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Abstract 
This study is a qualitative literature study mapping the existing research available regarding 

women returning to their violent relationships. The purpose of this study was to reach an 

understanding for which factors influence women to return to an abusive relationship. A total 

of 14 articles were included in this study which conclude as the empirical data. The articles 

have been thematized in order to find specific themes for the factors that affect women who 

return. The themes found were: Partner and the impact of violence to return, a woman's risk, 

Internal factors influences and external factors influences. Analysis was then carried out on the 

basis of the role-exit process and social exchange theory to gain an understanding of the impact 

factors have on these women.  The conclusion to be drawn is that the factors do have an impact 

and that her decision to return always is rational from her perspective. Furthermore, the decision 

is also affected by how she subjectively values these factors and where in the process she is. 

Finally, we discuss the findings and the importance of further research on women who returns. 

Furthermore, we also discuss how this study’s findings can be applied to social work. 

 

Keywords: Intimate partner violence, Domestic violence, Women who return, Factors, Role-

exit process, Social exchange theory, Women shelters 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie är en kvalitativ litteraturstudie som kartlägger den befintliga forskning som 

finns gällande kvinnor som återgår till sina våldsamma relationer. Syftet med litteraturstudien 

är att kartlägga och få en förståelse för de faktorer som inverkar till att kvinnor återgår. Totalt 

har 14 artiklar använts i studien vilket utgör den empiri som ligger till grund för studien. 

Artiklarna har vidare tematiserats i syfte att finna specifika teman för de identifierade 

faktorerna: Partnern och våldets inverkan att återgå, Kvinnans risk, Interna faktorers påverkan 

samt Externa faktorers påverkan. Analys genomfördes sedan utifrån exitprocessen och 

utbytesteorin för att få en förståelse för faktorernas inverkan. Den slutsats som kan dras är att 

faktorerna har en inverkan på kvinnor som återgår och att beslutet är rationellt utifrån hennes 

perspektiv. Vidare påverkas beslutet även  av hur hon subjektivt värderar dessa faktorer och var 

i processen hon befinner sig. Avslutningsvis diskuteras de fynd som hittats och vikten av 

ytterligare forskning kring kvinnor som återgår. Vidare diskuteras även hur de resultat som 

sammanställs kan appliceras inom socialt arbete.  

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, Kvinnor som återgår, Faktorer, Exitprocess, Utbytesteori, 

Skyddat boende 
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1. Inledning 
Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige till följd av våld i nära relationer (Hagstedt, 

2012). Dödligheten visar på det allvar våld inom relationer innebär och vikten av att påtala 

problematiken. Enligt Brottsförebyggande rådet (2014) framkommer att drygt var fjärde kvinna 

någon gång i sitt liv utsätts för brott i en nära relation. Att utsättas för våld i en nära relation är 

en kränkning av mänskliga rättigheter och ett samhällsproblem som återfinns oavsett kultur och 

etnicitet (Socialstyrelsen, 2016). Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor framgår i 

socialtjänstlagen 5 kap. 11 § första och andra stycket (SFS 2001:453) 

 
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 

varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 

att förändra sin situation. 
 

Arbetet med våldsutsatta kvinnor är inte oproblematiskt och i forskning framträder brister i dels 

själva arbetet och dels i bakomliggande forskning till arbetet med våldsutsatta kvinnor. Ekström 

(2015) menar att det föreligger brister i forskning gällande det stöd våldsutsatta kvinnor behöver 

samt hur socialtjänsten ska genomföra arbetet. Vidare konstaterar Forte (2016) att 

utvärderingarna av de insatser som används för att stötta utsatta kvinnor har genomförts med 

bristfälliga metoder.  Insatserna är primärt utformade för att ge skydd och stöd till de 

våldsutsatta kvinnorna och indirekt till att motverka våld. Problematiken som Forte (2016) 

lyfter fram är att det är svårt att konstatera vilken inverkan de olika insatserna faktiskt har.  

 

I syfte att höja kvaliteten på det arbete som genomförs för våldsutsatta kvinnor har 

Socialstyrelsen utformat en handbok för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Handboken 

beskriver de skyldigheter som socialtjänsten har gällande stöd och hjälp för de individer som 

utsatts för våld (Socialstyrelsen, 2016). Primärt fokus i handboken ligger på arbetet att få 

kvinnan bort från relationen och att tillgodose skydd från våldsutövaren. Socialstyrelsen (2016) 

beskriver en uppbrottsprocess där kvinnan kommer till en vändpunkt och lämnar relationen. 

Processen följs av frigörelse från de känslomässiga banden till partnern och innebär slutligen 

en medvetenhet om utsattheten. Detta kan ses som en förenkling av den verklighet som faktiskt 

föreligger för dessa kvinnor. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (u.å) beskriver att kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer tenderar att göra tillfälliga uppbrott från sin partner vilket 

innebär att hon lämnar och återgår till relationen. 

 

1.1 Problemformulering 

Våld i nära relationer beskrivs av Socialstyrelsen som en process där kvinnan kommer till en 

vändpunkt där hon lämnar relationen för att sedan bryta sig loss emotionellt (Socialstyrelsen, 

2016). Att lämna relationen innebär ett stort steg för kvinnan och bör detta ses i ett större 

sammanhang där själva uppbrottet endast är en del i en process för att skapa ett liv utan sin 

partner. Det går tydligt att konstatera att våld i nära relationer är ett stort problem. Socialtjänsten 

har ett ansvar i detta arbete (SFS 2001:453) men forskning (Ekström 2016 och Forte 2016) visar 

att det finns problem och brister med forskningen som berör vilka insatser och vilket stöd de 

utsatta kvinnorna behöver. Idag framkommer ingen kunskap från Socialstyrelsen om de kvinnor 

som återgår och vilka faktorer som inverkar till beslutet. Genom att belysa de faktorer som 

inverkar till att kvinnor återgår till en destruktiv relation möjliggörs en förbättring av 

socialtjänstens arbete med dessa kvinnor, vilket även är gynnsamt för de våldsutsatta kvinnorna.   
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1.2 Syfte  och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga och bidra till ökad förståelse för de faktorer 

som inverkar på att kvinnor återgår till sina våldsamma relationer.  Syftet har specificerats till 

följande frågeställningar: 

 

- Vilka faktorer inverkar på att kvinnor återgår till våldsamma relationer? 

- Hur går det att förstå dessa faktorer? 

 

2. Begreppsdefinition 

Nedan följer en kort begreppsdefinition för de begrepp som kommer användas i föreliggande 

studie. 

 

2.1 Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer innefattar kontrollerande beteenden, ekonomisk utsatthet, fysiskt-

, psykiskt- eller sexuellt våld inom en parrelation. Det fysiska våldet kan innebära slag, få saker 

kastade på sig men även grova fall av misshandel. Sexuellt våld innefattar samlag mot ens vilja 

men även rädsla för repressalier från sin partner samt sexuella handlingar som anses 

nedvärderande och kränkande. Det psykologiska våldet syftar till kontroll, hot och förnedring. 

Kontrollerande våld berör isolering från familj och vänner, hot om att frånta barn, övervakning 

och begränsningar i sitt handlande (WHO, 2012). 

 

2.2 Skyddat boende 

Skyddat boende är ett heldygnsboende för personer i behov av skydd utifrån risker gällande 

hot, våld och olika former av övergrepp (Socialstyrelsen, 2013). 

 

3. Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att studera mäns våld mot kvinnor i en nära relation där kvinnorna 

är mellan 18-65 år som utsätts för eller har utsatts för våld enligt ovanstående definition. Inga 

specifika avgränsningar har gjorts utifrån etnicitet, religion eller kultur. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

För att få en förståelse för faktorernas inverkan gällande att kvinnor återgår till sina våldsamma 

relationer kommer två teorier att användas nämligen exitprocessen och utbytesteori. Valet av 

teori utgår från möjligheten att få en helhetsbild av faktorernas inverkan till att kvinnor återgår. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av exitprocessen och därefter utbytesteorin.  

 

4.1 Exitprocessen 

Helene Rose Fuchs Ebaugh har introducerat exitprocessen som berör individens förmåga att 

bryta från en roll och skapa en ny. Fuch Ebaugh bygger sitt underlag till exitprocessen på 

intervjuer med bland annat före detta alkoholister, fångar, skilsmässa och vårdnadstvister 

(Fuchs Ebaugh, 1988). I föreliggande studie kommer de faser som Fuchs Ebaugh beskriver 

diskuteras utifrån våldsutsatta kvinnor som återgår. Fuch Ebaugh talar om exitprocessen som 

något definitivt och linjärt. I föreliggande studie tolkas exitprocessen som något flytande och 

cirkulärt där kvinnan kan röra sig mellan olika steg. Kvinnans beslut att återgå tolkas utifrån 

möjligheten att återgå under samtliga steg. 

 

4.1.1. Första steget - tvivel 

Första steget innebär ett ifrågasättande och tvivel av sin nuvarande roll som maka eller sambo. 

Tvivlet sker gradvist och processen kan variera i längd beroende på individ och omständigheter. 

Tvivlet är svårt att förneka och kan påverkas av olika faktorer som en händelse eller 
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förändringar i relationen. Under denna period upplever individen sig otillräcklig och misstror 

sig själv och hon börjar väga för- och nackdelar med den roll hon innehar. Utifrån vad individen 

värderar som högst inleds ett handlande. Signifikanta andra som vänner, familj och partner har 

en betydande roll under första steget genom att skapa missnöje eller diskreditera tvivlet (Fuchs 

Ebaugh, 1988). 

 

4.1.2. Sökandet efter alternativ 

I det andra steget undersöks alternativa roller och för- och nackdelar med att lämna börjar 

värderas, något som kan pågå under flera år. Detta steg kan dock påverkas av flertalet faktorer 

såsom socialt stöd, om individen är medveten om processen samt möjligheten att återgå. 

Möjligheten att kunna återgå är av vikt när kvinnan reflekterar över för- och nackdelar utifrån 

rädsla för att fatta fel beslut. Individen upplever en större möjlighet till förändring om missnöjet 

med den nuvarande situationen är stor. Stödet från de signifikanta andra är även här betydande. 

De signifikanta andra kan bidra till att bekräfta eller diskreditera det alternativ kvinnan hittat. 

