence such as witnesses, photos and 

medical legal certificates. Prosecution was much more prevalent if the suspect 

had been interrogated. In 171 cases (36.4 %) the suspect was not interrogated. 
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 Cross tabulations of the injured party’s willingness to cooperate and some of 

the other variables show that there was a relationship between the woman’s 

willingness to cooperate and the frequency of prosecution in relation to deten-

tion. We also found a relationship between the woman’s willingness to partici-

pate and provision of injured party counsel and a contact prohibition order.  

On the other hand, there was a relationship between the woman’s unwillingness 

to participate and no interrogation of the suspect, and a relationship between 

women not willing to cooperate and ongoing relationship. The logistic regres-

sion reveals that the variables most likely to increase the probability of the 

crime report leading to prosecution were whether the suspect had been interro-

gated and whether the victim was cooperating. In fact, as the odds ratio indi-

cates, the probability of prosecution was about 15 times higher if the suspect 

had been interrogated (Exp. (B)=15.708), and about 5 times higher if the 

woman was cooperative (Exp. (B)=5.195) even when other variables were con-

trolled. There are many reasons for abused women not to participate in prose-

cution. This could mean that the woman needed to be kept away and protected 

from the man, through his detention, a contact prohibition order or separation, 

in order to be able and willing to go through the whole legal process. On the 

other hand, the logistic regression reveals that a contact prohibition order did 

not increase the likelihood of prosecution when other factors were taken into 

consideration. The results indicate that the introduction of the crime of gross 

violation of a woman’s integrity has, in fact, had an effect. Intimate partner vio-

lence has turned from a private matter into a serious crime, but obviously 

mainly in theory. The words have changed but, as our results show, not the 

actions. Intimate partner violence has been a public prosecution offence in 

Sweden since 1982 and this means that legal actions can be taken without the 

woman’s consent or participation. The results of this study show that cases 

where the women are not willing to cooperate are almost routinely dismissed. 

From the sample studied, there seems to be a need for more advanced knowl-

edge about gender and the complexity of IPV in relation to the legal system, 

and even greater willingness to take serious measures against these serious 

crimes. 

 



86

Paper IV. Gender in Swedish courtroom in cases of intimate partner vio-

lence 

 
This article is based on a study specifically focusing on different kinds of inti-

mate partner violence and the practical application of the law. The aim was to 

examine court case records by means of a qualitative method inspired by dis-

course analysis to determine whether gender is (re)constructed in court practice, 

and how the process works. The material consisted of two strategically selected 

cases from 2000 and 2001 in one Swedish District Court, two cases from Swed-

ish Courts of Appeal, and one case from the Swedish Supreme Court, strategi-

cally selected from between 1999 and 2007. With the two cases from the Dis-

trict Court as the starting point for the analysis, the five cases together consti-

tuted the empirical material in this study. In the search for patterns by means of 

discourse analysis, the district court cases, where all cases for prosecution are 

handled in the first instance, were of great interest. On the other hand, it was of 

value to compare the district court cases with cases from higher courts, since 

the latter are supposed to serve as guidance for lower courts. Findings related to 

certain themes are presented through the analysis of the case records. The find-

ings showed that gender is discursively (re)constructed by means of Myths about 

gender-related violence, by Focusing on the female victim, Making distinctions between male 

and female and Regarding the intimate relationship as an extenuating circumstance. The 

analysis of the cases studied showed then that, despite the gender neutral ideol-

ogy of Swedish politics, a traditional and stereotypical view leads to different 

demands and expectations regarding males in respect to females in the practical 

application of the law, as far as different kinds of intimate partner violence are 

concerned. Old fashioned gender-related views occur even in the courtroom. In 

legal discourses gender is (re)constructed by way of deeply rooted myths about 

gender-related violence, by focusing on the female victim and by making dis-

tinctions between male and female. The intimate relationship is regarded as an 

extenuating circumstance, which is a paradox, at least in crimes of Gross viola-

tion of a woman’s integrity, since the purpose of introducing this offence was 

to bring about a more stringent view of repeated violence in intimate relation-

ships. The court proceedings were in these cases obviously not only about law 

and justice. The legal discourses thereby retain and reproduce the gender order. 
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Conclusion 
The interest in crime victims has increased in recent decades. The UN declara-

tion on the rights of crime victims twenty-five years ago declared that crime 

victims were to be treated with respect and empathy, be informed about their 

rights and be supported in the legal process. The separate studies in this thesis 

describe the process for abused women from the violent relationship and the 

break-up, the health consequences caused by the violence to the practical appli-

cation of the law; they reveal the need for a broader understanding of intimate 

partner violence, health and law. The women inteviewed talk about the vio-

lence, the leaving process and the health consequences as being in hell. And if 

the laws are not applied as they are intended in the legal process, this hell will 

probably continue, with secondary traumatisation as a consequence. “From 

heaven straight down to hell”, as one of the women interviewed put it, is an 

accurate description of their situation. However it is still important to believe 

and trust that a change for the better is possible at all levels. Hopefully this the-

sis will contribute to increasing our knowledge of the subject and to bringing 

about the necessary change. 
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Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt samhälls- och folkhäl-

soproblem och ett allvarligt brott, till stora delar dolt. Det har på senare år 

vidtagits en mängd lagstiftningsåtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för 

misshandlade kvinnor. Denna avhandling belyser dessa kvinnors situation 

utifrån perspektiven genus, folkhälsa och rätt. 

I fyra delstudier beskrivs uppbrottsprocessen från en våldsam relation, hälso-

konsekvenser samt kvaliteten och genusrelationens betydelse i den rättsliga 

hanteringen. Uppbrottsprocessen för våldsutsatta kvinnor är komplicerad 

och utdragen och de psykiska följdverkningarna är komplexa. Rättstrygghe-

ten för kvinnorna kan förbättras ytterligare genom att lagarna tillämpas som 

avsett. I den praktiska rättshanteringen existerar fortfarande en ålderdomlig 

syn på kön. Utredningskvaliteten är generellt högre för brott som kodats som 

grov kvinnofridskränkning jämfört med övriga brottstyper. Resultaten stärker 

vikten av en helhetssyn på mäns våld mot kvinnor i nära relationer, på hälsan 

och på rätten. 
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