Vägandet av för- och nackdelar skapar en känsla hos individen gällande att hon har förmåga att 

välja sitt eget livsöde. Känslan skapar en medvetenhet om den process hon är i och alternativen 

blir mer konkreta. I den nu medvetna processen börjar hon söka efter nya roller, normer, 

värderingar och perspektiv hos individer i hennes omgivning (Fuchs Ebaugh, 1988). 

 

4.1.3. Vändpunkten 

Efter en period av tvivel och sökande efter andra alternativ infinner sig individen i en 

vändpunkt. Det är nu som individen får insikt i att något behöver förändras och att det inte finns 

någon återvändo från det beslut som fattats. I vissa fall upplever individen ett uppvaknande om 

att livet hon lever inte längre är eftertraktat. Vändpunkten innebär i många fall att beslutet 

offentliggörs och bidrar till att ett definitivt beslut fattas. Att definiera sitt beslut minskar den 

förvirring individen har gällande vad som är rätt eller fel beslut. Det finns fem centrala 

vändpunkter som blir avgörande för individens beslut att lämna sin roll. Den första berör 

specifika händelser vilket leder till att individen får insikt i att förändring är den enda vägen till 

ett bättre liv. Den andra är droppen som får bägaren att rinna över där flera mindre händelser, 

som inte behöver vara signifikanta i sig men tillsammans över tid leder till att individen får nog. 

Tredje vändpunkten innefattar tidsrelaterade faktorer och syftar till att individen inser att 

hennes tid är begränsad och inte bör kastas bort. Ursäkter är den fjärde typen av vändpunkt där 

individen skapar ursäkter angående sig själv eller andra i syfte att lämna. Den sista vändpunkten 

beskrivs som antingen/eller-alternativ där alternativ ställs mot varandra, exempelvis gällande 

ett förbättrat psykiska mående eller relationen (Fuchs Ebaugh, 1988). 

 

4.1.4. Exitrollen 

Det sista steget i exitprocessen berör individens förmåga att anpassa sig till den nya rollen. Vid 

denna fas är signifikanta andra och omgivningen av stor vikt och individen förväntar sig att bli 

bemött utifrån den nya roll hon innehar. Hennes tidigare normer, värderingar och attribut 

förändras utifrån den nya rollen. Dock bär hon alltid med sig rester av sin gamla roll och måste 

finna strategier för att hantera det hon bär med sig (Fuchs Ebaugh, 1988). 

 

4.2 Utbytesteori 

Utbytesteorin avser att förklara grundläggande sociala beteenden. Individer är rationella av sin 

natur och dess beteende styrs av största möjliga vinst. Sociala beteenden kan förklaras likt en 

transaktion där utbyte av varor och tjänster görs i syfte att få största möjliga vinst till lägsta 

kostnad. En transaktion kan inte fortgå om belöning inte tilldelas båda parter, om en kostnad 

anses vara för stor återfinns en risk att den ena parten drar sig ur (Homans, 1961). 
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Det grundläggande sociala beteendet utgår från fem generella teser. Jämlikhet är ett 

grundläggande begrepp i samtliga teser och utgår från specifika kontexter och relationer mellan 

två individer. En individ förväntar sig att få det samma som hon ger i relationen och det 

definieras som jämlikhet i den specifika situationen (Homans, 1961). 

 

Den första tesen berör stimuli och dess inverkan i sociala beteenden. Ett stimulus som lett till 

en handling vilket individen fått en belöning för tenderar att ske igen om individen utsätts för 

samma stimuli. Andra tesen talar om värdet av en specifik belöning. Har en individ fått en 

belöning för en handling kommer individen att fortsätta att utföra handlingen för att få samma 

belöning. Den tredje tesen utgår från kvantitet snarare än värde och definieras utifrån att desto 

oftare en individ får belöning för en handling, ju mer kommer individen att utföra den. De två 

teserna angående värde och kvantitet påvisar den jämlikhet som bör föreligga inom relationen 

där belöningen ges i förhållande till den handling som utförs. Om handlingen väger högre än 

belöningen, så bör belöningen öka för att uppnå jämlikhet (Homans, 1961). 

 

Fjärde tesen beskriver mättnad och menar att upprepade belöningar förlorar sitt värde över tid. 

Den fjärde tesen kan lätt maskera den andra tesen som uppger att det ju mer belöning en individ 

får ju mer kommer handlingen repeteras. Den fjärde menar dock att denna form av repetitivt 

beteende är tidsbundet och att belöningen tappar sitt värde när den blir normativ för individen. 

Även här belyses att en fungerande transaktion måste bygga på balans för att inte ojämlikhet 

ska uppstå (Homans, 1961). 

 

Den femte tesen innefattar aggression och uppskattning genom att ju mer en individ upplever 

en orättvisa i relationen desto mer ökar risken att individen kommer att uttrycka ilska. Även 

skuldkänslor kan uppstå om individen upplever sig fått mer än vad hon förtjänar. Dock är 

individen mer benägen att omvända skuldkänslorna och hitta argument för att istället se 

fördelarna till sin nackdel och uttrycka ilska. Det är även av vikt att påtala att det är en naturlig 

del i alla relationer att jämföra sig med den andra individen i relationen och med liknande 

relationer. Uppfattningen om jämlikhet är något subjektivt och kan därigenom skilja sig mellan 

de två parterna i en relation. De olika uppfattningarna beror på individens egen tolkning av 

relationen och skilda bedömningar av handlingar. Individen lär sig även av de relationer som 

är ojämlika och möjliggör kunskap för att undvika dem framöver (Homans, 1961). 

 

Oavsett om individen bemöts med bestraffning eller belöning söker individen alltid strategier 

som hon upplever som mest värdefulla. Responsen eller kostnaden för en handling måste alltid 

stå i proportion till det förväntade värdet (Homans, 1961). Samtliga ovanstående teser om 

beteenden kan tolkas som rationella eller irrationella beteenden. Vad som definieras som 

rationellt beteende kan skilja sig från individ till individ. En individ som upplever en negativ 

handling som fördelaktig kan uppfattas av andra som irrationell. Vidare kan ett beteende 

beskrivas som irrationellt när en individ inte strävar efter högsta möjliga vinst i en transaktion. 

Detta kan förstås i den tendens individer har att snarare söka snabba belöningar än att titta på 

den långsiktiga nyttan. 

 

5. Metod  

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har en systematisk litteraturstudie 

genomförts. Den metodologiska ansatsen är kvalitativ vilket syftar till att tolka och förstå 

sociala fenomen (Bryman, 2013). Syftet med föreliggande studie är att kartlägga samt skapa en 

förståelse för de faktorer som bidrar till att våldsutsatta kvinnor återgår till sina partners.   
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5.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomförde den 8-9 november och den 17 november 2016. Fyra olika 

ordkombinationer på svenska och engelska användes i sökningen. Dessa kombinationer var 

“våld i nära relation*” AND återgå* OR “gå tillbaka*”, “intimate partner violence*” OR IPV 

AND return* OR “going back*”, “domestic violence*” AND return* OR “going back*” samt 

“intimate partner abuse*” AND return* OR “going back*”. Trunkering (*) lades till för att få 

en bredare sökning och möjliggöra variationer på sökorden, vidare inkluderades citationstecken 

för att ordkombinationer skulle hållas samman. 

 

Sökningarna genomfördes i fem olika sökmotorer; Social Services Abstracts, PsycINFO, 

Sociological abstracts, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) samt Applied 

Social Science Index and Abstracts (ASSIA). Valet av sökmotorer styrdes av vad Örebro 

Universitets bibliotek tillhandahöll inom ämnet socialt arbete. Sökningarna resulterade i 13277 

artiklar. Se bilaga 1. 

 

5.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har inklusions- och exklusionskriterier använts. 

Utifrån studiens syfte skapades sökord vilket ledde till en första exkludering. Vid val av 

inklusions- och exklusionskriterier är det oundvikligt att selection bias uppstår. Selection bias 

innebär att endast artiklar som uppfyller studiens syfte innefattas (Booth, Sutton & 

Papaioannou, 2016). För att minska selection bias har få kriterier utöver sökorden använts i 

sökningen. Inklusionskriterierna i studien var artiklar skrivna på svenska och engelska, peer-

reviewed, artiklar från år 2000 och framåt samt från Europa och USA. Avgränsning gällande 

årtal och plats togs för att kunna applicera faktorernas inverkan i det svenska samhället idag. 

Vidare inkluderades endast artiklar som utgick från heterosexuella relationer där kvinnan blir 

utsatt för våld av sin partner och där forskningen utgår från kvinnor som återgår. 

 

Utifrån föreliggande studies syfte och frågeställning har ytterligare exklusionskriterier 

applicerats. Exklusionskriterierna var samkönade relationer, artiklar som inte utgick från 

kvinnor som återgår, de som var äldre än från år 2000 samt som utgick från andra länder än 

inom Europa och USA.  De inklusions- och exklusionskriterier som primärt valdes förändrades 

under litteratursökningen. Utifrån den begränsade forskning som framkom i litteratursökningen 

genomfördes en genomgång av artiklarnas referenslistor där kriteriet gällande begränsning av 

årtal togs bort. 

 

5.3 Urvalsmetod 

I den systematiska litteratursökningen har ett stort antal artiklar valts bort. Utgångspunkten i 

begränsningen av artiklar har utgått från dess möjlighet att besvara frågeställningarna. Vidare 

har artiklar valts ut utifrån de ovanstående inklusions- och exklusionskriterier samt utifrån 

Booth, Sutton & Papaioannou (2016) och deras beskrivning gällande bedömning av 

trovärdighet. Vid genomgången av artiklarnas trovärdighet har ett antal frågor ställts till 

samtliga artiklar. Frågorna innefattar: är artikelns syfte, metod och process tydligt beskrivet? 

Innefattar artikeln tillräckligt med data för att kunna besvara sin frågeställning? Är artikelns 

resultat giltigt och användbart i denna studie? 

 

Litteraturgenomgången inleddes med att begränsa sökresultaten utifrån språk och 

publiceringsår, detta minskade den totala summan artiklar från 13277 till 12632. Samtliga 

rubriker lästes sedan igenom och de rubriker som var av relevans gick vidare i urvalet, vilket 

resulterade i 300 artiklar. De 300 artiklarnas abstract lästes igenom och 40 valdes ut till att läsas 
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i fulltext. Läsningen i fulltext resulterade i nio relevanta artiklar som inkluderades i studiens 

empiri. 

 

Litteratursökningen ledde fram till ett begränsat antal artiklar och därför togs beslut om 

genomgång av artiklarnas referenslistor. Under genomgången av referenslistor togs 

exklusionskriteriet på årtal bort för att utöka urvalet. Det framkom under dels sökningen samt i 

genomgången av referenslistor att författarna i studierna refererade och hänvisade till varandra, 

detta tolkades som en mättnad inom ämnet och beslut gällande att avsluta sökningen togs. Det 

bör dock påtalas att det finns risker att relevant forskning förbisetts. Den slutgiltiga empirin 

bestod av 14 artiklar, nio av dessa kom från litteratursökningen och fem från referenslistor. 

Samtliga artiklar som inkluderades hade en kvantitativ metodologisk ansats. Artiklarna 

sammanställdes i en matris under rubriken Resultatredovisning. 

 

5.4 Analysmetod 

För att besvara den första frågeställningen genomfördes en tematisk analys. Den tematiska 

analysen är en allmän analysmetod för empiriskt material. Empirin analyseras och delas in i 

olika kategorier och teman i syfte att besvara kvalitativa frågeställningar (Booth, Sutton & 

Papaioannou, 2016). I studien syftade den tematiska analysen till att få en överblick över de 

faktorer som hade en inverkan till att kvinnor återgår till sina våldsamma relationer. Faktorerna 

som framkom i de 14 artiklarna resulterade i 24 kategorier som vidare sammanfattades i fyra 

teman; Partnern och våldets inverkan att återgå, Kvinnans risk, Interna faktorers påverkan 

samt Externa faktorers påverkan. Den andra frågeställningen syftade till att få en förståelse för 

de faktorer som har en inverkan till att kvinnor återgår till sina våldsamma relationer. För skapa 

en förståelse analyserades faktorerna utifrån exitprocessen och utbytesteorin. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie är det av vikt att inkludera studier som granskats och godkänds av en 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). De artiklar som använts i föreliggande studie 

är peer- reviewed vilket innebär att de tidigare har granskats. I studien har artiklarna tolkats, 

dock har vikt lagts vid att inte förvränga eller manipulera de resultat som artiklarna i 

föreliggande studie valts ut.  

 

5.6 Metoddiskussion 

 

5.6.1 Metodens begränsningar 

En viktig del av forskningsprocessen är tydliga redogörelser för dess tillvägagångssätt. I 

föreliggande studie har alla delar av processen redovisats dock är det av vikt att påtala dess 

begränsningar. En kvalitativ metod riskerar att begränsas utifrån individens subjektiva 

bedömning genom egna intressen och förståelse för ämnet (Bryman, 2013). Denna subjektiva 

bedömning är oundviklig och behöver nödvändigtvis inte innebära något negativt om den 

medvetandegörs (Bergström & Boreus, 2012). För att analysera empirin har våra tidigare 

erfarenheter haft en inverkan, erfarenheterna bygger på socionomutbildningen men även 

yrkeserfarenheter inom socialt arbete. Dessa har haft en betydande roll i denna studie utifrån de 

tolkningar som genomförts. Dock har det även inneburit begränsning då risken att våra 

värderingar och tolkningar präglar resultaten, detta är något som tagits i beakande. 

Förförståelsen riskerar att påverka studiens arbetsprocess utifrån bedömningar av artiklarna och 

dess innehåll. 

 

Ytterligare en möjlig begränsning i studien är att samtliga artiklar var kvantitativa. Den 

kvantitativa forskningsmetoden har ofta ett stort fokus på att kvantifiera data och innebär i 
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många fall att data mäts (Bryman, 2013). Den kvantitativa metoden syftar inte till att få en 

förståelse för människors beteenden utan att genom mätningar påvisa konkreta fakta över hur 

ett problemområde ser ut. Genom en kvalitativ analys av artiklarnas resultat kan andra 

infallsvinklar studeras samt bidra till en djupare förståelse för faktorernas inverkan till att 

kvinnor återgår. De tolkningar som gjorts av artiklarna kan dock påverka studiens trovärdighet 

utifrån risken att de inte överensstämmer med artikelförfattarnas ursprungliga antaganden. 

Detta innebär dock inte att resultat har manipulerats eller förvrängts utan snarare att vidare 

analys genomförts utöver artiklarnas ursprungliga syften. 

 

Studiens empiri består av artiklar från USA och som är skrivna mellan 1984-2008. Att samtliga 

artiklar är från USA kan påverka dess överförbarhet till det svenska samhället då det kan 

förekomma skillnader i samhällsstrukturer. Ytterligare en brist i överförbarheten till dagens 

samhälle kan ses i att förändringar i samhället har skett sedan flertalet av artiklarnas 

publicerades. Det bör även påtalas att artiklar kan förbisetts i urvalsprocessen och att faktorer 

som påverkar kvinnor har missats. Andra artiklar hade kunnat möjliggöra ett annat resultat i 

denna studie. 

 

5.6.2 Teorikritk 

Det har framförts kritik både mot exitprocessen och utbytesteorin som är av vikt att påtala. San 

Giovanni (1989) har bland annat framfört kritik av Fuchs Ebaughs exitprocess gällande 

oförmågan att förklara hur kategorier såsom klass, kön, ålder och etnicitet påverkar kvinnors 

förmåga att lämna. Trots kritiken framkommer att exitprocessen ändå belyser en viktig aspekt 

som kompletterar rollteori (San Giovanni, 1989). Wacquant (1990) menar dock att 

exitprocessen snarare är överflödig och förenklad genom att endast studera en roll. Studiens 

syfte är inte att få en förståelse för hur en relation lämnas utan hur faktorerna inverkar där 

exitprocessen skapar en förståelse för olika steg i individens liv. Även utbytesteorin har fått 

kritik gällande sin begränsning i analyser utifrån kön, klass och ålder. Howard och Hollander 

(1997) förklarar att teorin inte beskriver individen utifrån dess position i sociala system utan 

utgår från att alla individer har samma möjlighet. Dock påvisar utbytesteorin individens 

subjektiva uppfattning vilket är av vikt i den analys som studien genomför och är därför 

relevant. 

 

5.6.3 Källkritik 

Svagheter och brister i artiklar riskerar att påverka en litteraturstudies empiri (Booth, Sutton & 

Papaioannou, 2016). I samtliga artiklar beskrivs brister angående generalisering och urval 

utifrån begränsat antal respondenter. Det framkommer även ytterligare svårigheter med 

generaliseringen då artiklarna fokuserar på enskilda skyddade boenden. Att samtliga artiklar är 

bristfälliga kan komma att påverka det resultat som framkommer i denna studie. Vidare uppkom 

en mättnad under urvalsprocessen vilket påvisar en begränsning i mängden forskning som 

ligger till grund för denna studie.  

 

6. Resultatredovisning 
Nedan redovisas föreliggande studies empiri i tabellform. Artiklarna är strukturerade efter 

utgivningsår och inleds med den äldsta artikeln. Artiklarna belyser vilka faktorer som har en 

inverkan på att kvinnor återgår till sina våldsamma relationer. Det som framkommit ur 

artiklarna är att flertalet faktorer samverkar vilket påvisar hur komplext det är att förstå varför 

kvinnor återgår.  
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Titel / 

Författare 
Syfte Urval Design Faktorer Resultat 

Battered women 

leaving shelter : 

which way did 

they go? (1984) 
Hilbert, Judith. 

Cicero. & 

Hilbert, Harvey. 

C. 
 

Studerar faktorer 

som kan påverka 

till att vissa 

kvinnor återgår till 

sina våldsamma 

relationer och 

andra kvinnor inte 

gör det. 

35 kvinnor som 

befinner sig på 

ett skyddat 

boende. 
 

Kvantitativ, 

intervju 
 

- Ålder 
- Vålds- 
frekvens 
- Ekonomi 
- Tid på 

kvinnohus 
- Våldet 

karaktär 
- Relationens 

längd 
 

Studien visar faktorer 

som kan vara kopplade 

till att kvinnor återgår är 

om våldet varit grovt och 

relationen med partnern 

varit långt. Att vara 

äldre, utsatt frekvent för 

våld, har en egen 

inkomst och har varit på 

kvinnohuset längre är 

faktorer som minskar 

risken att återgå. 

The relationship 

between the 

characteristics 

of the victim, 

persuasive 

techniques of 

the batterer, and 

returning to a 

battered 

relationship. 

(1988) 
Schutte, Nicola. 

S., Malouff, 

John. M., & 

Doyle, Jhonna. 

S. 
 

Studie 1: 
Undersöker vilka 

faktorer som har en 

inverkan på varför 

kvinnor återgår till 

sin partner som 

utsatt henne för 

våld. 
 
Studie 2: 
Undersöker vilka 

övertalnings- 
tekniker männen 

använder i syfte att 

övertala kvinnan 

till att återgå till 

relationen. 

117 kvinnor 

som kommit till 

ett kriscenter. 
 

Kvantitativ, 

Enkäter 
 

Studie 1: 
- Tidigare 

utsatthet 
- Ekonomi 
- Mödrars 

utsatthet 
- Arbete 
- Utbildning 
Studie 2: 
- Övertalning 
- Hot 
 

Studie 1: Kvinnor med 

en historik av utsatthet 

tidigare i livet var mer 

benägna att lämna 

relationen och aldrig gå 

tillbaka. En 

uppbrottsprocess kan 

avläsas utifrån flertalet 

försök att lämna. 
Studie 2: Mannens 

förmåga till övertalning 

hade en stor inverkan på 

kvinnornas beslut att 

återgå. De flesta män 

använde löfte om 

förändring som 

övertalningsteknik. 
 

Economic, 

situational, and 

psychological 

correlates of the 

decision-making 

process of 

battered women 

(1992) 
Johnson, Ida M. 
 

Utifrån variablerna 

ekonomi, 

situations- 
bundna egenskaper 

och psykologiska 

faktorer finna 

förståelse för vilka 

kvinnor väljer att 

återgå till sin 

partner. 

426 kvinnor 

som befinner 

sig på ett 

skyddat boende. 
 

Kvantitativ, 

intervjuer 

utförda av 

personal. 
 

- 

Ekonomiska   
- Situations- 

bundna 
- 

Psykologiska 
 

Kvinnor som utsatts för 

grövre våld var mer 

benägna att återvända. 

Kvinnor tenderar att ha 

bristande självförtroende 

gällande förmåga att 

klara sig själva. Jobb 

hade en inverkan på 

kvinnans beslut att 

återgå. Arbetslösa 

kvinnor var mer benägna 

att återgå än kvinnor 

med ett arbete. 
 

Relationship 

Status of 

Battered 

Women Over 

Time (1994) 
Campbell, 

Jacquelyn. C., 

Miller, Paul., 

Cardwell, Mary. 

M., & Belknap, 

Ruth. Ann 

Undersöka hur 

våldsutsatta 

kvinnors relationer 

förändras över tid. 
 

193 kvinnor 

som besvarat på 

en annons på ett 

skyddat boende, 

97 var 

våldsutsatta och 

96 var i en 

problematisk 

relation utan 

våld. 

Kvantitativ, 

longitudinell 

studie med 

djupintervjuer 
 

- Utbildning 
- Ekonomi 
- Arbete 
- Polis 
- Socialtjänst 
- Nätverk 
 

Två tredjedelar av 

kvinnorna som tidigare 

utsatts för våld hade 

lämnat relationen. Det 

fanns ingen gemensam 

nämnare som kan 

beskriva den typiska 

våldsutsatta kvinnan. 

Våldets karaktär kan 

förändras över tid. 

Externa resurser 

påverkar kvinnors 

besluta att återgå eller 

lämna. 
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Stay–Leave 

Decision 

Making in 

Battered 

Women: 

Trauma, Coping 

and Self-

Efficacy (2000) 
Lerner, 

Christine. Fiore., 

& Kennedy, 

Linda. Thomas. 

Studien syftar till 

att skapa en 

förståelse kring 

beslutet att återgå 

till våldsamma 

relationer utifrån 

traumasymtom, 

coping och 

uppfattning av 

självförmåga för att 

förbättra insatser 

som motsvarar 

kvinnornas behov. 

191 kvinnor 

som befinner 

sig i eller 

lämnat en 

våldsam 

relation 
 

Kvantitativ, 

enkäter och 

semi- 
strukturerade 

intervjuer 
 

- Trauma 
- Tid 
- Coping 
- Upplevd 

egenförmåga 

Kvinnorna upplevde 

sömnsvårigheter, 

dissociation var 

vanligare under de sex 

första månaderna ifrån 

relationen. Kvinnor 

använde även mer 

copingstrategier under 

denna tid, hade lägre 

självförtroende och var 

mer lockade att återgå 

till relationen. 
 

The process of 

leaving an 

abusive 

relationship: 

The role of risk 

assessments and 

decision-

certainty. (2000) 
Martin, Andrea. 

J., Berenson, 

Kathy. R., 

Griffing, 

Sascha., Sage, 

Robert. E., 

Madry, 

Lorraine., 

Bingham, 

Lewis. E. & 

Primm, Beny. J. 

Studien undersöker 

förändrings- 
processer, 

riskbedömning och 

beslutsfattning av 

kvinnor som 

befinner sig på ett 

skyddat boende 

efter att ha utsatts 

för fysiskt våld. 

70 kvinnor som 

befinner sig på 

ett skyddat 

boende. 
 

Kvantitativ, 

strukturerade 

intervjuer 
 

- Uppfattning 

om risk att 

återgå 
- Utbildning 
- Relationens 

längd 
- Tidigare 

försök att 

lämna 
 

Kvinnors subjektiva 

uppfattning gällande sin 

egen risk att återgå var 

mer optimistisk i 

förhållande till vad 

kvinnorna hade för syn 

på andra våldsutsatta 

kvinnor. Riskfaktorer 

som utbildning, 

relationens längd och 

försök att lämna, 

korrelerade inte med 

risken att återgå. 
 

Domestic 

Violence 

Survivors' Self-

Identified 

Reasons for 

Returning to 

Abusive 

Relationships 

(2002) 
Griffing, 

Sascha., Fish 

Ragin, 

Deborah., Sage, 

Robert. E., 

Madry, 

Lorraine., 

Bingham, 

Lewis. E., & 

Primm, Beny. J. 

Studien undersöker 

våldsutsatta 

kvinnors 

uppfattning av 

vilka externa och 

interna faktorer 

som påverkar deras 

beslut att återgå 

eller permanent 

lämna de 

våldsamma 

relationerna. 
 

90 kvinnor som 

befinner sig på 

skyddade 

boendet Urban 

Women’s 

Retreat 
 

Kvantitativ, 

Strukturerade 

intervjuer 
 

- Viljan att 

bevara 

relationen 
- Utövarens 

ånger 
- Utövaren har 

lidit 

tillräckligt. 
- Ekonomiska 

behov 
- Rädsla för 

eskalerande 

våld 
- Rättsliga 

åtgärder 
 

Orsaken till tidigare 

beslut att återgå till sin 

våldsamma partner var 

partnerns ånger. 

Kvinnorna fick även 

uppge orsaker som 

skulle kunna leda till att 

de återgår i framtiden. 

Det framkom att 

emotionell anknytning 

till mannen, att mannen 

lovade att söka hjälp 

samt att kvinnan kände 

att mannen lidit 

tillräckligt var 

avgörande. 

The impact on 

subsequent 

violence of 

returning to an 

abusive partner. 

(2003) 
Anderson, 

Deborah J 
 

Studien undersöker 

vilka kvinnor 

lämnar tillfälligt 

för att sedan 

återvända, vilka 

konsekvenser kan 

uppstå om de 

återgår samt vilka 

faktorer påverkar 

att kvinnan 

återvänder. 

Sekundärdata, 

grundurvalet 

var 359 kvinnor 

som utsatts för 

våld. 

Begränsades till 

endast gifta, 

286 kvinnor 

Kvantitativ, 

Enkäter. 
 

 

- Sociala 
- Ekonomiska 
- Samhälle 
- Resurser 
 

Kvinnor med bristande 

resurser såsom ekonomi, 

jobb och nätverk 

tenderar att återvända. 

Andra kvinnor lämnar 

temporärt i hopp om att 

situationen ska lugna sig. 

Kvinnor som lämnar 

temporärt tenderar ha en 

högre risk att utsättas för 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6nr0e1pbBIr6yeULior1Kvr55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbOot0%2buqa9Mspzqeezdu33snOJ6u%2bbxkeac8nnls79mpNfsVbCmrkirprZOrqqrSK6npH7t6Ot58rPkjeri8n326gAA&vid=5&sid=db4897ab-0242-4930-839e-0c806a7c9e1c@sessionmgr1
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mer våld när de 

återvänder. 

"Why Doesn't 

She Just 

Leave?": A 

Descriptive 

Study of Victim 

Reported 

Impediments to 

Her Safety 

(2003) 
Anderson, 

Michael. A., 

Gillig, Paulette. 

Marie., Sitaker, 

Marilyn., 

McCloskey, 

Kathy., Malloy, 

Kathleen., & 

Grigsby, Nancy. 

Studien kartlägger 

de faktorer som gör 

att kvinnor inte 

lämnar våldsamma 

relationer och vad 

som bidrar till att 

andra kvinnor 

väljer att återgå. 
 

485 kvinnor 

som sökt stöd 

och hjälp på ett 

våld i nära 

relationer 

center. 

Kvantitativ, 
Enkäter 
 

- Brist på 

pengar, 
- Ingenstans 

att ta vägen, 

hemlöshet   
- Bristande 

stöd från 

polis, sociala 

nätverk, 

domstol och 

sjukvård. 
- Partners 

ånger samt 

löften om att 

förändras. 

Sammanställning av 

olika former av våld och 

dess påverkan på interna 

och externa resurser. Det 

framkommer att externa 

faktorer som bristande 

resurser, bristande stöd 

och partnerns ånger samt 

löften om förändring 

försvårar för kvinnan att 

lämna relationen och 

bidrar till att de återgår. 
 

From respite to 

transition: 

women's use of 

domestic 

violence shelters 

in rural New 

Mexico (2004) 
Krishnan, Satya. 

P., Hilbert, 

Judith. C., & 

McNeil, Keith 

 

Studien ämnar 

undersöka 

skillnader mellan 

de kvinnor som 

uppgav att de 

skulle återvända till 

sin partner och de 

kvinnor som valde 

att inte göra det. 

Även syftet med 

uppsökande av 

skyddat boende 

undersöktes. 

102 kvinnor 

som befinner 

sig på ett 

skyddat boende. 
 

Kvantitativ, 

Enkäter. 
 

- Familj 
- Kultur 
- Nätverk 
- Arbete 
 

Det finns olika orsaker 

till att kvinnor söker sig 

till ett skyddat boende. 

Vissa ser det som ett sätt 

att få andrum medan 

andra är där som en 

övergång till att göra sig 

fria från sin partner. 

Majoriteten av de 

kvinnor som uppgav att 

de skulle återvända var 

äldre kvinnor med barn. 

Predicting the 

Intentions of 

Women in 

Domestic 

Violence 

Shelters to 

Return to 

Partners: Does 

Forgiveness 

Play a Role? 

(2004) 
Gordon, 

Kristina. Coop., 

Burton, 

Shacunda., & 

Porter, Laura. 
 

Syftet med 

föreliggande studie 

är att undersöka 

huruvida förlåtelse 

är en avgörande 

faktor för att 

kvinnor återvänder 

till sin partner som 

utsatt henne för 

våld. 

121 kvinnor 

som befann sig 

på nio olika 

skyddade 

boenden. 
 

Kvantitativ, 

Enkäter 
- Förlåtelse 
 

De faktorer som 

påverkade om en kvinna 

valde att återvända till 

relationen var förmågan 

att kunna förlåta sin 

partner. Våldets karaktär 

återfanns även som en 

faktor till vilken grad 

kvinnan är villig att 

förlåta för att sedan 

återvända. 
 

Reasons for 

Returning to 

Abusive 

Relationships: 

Effects of Prior 

Victimization 

(2005) 
Griffing, 

Sascha., Fish 

Ragin, Deborah. 

& Morrison, 

Studien undersöker 

om sexuella 

övergrepp i 

barndomen har en 

inverkan gällande 

beslut att återgå. 
 

104 kvinnor 

som befinner 

sig på ett 

skyddat boende. 
 

Kvantitativ, 

Semi- 
strukturerade 

intervjuer 
 

- Sexuella 

övergrepp 

under 

barndomen 
- Uppfattning 

kring risken 

att återgå. 

Kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp i 

barndomen hade återgått 

till sina relationer oftare 

än de som inte utsatts. 

De fann ingen skillnad 

mellan kvinnorna  

gällande den egna 

uppfattningen angående 

risken att i framtiden 
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Scheena. M., 

Sage, Robert. E., 

Madry, 

Lorraine. & 

Primm, Beny. J. 

återgå till den 

våldsamma relationen.  

 

The dynamics of 

staying and 

leaving: 

implications for 

battered 

women's 

emotional well-

being and 

experiences of 

violence at the 

end of a year 

(2007) 
Bell, Margret. 

E., Goodman, 

Lisa. A., & 

Dutton, Mary. 

Ann. 

Denna studie 

ämnar undersöka 

hur det emotionella 

välmående och 

erfarenhet av våld 

påverkar kvinnor i 

processen av att 

lämna. 
 

406 kvinnor 

som befinner 

sig på tre olika 

skyddade 

boenden. 
 

Kvantitativ, 

Longitudinell 
 

- Emotionell 
- Ekonomisk 
- Jobb 
- Beroende 
 

57% av kvinnorna 

uppgav att faktorer som 

påverkade att de 

återvände till den 

våldsamma relationen 

var ekonomiska, medan 

35% uppgav att 

emotionella faktorer 

påverkade dem att 

återgå. Studien fann att 

kvinnans beslut att 

lämna var komplicerad. 

Perceived Risk 

for Future 

Intimate Partner 

Violence among 

Women in a 

Domestic 

Violence Shelter 

(2008) 
Harding, Hilary. 

G., & Helweg-

Larsen, Marie. 
 

Studera 

förhållandet mellan 

riskuppfattning, 

tidigare 

erfarenheter av 

våld samt 

intentioner med 

relationen bland 

kvinnor som 

befinner sig på ett 

skyddat boende. 

56 kvinnor som 

befann sig på 

fyra olika 

skyddande 

boende. 
 

Kvantitativ, 

Enkäter 
 

- Risk 
- Tidigare 

erfarenhet 
- Risk- 
uppfattning 
- Tidigare 

erfarenhet: 
- Relationens 

intentioner 
 

Kvinnor som tidigare 

lämnat uppfattade sig 

erhålla en större utsatthet 

om de återvände än 

kvinnor som inte lämnar. 

Såg ingen signifikant 

skillnad i 

riskuppfattningen mellan 

de som tidigare lämnat 

partnern och de som inte 

hade gjort det. 

 

 

7. Tematisk analys 

 
7.1 Partnern och våldets inverkan på att återgå 

 

7.1.1 Partnern 

Mannens påverkan på kvinnans beslut att återgår till relationen har visat sig vara en betydande 

faktor. Schutte, Maouff och Doyle (1988) fastställde att män ofta använder sig av olika 

övertalningstekniker i syfte att påverka kvinnan till att återgå. De övertalningstekniker som 

framkom var hot om att ta barnen ifrån henne, eskalering av våld, att kvinnorna inte skulle 

kunna klara sig på egen hand och att skada någon. Ofta förekom löfte om förändring, 

förnekande av ansvar för våldet, försök att övertala med presenter och privilegier samt 

påpekande om kvinnans familjeansvar. De vanligaste formerna av övertalning var partnerns 

löfte om förändring, förnekelse av ansvar för våldet samt att hålla barnen ifrån dem. Hot om 

våld visade sig vara en mindre vanlig övertalningsteknik. Anderson, Gillig, Sitaker, 

McCloskey, Malloy och Grigsby (2003) fann att mannens löfte om förändring och att han bad 

om ursäkt hade en större inverkan på att kvinnan återgår än bristande ekonomi och risken att 

bli hemlös. Även Griffing, Fish Ragin, Sage, Madry, Bingham och Primm (2002) visade på 

mannens förmåga att övertyga. De beskriver att den mest frekventa faktorn som bidrog till att 

kvinnorna valde att återgå till sin partner var mannens ånger. Kvinnorna beskrev själva att de 
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faktorer som riskerade att påverka dem att återgå i framtiden var den emotionella bindningen 

till mannen, hans löfte om att söka hjälp och kvinnans upplevelse av att mannen lidit tillräckligt. 

Kvinnans förmåga till att förlåta mannen har visat sig korrelera med risken att återgå. Dock 

tenderar kvinnor som utsatts för grövre våld att tillskriva sin partner som “ond” vilket minskar 

benägenheten att förlåta honom. Vidare framkommer att kvinnor som upplever sig begränsade 

av partnern, till exempel genom att inte tillåta egna vänner eller förhindra kvinnan att jobba, 

tenderar att förlåta i större utsträckning. Tendensen beskrivs utifrån att kvinnan inte ser någon 

annan möjlighet än att återgå (Gordon, Burton & Porter, 2004).  

 

7.1.2 Våld 

Våldets inverkan till att kvinnor återgår bör ses som mer komplext än som en enskild faktor. 

Hilbert och Hilbert (1984) förklarar att om kvinnan utsätts för våld frekvent så minskade risken 

att hon återgår, dock ökade risken om våldet var grovt men mindre frekvent. Johnson (1992) 

beskrev att det grova våld kvinnan utsattes för inte vägde högre än svårigheterna till 

självförsörjning utanför relationen. Svårigheterna med att kartlägga våldets inverkan kan även 

ses i att våldet är föränderligt över tid. Campbell, Miller, Cardwell och Belknap (1994) fann att 

vissa kvinnor som tidigare varit utsatta för våld var vid en annan tidpunkt inte det längre. De 

kunde inte påvisa någon tydlig konsensus över den typiska utsatta kvinnan utan att våldet kunde 

förekomma i olika former och påverka alla kvinnor. Dock fann Harding och Helweg-Larsen 

(2008) att kvinnor som lämnat relationen uppgav en större risk att utsättas för våld om de 

återgick. Risken ökade ytterligare om kvinnan tidigare polisanmält sin partner. Resultaten 

överensstämmer med Anderson (2003) som fann att kvinnor som tidigare lämnat relationen 

utsätts för mer våld än kvinnor som aldrig lämnat. De tolkade resultaten så att mannen använde 

det ökade våldet som en form av bestraffning. I vissa fall hade kvinnorna själva använt sig av 

våld i syfte att skydda sig eller i hopp om att våldet skulle upphöra. Dock framkom det att 

kvinnornas våld i många fall ledde till att männens våldsutövande eskalerade (Campbell et al. 

1994). 

 

7.2 Kvinnans utsatthet 
 

7.2.1 Relationen 

Relationens varaktighet och antalet tillfällen kvinnan tidigare lämnat relationen kan ses som 

faktorer som påverkar kvinnans beslut. Anderson (2003) fann att tiden kvinnor hade investerat 

i sina relationer påverkade deras beslut att slutgiltigt lämna. Långa relationer innebar 

svårigheter för kvinnorna att se fördelarna med att lämna. Hilbert och Hilbert (1984) beskrev 

att utöver relationens längd var tiden på det skyddade boendet betydande. En längre tid på det 

skyddande boendet minskade risken att kvinnan skulle återgå. Svårigheterna att lämna 

relationen kan även ses i att många kvinnor återgår flertalet gånger (Harding & Helweg-Larsen, 

2008). Det framkommer att kvinnorna på de skyddade boendena i stor utsträckning befunnit sig 

där tidigare, i vissa fall upp till tio gånger (Griffing et al., 2002). Dock menar Schutte et al. 

(1988) att ju fler gånger kvinnan lämnat relationen, ju mindre är risken att hon återgår. Det finns 

även kvinnor som inte ämnar lämna relationen när de befinner sig på ett skyddat boende. 

Krishnan, Hilbert och McNeil (2004) beskriver att vissa kvinnor använder sig av de skyddade 

boendena i syfte att vila upp sig för att sedan återgå till sin partner. 

 

7.2.2 Riskuppfattning 

Kvinnornas subjektiva uppfattning gällande risken att återgå påvisar svårigheter i att tolka hur  

andra faktorer som till exempel ekonomi och nätverk inverkar. Martin, Berenson, Griffing, 

Sage, Madry, Bingham och Primm (2000) beskriver att kvinnors subjektiva uppfattning 

tenderar att vara optimistisk gällande risken att återgå. Kvinnorna minimerar sin egen risk att 
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utsättas för våld men  samtidigt uppfattar andra kvinnors risk som större. Optimismen och 

föreställningen om skillnader mellan kvinnor påverkas inte av kvinnans socioekonomiska 

status, relationens längd och tidigare försök att lämna. 

 

7.3 Interna faktorers påverkan 

 

7.3.1 Tidigare erfarenhet av övergrepp 

Kvinnornas tidigare erfarenheter och dess inverkan till att återgå visar på olika resultat. 

Schutte et. al. (1988) menar att kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld i 

barndomen var mindre benägna att återgå till sina våldsamma relationer som vuxna. Dock 

motsätter sig Griffing, Ragin, Morrison, Sage, Madry och Primm (2005) detta. Deras resultat 

visar att tidigare utsatthet i barndomen är en faktor som bidrog till att kvinnor återgått vid 

flertalet gånger. Faktorer som dessa kvinnor beskrev som orsak var bindningen till sin partner 

samt att han visat ånger och lidit tillräckligt. 

 

7.3.2 Kvinnans ålder 

Motstridiga resultat framkom gällande den inverkan ålder har på kvinnor som återgår. Hilbert 

och Hilberg (1984) menar att äldre kvinnor återgår i mindre utsträckning än de som är yngre. 

Dock skiljer sig detta från Krishnan et al. (2004) som beskrev att äldre kvinnor med barn 

tenderar i större utsträckning att redan ha bestämt sig för att återgå när de kommer till skyddade 

boenden.   

 

7.3.3 Krisreaktioner 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer påverkas psykiskt, både under och efter relationen. 

Kvinnor som utsätts för våld, eller har utsatts för våld i sina relationer bedöms i hög grad vara 

suicidala eller ha utfört tidigare suicidförsök. Den grupp som ansågs vara mest utsatt gällande 

suicidrisk var de kvinnor som var osäkra på sitt beslut gällande att lämna eller återgå till 

relationen (Krishnan et al., 2004). Lerner och Kennedy (2000) beskriver att de sex första 

månaderna utanför relationen är psykologiskt påfrestande och kvinnorna är sårbara med 

sömnsvårigheter samt dissociation. Vidare framkom att under den perioden använde sig 

kvinnorna i större utsträckning av copingstrategier, både emotions- och problemfokuserade. 

Dessutom visade studier att under de sex första månaderna hade kvinnorna lägre självförtroende 

och fler lockades av att återgå. Dock fann Bell, Goodman och Dutton (2007) att de flesta 

kvinnor som lämnat sin partner upplevde en högre livskvalitet än kvinnor som stannade kvar. 

Livskvalitet definierades utifrån faktorer som att vara tillfredsställd med sitt liv, emotionellt 

och psykiskt välmående samt möjlighet att kunna leva det liv som hon vill. Betydelsen av 

emotionellt stöd från omgivningen visade sig också ha en inverkan på kvinnans välmående. 

 

7.4 Externa faktorers påverkan 

 

7.4.1 Ekonomi, utbildning, arbete 

Kvinnans förutsättning att klarar sig utanför relationen påverkas i många fall av ekonomi, arbete 

och utbildning. Det ekonomiska beroendet av mannen begränsar i många fall kvinnorna i deras 

beslut att lämna eller återgå (Bell et al., 2007; Griffing et al., 2002). De kvinnor som är 

välutbildade tenderade i mindre utsträckning att återgå till relationen. Utbildning och egen 

förmåga till försörjning skapar en känsla hos kvinnan av att klara sig själv (Schutte et al., 1988; 

Hilbert & Hilbert, 1984). Yngre kvinnor med lägre inkomst var den grupp som upplevde de 

största svårigheterna med att lämna relationen (Campbell et al., 1994). Dock menar Johnson 

(1992) att kvinnor med ett arbete återgår i mindre utsträckning till sina våldsamma relationer, 

oavsett ålder. Vidare fann Johnson (1992) att det inte var hushållets inkomst som påverkade 
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kvinnan till att återgå utan den bristande kontroll och tillgång till ekonomin. Kvinnans möjlighet 

att klara sig utanför relationen kan även påverkas av storlek på den stad eller ort hon bor i. 

Anderson (2003) beskriver att kvinnor som bor i större städer är mer benägna att lämna 

relationen då det fanns fler möjligheter till jobb och boende. 

 

7.4.2 Investering och isolering 

Kvinnans möjlighet till socialt stöd påverkar valet att återgå eller lämna relationen. Det 

framkommer att kvinnor som investerat känslomässigt och tidsmässigt i vänner, jobb och i 

relationen, tenderade i mindre utsträckning att lämna relationen i rädsla att förlora allt hon har 

(Anderson, 2003). Delvis liknande resultat påvisar Anderson et al. (2003) som beskriver att 

kvinnan kan uppleva svårigheter klara sig på egen hand. I många fall tenderar partnern att 

isolera kvinnan, både fysiskt och emotionellt vilket minskar hennes möjlighet till stöd utanför 

relationen. 

 

7.4.3 Samhällets stöd 

Stöd från samhället kan ses som en avgörande faktor för att lämna den våldsamma relationen. 

Campbell et al. (1994) beskriver att ett bra stöd från externa resurser såsom polis, socialtjänst, 

grannar och familj kan bidra till att kvinnor vågar lämna relationen för gott. Kvinnor som 

upplever stödet från polis, sjukvård och rättsväsende som begränsat riskerar att återgå utifrån 

rädsla att inte få den hjälp hon behöver (Anderson et. al., 2003). Harding och Helweg-Larsen 

(2008) fann att flertalet kvinnor varit kontakt med polis vid minst ett tillfälle. Dock framkom 

att kontakten med polis hade bidragit till ett ökat våld från partnern oavsett om kvinnan stannade 

i relationen eller inte. 

 

8. Analys 

Analysen syfte är att få en förståelse för faktorernas inverkan på kvinnor som återgår utifrån 

exitprocessen och utbytesteorin. Analysen inleds med exitprocessen och följs av en tillämpning 

av utbytesteorin.  

 

8.1 Exitprocessen 

Tillämningen av exitprocessen möjliggör en beskrivning av kvinnor som återgår till sina 

våldsamma relationer utifrån en process. Den påvisar en komplexitet i ett rollutträdande och 

hur faktorerna inverkar. Processen kan ses som cirkulär där kvinnan rör sig fram och tillbaka 

mellan stegen. Samma process kan genomgås flertalet gånger innan kvinnan tar ett slutgiltigt 

beslut att lämna relationen och uppnå en exitroll. Kvinnor som befinner sig på ett skyddat 

boende behöver nödvändigtvis inte se som en avslutad process utan snarare som att hon befinner 

sig i ett vägskäl mitt i processen. På det skyddade boendet står kvinnan inför två val, att lämna 

eller att återgå till relationen och behöver inte nödvändigtvis ses som att hon befinner sig i en 

exitroll. 

 

8.1.1 Tvivlet 

Fuchs Ebaugh (1988) betonar betydelsen av signifikanta andra i samtliga fyra steg. Då mannen 

anses vara den individ som står kvinnan närmast bör han ses som en betydande person. Oavsett 

det våld mannen utsätter kvinnan för återfinns ett emotionellt band mellan dem vilket påvisar 

hans inverkan i processen. När ett tvivel väcks har de signifikanta andra en betydande roll i att 

bekräfta eller dementera detta tvivel. Denna bekräftelse och dementering kan ske innan kvinnan 

beslutat sig för att lämna men även under tiden hon befinner sig på det skyddade boendet. 

Därmed kan mannen ses som en betydande person under hela processen. När mannen inser att 

något förändrats i relationen kommer försök att dementera hennes tvivel att ske och i många 

fall använder han övertalningstekniker. Flera artiklar bland annat Schutte et al. (1988) uppger 
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att mannens övertalningstekniker som löften om förändring tenderar att bidra till att kvinnan 

återgår till relationen. Vidare beskrivs det emotionella bandet till mannen samt relationens 

längd påverka kvinnan till att återgå (Bell et al., 2007; Lerner & Kennedy, 2000). Det kan tolkas 

vara en del i hennes vägande av för- och nackdelar där den emotionella investeringen värderas 

högt i det beslut hon fattar. 

 

Mannens betydelse framgår även av att många kvinnor som utsätts för våld i sina relationer har 

bristande nätverk och bristande stöd på grund av fysisk samt emotionell isolering (Anderson et 

al, 2003). Det bristande sociala nätverk som många av dessa kvinnor har förtydligar den 

inverkan mannen har i hennes tvivlande utifrån att vara en av få signifikanta andra. Vidare kan 

hennes bristande sociala nätverk förstås i de alternativ hon står inför vid ett lämnande av 

relationen. Om kvinnan väljer att lämna relationen riskerar hon att stå utan ett socialt nätverk 

vilket kan leda till att hon väljer att återgå. Fuchs Ebaugh (1988) talar om möjligheterna till att 

kunna avbryta processen och återgå till hur det var innan det första tvivlet uppstod. Tvivlet kan 

därmed relateras till en rädsla för att fatta fel beslut och en ovetskap om vad ett lämnande skulle 

innebära. Under en period av tvivel upplever kvinnan sig oftast otillräcklig och misstror sig 

själv (Fuchs Ebaugh, 1988). Detta påvisar den psykiska påfrestning kvinnan genomgår under 

tiden av tvivel. Lerner och Kennedy (2000) beskriver att de sex första månaderna utanför 

relationen är den tid som anses vara den mest psykiskt påfrestande. Hennes psykiska välmående 

kan antas påverka hennes förmåga att söka andra alternativ och klara av att bryta sig loss från 

mannen. Dock framkommer att kvinnorna tenderar att underminera sin egen risk att återgå till 

partnern (Martin et al., 2000). Detta illustrerar den komplexitet som kvinnornas situation 

innebär. Oförmågan till självinsikt gällande sin risk att åter utsättas för våld om hon återgår kan 

tolkas som en form av förnekelse över den situation hon befinner sig i. Det går att se den 

psykiska påfrestningen i kombination med det tvivel hon står inför som överväldigande. 

Kvinnornas riskuppfattning gällande andra som återgår påtalar dock hennes förståelse för att 

risker med att återgå till den våldsamma relationen. Kvinnans oförmåga att se sin risk med att 

återgå till den våldsamma relationen påverkar även hennes förmåga att identifiera resurser som 

kan vara av vikt. Det som menas är att hon saknar förmåga i att till exempel se sina möjligheter 

till att bygga upp ett nytt liv och en ny roll utanför det våldsamma förhållandet.  

 

8.1.2 Sökandet efter alternativ 

De ekonomiska resurser kvinnan har innebär en stor inverkan på det beslut hon fattar. Schutte 

et al. (1988) menar att kvinnor med en egen inkomst och utbildning återgår i mindre 

utsträckning till sina våldsamma relationer.  De kvinnor som har en egen inkomst kan antas ha 

fler möjligheter i sökandet efter alternativ utanför relationen. Under perioden av sökande efter 

alternativ skapas en medvetenhet hos kvinnan samt en känsla av egenmakt (Fuchs Ebaugh, 

1988). Kvinnor som saknar arbete och en egen inkomst begränsas utifrån sitt ekonomiska 

beroende av mannen. Den begränsade ekonomin försvårar möjligheter till andra alternativ 

utanför relationen vilket minskar hennes makt över sig själv och sitt liv. Dock menar Johnson 

(1992) att kvinnans begränsningar inte endast kan ses i hennes avsaknad av inkomst utan 

snarare i en bristande kontroll och tillgång till relationens gemensamma resurser. I sökandet 

efter alternativ kan risken att förlora tillgång till ekonomiska resurser bidra till att hennes enda 

möjlighet är att återgå. Bristen på egen inkomst och egna tillgångar till gemensamma resurser 

skapar en förståelse för ekonomins betydelse då den enligt Johnson (1992) i många fall väger 

tyngre än ett grovt våld från partnern. 

 

I sökandet efter alternativ är myndigheters stöd och resurser av vikt för att möjliggöra ett liv 

utanför relationen. Anderson et al. (2003) beskriver att kvinnor som upplever ett bristande stöd 

från myndigheter, polis, rättsväsende och sjukvård tenderar att återgå. De bristande ekonomiska 
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och sociala resurser våldsutsatta kvinnor i många fall har tydliggör deras beroende. I kontakten 

med myndigheter är stöd och resurser viktiga för att möjliggöra ett liv utanför relationen. För 

kvinnan som befinner sig i ett sökande av alternativ är bemötandet från myndigheter av vikt 

och i vissa fall avgörande. Myndigheternas påverkan till kvinnans osäkerhet i kontakt med 

mundigheter kan dels antas bero på ett bristfälligt bemötande men även att de alternativ som 

erbjuds inte upplevs som något eftersträvansvärt. Vikten av stöd framgår även i det arbete som 

de skyddade boendena utför. Hilbert och Hilbert (1984) fann att kvinnor som befinner sig på 

ett skyddat boende under en längre tid tenderar i mindre utsträckning att återgå. Då många av 

kvinnorna saknar nätverk utanför relationen kan individerna på boendet få en betydande roll i 

processen. En längre tid på boendet kan antas skapa nära relationer till personal och andra 

kvinnor. Relationerna kan antas få en inverkan i det beslut hon fattar men även vara en del i 

sökandet av nya roller, normer och värderingar som Fuch Ebaugh (1988) beskriver sker i 

sökandet efter alternativ. 

 

8.1.3 Vändpunkten 

Längre in i processen övergår kvinnan till det som Fuch Ebaugh (1988) benämner som 

vändpunkten. I vändpunkten kommer kvinnan till en insikt gällande att lämna eller återgå till 

relationen. Tvivlet kan fortfarande finnas där och påverka hennes beslut att återgå vilket 

tydliggör den rörlighet som finns i processen. 

 

Fuch Ebaugh (1988) hävdar att tidsfaktorn vid en vändpunkt handlar om att kvinnan inser att 

hennes tid är begränsad. Hilbert och Hilbert (1984) fann att äldre kvinnor lämnar relationen i 

större utsträckning. Åldern kan antas bekräfta den tidsrelaterade faktorn utifrån en känsla av att 

livet är för kort för att leva i en våldsam relation. Dock motsätter Krishnan et al. (2004) detta 

och menar att äldre kvinnor med barn i större utsträckning redan bestämt sig för att återgå när 

de kommer till det skyddade boendet. Den skillnad som resultaten påvisar kan ses utifrån att 

kvinnorna som redan bestämt sig för att återgå inte kommit till en vändpunkt i processen och 

befinner sig i ett tvivel där mannen upplevs som det fördelaktiga beslutet. Vidare kan händelse 

som Fuchs Ebaugh (1988) benämner som “droppen som får bägaren att rinna över” appliceras 

på de resultat som framkom av bland annat Harding och Helweg-Larsen (2008) gällande våldets 

karaktär och dess frekvens. Kvinnor som utsatts för våld frekvent återgår inte i samma 

utsträckning som de som utsatts för grövre våld mer sällan. Detta kan förstås utifrån att mindre 

kontinuerliga våldshändelser över tid, snarare än få och grova, får kvinnan att komma till insikt 

att hon fått nog. Även tidigare utsatthet för övergrepp har enligt Schutte et al. (1988) visat sig 

vara en faktor som påverkar att kvinnor inte återgår, vilket även kan tolkas utifrån att bägaren 

runnit över. Detta resultat skiljer sig från Griffing et al. (2005) som menar att tidigare utsatthet 

ökar risken att återgå. Detta påtalar den komplexitet processen innebär och svårigheterna med 

att få en förståelse för faktorernas inverkan och var i processen kvinnan befinner sig. Utifrån 

att kvinnor har olika förutsättningar och befinner sig på olika steg i processen, påverkas hon av 

faktorerna på olika sätt. 

 

Vändpunkter omfattas även av ursäkter där individen finner påståenden som bekräftar dennes 

beslut (Fuchs Ebaugh, 1988). Kvinnan kan därmed finna ursäkter i att både lämna eller återgå 

till relationen. En tydlig ursäkt vid ett lämnande framkommer hos Gordon et al. (2004) i att 

kvinnor som tenderar att stämpla mannen som “ond” underlättar processen att lämna relationen. 

Det går att anta att kvinnan använder ord som “ond” som en ursäkt för både sig själv och för 

andra i hennes beslut att lämna relationen. Ursäkter i syfte att återgå kan ses i det Griffing et al. 

(2002) beskriver gällande att kvinnor upplever att mannen lidit tillräckligt. Detta påvisar det 

emotionella band som finns mellan kvinnan och mannen. Det är även av vikt att påtala att våldet 

kan vara föränderligt över tid som Campbell et al. (1994) påvisar. Detta förtydligar den 
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svårighet kvinnor står inför och ovissheten om våldet kommer fortgå om hon återgår. Kvinnans 

val att återgå till den våldsamma relationen och att ursäkta detta med att han förändrats eller 

lidit tillräckligt kan i vissa fall antas vara den sanning som hon upplever. 

 

“Antingen-eller alternativ” definierar den vändpunkt där kvinnan ställer sina valmöjligheter i 

förhållande till varandra (Fuch Ebaughs, 1988).  Kvinnor kan vid ett beslutsfattande komma till 

en vändpunkt där den psykiska ohälsan ställs i förhållande till relationen. Krishnan et al. (2004) 

fann att över hälften av kvinnorna som var osäkra på sitt beslut var suicidala eller hade tidigare 

utfört suicidförsök. Kvinnornas psykiska hälsa kan antas vara det enda alternativet för 

överlevnad i vändpunkten. Beslutet att lämna relationen har även visat sig leda till en högre 

livskvalitet (Bell et al., 2007). Dock kan psykisk ohälsa medföra svårigheter för kvinnan att 

orka kämpa i den process som ett rollutträde innebär och istället återgå. 

 

8.1.4 Exitrollen 

För vissa av kvinnorna kommer vändpunkten att leda till en exitroll och ett liv utan den 

våldsamma relationen. Flertalet kvinnorna kommer under processens gång att backa i stegen 

och i många fall även återgå till relationen. Under processen kommer tillfälliga uppbrott att ske 

vilket kan ge kvinnan möjlighet till insikt för sin situation. Att hon återgår flertalet gånger bör 

dock inte ses som ett misslyckande utan som en del i den process som kvinnan genomgår och 

enligt Schutte et al. (1988) minskar risken att återgå till förhållandet för varje försök hon gör 

att lämna det.  

 

8.2 Utbytesteori 

Utbytesteorin möjliggör en förståelse för hur faktorerna kan påverka kvinnans beslut att återgå. 

Att utgå från faktorer som en del i ett utbyte inom relationer möjliggör en förståelse för kvinnans 

subjektiva uppfattning och vägande av för- och nackdelar. Homans (1961) menar att individer 

agerar rationellt i sina beslut och handlingar. Ett rationellt beslut för den enskilda individen kan 

ses som irrationellt av omgivningen. 

 

Griffing et al. (2005) uppger att tidigare erfarenhet av utsatthet ökar risken att återgå till 

relationen. Detta går att förstå utifrån att ett stimulus som tidigare lett till en handling där 

individen fått en belöning sker igen när individen utsätts för samma stimuli (Homans, 1961). 

För kvinnor som har tidigare erfarenhet av utsatthet kan våldet i sig antas vara ett stimulus. 

Kvinnan vet hur hon ska handla när hon utsätts för våldet. Dock innebär detta inte att våldet i 

sig är något eftersträvansvärt men kvinnan har kunskap om hur hon ska uppnå någon form av 

belöning i situationen. Det normaliserade våldet innebär att beslutet att återgå blir rationellt då 

det är något hon bedömer sig kunna hantera. Tidigare utsatthet har dock påvisat motstridiga 

resultat gällande dess inverkan till att kvinnor återgår. Enligt Schutte et al. (1988) är kvinnor 

som tidigare utsatts för våld mindre benägna att återgå. Detta kan förstås utifrån att den belöning 

stimulit tidigare gav har uppnått en mättnad och därigenom förlorat sitt värde. Mättnaden kan 

även uppstå i andra situationer där kvinnan inte har tidigare erfarenhet av våld. Enligt flera 

artiklar bland annat Griffing et al. (2002) tenderar kvinnor att återgå till sina partners upp till 

tio gånger. Dock minskade sannolikheten att kvinnan återgick för varje tillfälle som våldet 

upprepades. Anderson et al. (2003) beskrev att en bidragande faktor till att kvinnor återgick var 

mannens övertalningstekniker och löften om förändring. Utifrån detta går det att tolka att 

kvinnan uppnår en mättnad i de belöningar som mannens löften ger. Löften men även andra 

former av belöningar som bidrar till att kvinnan återgår kan antas tappa sitt värde ju fler gånger 

hon upplever dem. Vilket leder till att hon slutligen lämnar relationen. 
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Kvinnornas förutsättningar att lämna relation skiljer sig åt, Bell et al. (2007) beskriver att 

kvinnor med utbildning återgår i mindre utsträckning till sina våldsamma relationer. De 

förklarar att utbildning, arbete och egen inkomst skapar en känsla av att klara sig själv. Den 

egna inkomsten kan även påverka värdet av de belöningar mannen har att erbjuda kvinnan då 

hon inte är ekonomiskt beroende av honom. Vidare går det att anta att en kvinna som arbetar 

har möjlighet att jämföra relationen med kollegors och därigenom upptäcka dess brister. 

Homans (1961) menar att jämförelse är en naturlig del i en relation. Dock tenderar våldsutsatta 

kvinnor att isoleras både emotionellt och fysiskt av sin partner (Anderson et al., 2003). 

Isoleringen skapar svårigheter i att få en insikt gällande relationens brister då kvinnan inte har 

något att jämföra med. Ytterligare svårigheter i att lämna uppstår när kvinnan är arbetslös och 

utan egna inkomster. Egen inkomst kan förstås som en trygghet och belöning från mannen 

vilket leder till att kostnaden att lämna blir för stor. Betydelsen av ekonomi framgår av Hilbert 

och Hilbert (1984) som menar att den ekonomiska tryggheten väger högre än det grova våldet. 

 

Ovissheten angående ekonomi, boende och andra socioekonomiska resurser innebär en kostnad 

för kvinnan på det skyddade boendet. Att återgå till mannen innebär i många fall en snabb 

belöning i form av bland annat ekonomisk trygghet och ett boende. Även relationerna på det 

skyddade boendet kan ses som en kostnad. Kvinnan befinner sig i en ny miljö med nya individer 

vilket försvårar möjligheten till välbekanta handlingar som tidigare möjliggjort belöningar. 

Uppbyggnad av nya relationer innebär en stor investering för kvinnan och en ovisshet i dess 

kostnader och belöningar. Jämlika relationer med individerna på det skyddade boendet kan 

antas uppstå när kvinnan befunnit sig där en längre tid. Hilbert och Hilbert (1984) beskriver att 

ju längre tid en kvinna befinner sig på det skyddade boendet, desto större är sannolikheten att 

hon lämnar relationen. Detta belyser vikten av sociala relationer för de våldsutsatta kvinnorna. 

De nya relationerna ger kvinnan möjlighet att ställa dem i förhållande till relationen till mannen. 

Kvinnan kan jämföra sin relation till mannen med andra kvinnors och därigenom synliggörs 

den orättvisa som föreligger. Orättvisan som kvinnan uppfattar kan då skapa ilska hos henne 

vilket leder till att hon väljer att lämna mannen. Jämförelsen kan dock även leda till att hon 

underminerar sin utsatthet och återgår. 

 

Anderson et al. (2003) talar om det begränsade stödet från myndighet, polis och rättsväsendet 

som en faktor i att kvinnor återgår till sin partner. Det sociala stödet är av vikt i syfte att stärka 

kvinnorna i deras beslut för att förhindra att de återgår. Genom att visa att vinsten med ett 

lämnande är större än att återgå återfinns en större chans att hon vågar lämna relationen för gott 

vilket innebär en belöning för henne. Dock menar Homans (1961) att en kortsiktig belöning 

tenderar att överväga den långsiktiga nyttan. Det sociala stödet från myndigheter kan antas 

innebära svårigheter med att erbjuda hjälp tillräckligt fort för kvinnan som eftersträvar snabb 

belöning. När kvinnan befinner sig på det skyddade boendet finns risken att hon inte upplever 

sig ha tid eller råd att invänta det stöd och resurser som erbjuds. Istället för att se tiden på ett 

skyddat boende som en belöning upplever kvinnan det snarare som en bestraffning vilket i sin 

tur leder till att hon återgår. Detta trots det Bell et al. (2007) fann att de kvinnor som lämnar 

relationen upplever en högre livskvalitet. 

 

9. Slutsatser 
Syftet med studien har varit att genom en litteraturstudie kartlägga och skapa en ökad förståelse 

för de faktorer som har inverkan på att kvinnor återgår till sina våldsamma relationer. 

 

För att besvara den första frågeställningen gällande vilka faktorer som inverkar till att kvinnor 

återgår till våldsamma relationer genomfördes en tematisk analys av fjorton vetenskapliga 

artiklar. Utifrån artiklarna framkom flertalet faktorer. De faktorer som framkom var; partnern, 
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våldet, relationen, riskuppfattning, tidigare erfarenhet, ålder, psykologiska faktorer, ekonomi, 

utbildning, arbete, investering och isolering samt samhällets stöd. Faktorerna sammanställdes 

vidare till fyra teman: Partnern och våldets inverkan att återgå, Kvinnans risk, Interna faktorers 

påverkan samt Externa faktorers påverkan. Det framkom även att faktorerna inverkar på 

varandra vilket tydliggör komplexiteten kring kvinnor som återgår. 

 

Den andra frågeställningen syftade till att få en förståelse för faktorernas inverkan i kvinnans 

beslut att återgå till den våldsamma relationen.  För att möjliggöra detta krävdes att analysera 

faktorerna ur teoretiska perspektiv. Vi valde exitprocessen och utbytesteorin. De slutsatser som 

kan dras av analysen är att kvinnan bör ses i en process som inte slutförs förrän hon tagit det 

sista slutgiltiga beslutet och gjort sig fri från mannen. Exitprocessen för kvinnor i våldsamma 

relationer är sällan linjär som Fuch Ebaugh (1988) beskriver den. Istället är den för kvinnor 

som återgår till den våldsamma relationen cirkulär och kvinnan kan även röra sig mellan de 

olika stegen innan processen avslutas och kvinnan lämnar mannen definitivt. Vidare 

framkommer det av utbytesteorin att kvinnan bör ses som en rationell individ där hon ställer 

sina alternativ mot varandra för att fatta det bästa beslutet. Varje kvinna kommer att påverkas 

olika av faktorerna och värdera dem olika utifrån sin subjektiva uppfattning. De subjektiva 

uppfattningarna leder till att varje individ och process är unik. Dock går det att se att vissa 

faktorer försvårar möjligheten att lämna, såsom ekonomisk begränsning. Kvinnans individuella 

uppfattning i kombination med de förutsättningar hon har leder till att det inte går att ge något 

generellt svar på hur faktorerna inverkar på kvinnor som återgår till sina våldsamma relationer. 

Vi kan konstatera att exitprocessen och utbytesteorin på ett generellt plan kan förklara varför 

utsatta kvinnor fattar beslutet om att återgå till våldsamma relationer. Det är dock de nämnda 

faktorer som föreliggande studie har identifierat som på detaljnivå förklarar fenomenet. 

10. Diskussion 
Denna studie visar komplexiteten huruvida kvinnor återgår eller inte till sina våldsamma 

relationer. Det finns ingen universell förklaring till varför kvinnor återgår. Orsakerna på 

individuell nivå varierar men de faktorer som föreliggande studie har identifierat är de vanligast 

förekommande. Socialstyrelsens handbok om våld i nära relationer berör inte problematiken 

med kvinnor som återgår, vilket kan ses som en följd av bristen av forskning inom ämnet. Denna 

studie fyller här en viktig kunskapslucka då den identifierar de viktigaste faktorerna till varför 

kvinnor återgår. 

 

Att studera kvinnor som återgår är problematiskt, vilket framgår av de artiklar som ligger till 

grund för denna studie. Ett problem är svårigheterna att generalisera utifrån deras resultat. 

Urvalet i de artiklar som ligger till grund för denna studie består av kvinnor på specifika 

skyddade boenden eller kvinnocenter där den unika kontexten kan påverka kvinnornas 

uppfattningar, vilket skapar problem gällande generaliserbarhet. De primära 

insamlingsmetoderna som använts i artiklarna är enkäter och strukturerade intervjuer. 

Insamlingsmetoderna innebär att kvinnorna svarar på specifika frågor om förvalda faktorer 

vilket kan leda till att annan information som kan vara av vikt vid kvinnans beslutsfattande 

förbises. Dessa metodproblem som begränsar artiklarnas generaliserbarhet minimeras i denna 

studie då varje enskild artikel var för sig endast utgör en liten del av studien. Denna 

litteraturstudie kan alltså dra generella slutsatser gällande vilka faktorer som inverkar till att 

kvinnor återgår till våldsamma relationer. Däremot bör det påpekas att utifrån att den forskning 

som finns om kvinnor som återgår är begränsad. Denna begränsning kan påverka de faktorer 

som funnits i föreliggande studie. Det kan finnas andra faktorer som har en inverkan men som 

inte tagits upp i artiklarna. Detta påverkar dock inte vår studie speciellt då syftet är att kartlägga 

de faktorer som forskning hittills funnit.  
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Med hjälp av exitprocessen och utbytesteorin framkommer att kvinnans väg att lämna eller 

återgå till relationen kan förstås som en process där enligt henne rationella beslut fattas. Centralt 

vid detta beslut är de faktorer som denna studie har identifierat. Vilka faktorer som styr den 

enskilda kvinnan i beslutet förklaras av utbytesteorin då den faktor som för en kvinna är av 

störst vikt inte behöver vara det för en annan. Även var kvinnan befinner sig i processen 

påverkar vilka faktorer som inverkar i beslutet, samt hur starkt. Detta förklaras av exitprocessen. 

Viktigt att poängtera är att olika kvinnor kan lägga vikt vid olika faktorer trots att de befinner 

sig i samma steg i processen. 

 

Föreliggande studie fyller en kunskapslucka där forskning tidigare har saknats. Socialtjänsten 

har ett ansvar att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor (SFS 2001:453). Socialstyrelsen har 

utformat en handbok för riktlinjer i arbetet med dessa kvinnor. Att kvinnor ofta tenderar att 

återgå till våldsamma relationer är vedertaget (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å.) och att 

såväl socialtjänsten som Socialstyrelsen bortser från detta i handboken är allvarligt. Det första 

steget i att integrera företeelsen i att kvinnor återgår till våldsamma relationer i det övergripande 

arbetet med våldsutsatta kvinnor är att tydliggöra vad som får kvinnor att återgå. Här fyller de 

faktorer som föreliggande studie har identifierat en viktig funktion. Vi har även tydliggjort att 

det praktiska arbetet kräver en förståelse för var i processen som kvinnan befinner sig. 

Exempelvis har en kvinna som befinner sig i tvivel inte samma behov av stöd som om hon 

skulle befinna sig i en exitroll. Centralt är även att den yrkesverksamma kan bistå den utsatta 

kvinnan med hjälp att komma till insikt om att hon befinner sig i en process.  

 

Utifrån föreliggande studies fynd ter sig socialtjänstens standardiserade bedömningsmetoder 

vid utredningsarbetet som problematiska. I FREDA, den bedömningsmetod som används vid 

våld i nära relationer, fokuseras endast våldets karaktär (Socialstyrelsen, 2016). Detta är 

uppseendeväckande då våldets karaktär endast är en av flera faktorer som denna studie har 

identifierat som möjliga orsaker till att den våldsutsatta kvinnan återgår till relationen. Vi menar 

att hänsyn bör tas till samtliga av de identifierade faktorerna. På intet sätt menar vi att arbetet 

då skulle bli enkelt. En av de stora utmaningarna och svårigheterna är att identifiera vilken eller 

vilka faktorer som vid det givna tillfället väger tyngst för kvinnan. Ansvaret för detta vilar på 

den handläggare vid den utredande myndigheten och hur framgångsrikt denna utför 

utredningsarbetet. 

 

Under sin livstid blir var fjärde kvinna utsatt för våld i en nära relation, och  varje år dör i 

genomsnitt 17 kvinnor i Sverige till följd av våld i en nära relation. Att kvinnor återgår till en 

våldsam relation är  frekvent förekommande och att uppmärksamma detta menar vi bör vara 

centralt för att minska dödligheten bland våldsutsatta kvinnor. 

 

11. Förslag till vidare forskning 
Under vår litteratursökning fann vi att det saknas en gedigen forskning kring kvinnor som 

återgår och speciellt svensk forskning. Utifrån det resultat som presenterats kan det förstås att 

det finns flertalet faktorer som ligger till grund för att kvinnor återgår. Dock anses behov för 

faktorernas inverkan studeras mer på individnivå. Detta skulle öka förståelsen för dessa 

kvinnor. Djupintervjuer hade också varit intressant för att förstå hur kvinnor resonerar när hon 

beslutar sig för att återgå. Det är även av vikt att forskning bedrivs om socialsekreterares 

arbetsprocess med våldsutsatta kvinnor som återgår. Att endast studera kvinnor som lämnar 

relationen innebär en begränsad bild av den verklighet som föreligger. Ytterligare kunskap 

möjliggör ett effektivare arbete vilket kan leda till att processen kvinnan genomgår förkortas.  
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