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ATT ORKA LÄMNA ETT MISSHANDELSFÖRHÅLLANDE:
ANKNYTNINGENS BETYDELSE

Malin Blide

Tidigare studier har funnit att otrygg ängslig och otrygg ambivalent anknytning förutspår längre tid 
i misshandelsförhållanden än vad trygg anknytning gör. Syftet med aktuell studie var att undersöka 
om detta resultat upprepade sig, samt huruvida anknytning verkade ha något samband med att 
återvända till förhållandet efter första uppbrottet. Andra kända faktorer som visat sig påverka 
kvinnors beslut att stanna; upplevt ekonomiskt beroende, upplevt socialt stöd och gemensamma 
barn, studerades också. Resultaten visade inte på några signifikanta samband. Möjliga brister i 
studien diskuteras och det relativt begränsade urvalet (31 kvinnor) samt valet av 
anknytningsformulär lyfts upp som möjliga förklaringar till utfallet av studien.

Previous studies have found that insecure anxious and insecure ambivalent attachment predicts 
staying longer in interpartner violent relationships than do secure attachment. The purpose of the 
current study was to investigate whether this result was replicated, and whether attachment 
seemed to have any connection with returning to the relationship after the first breakup. Other 
known factors shown to influence women's decision to stay; felt economic dependence, felt social 
support and children had together with the perpetrator, was also studied. The results showed no 
significant correlation. Possible shortcomings in the study are discussed and the relatively small 
sample (31 women) and the choice of instrument raised as possible explanations for the outcome of
the study.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem i hela världen, även i Sverige och
kvinnor är överrepresenterade som våldsoffer. 2013 anmäldes i Sverige 17 000 fall 
av misshandel där offret var en kvinna över 18 år och brottet begicks inomhus av 
en för henne känd gärningsman. Drygt 85% av de som misstänks för våldsbrott 
mot kvinnor är män (Brottsförebyggande rådet, 2014). Mot bakgrund av detta 
kommer denna studie fokusera på relationer där en kvinna utsatts för våld av en 
man trots att förhållandena ibland är de omvända och trots att våld även 
förekommer i samkönade relationer.

Mäns våld mot kvinnor har genom åren studerats ur flera olika vinklar. Vanliga 
frågeformuleringar är ”Vilka män slår?”, ”Vilka kvinnor blir slagna?”, ”Varför lämnar
inte kvinnor män som slår?”. Många studier har försökt utkristallisera personliga 
egenskaper hos och sociala omständigheter kring de män och kvinnor som lever i 
misshandelsförhållanden (O’Leary, Malone & Tyree, 1994). Det kan handla om 
personlighetsdrag och mental ohälsa (Holtzworth-Munroe, 2000), missbruk 
(Feingold, Kerr, & Capaldi, 2008) eller socioekonomiska faktorer (Renner & 
Whitney, 2010). Inte helt ovanligt är att skulden indirekt hamnar hos kvinnan, 
hennes egenskaper har ansetts provocera fram aggression hos mannen medan han 
setts som ett offer för olyckliga omständigheter i livet (Holmberg & Enander, 2010).
Detta skuldbeläggande går ibland igen i den tredje frågeställningen; kvinnan får 
skylla sig själv eftersom hon inte lämnar det destruktiva förhållandet. Prov på 
denna inställning hördes senast i P4 Dalarnas intervju med Sverigedemokraternas 
Anna Hagvall där hon uttalade sig om kvinnors eget ansvar med orden ”Man måste 
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inte bo med en man som är våldsam. Om det visar sig under resans gång att han är 
våldsam, då är det bara att gå vidare” (Eriksson Rehnberg, 2014). 

Denna attityd gentemot våldsdrabbade kvinnor är inte helt ovanlig (Eliasson, 
2000) och att stanna kvar i ett förhållande där det förekommer våld kan kanske 
tyckas obegripligt. För att försöka förstå vad som ligger bakom beslutet att stanna 
kvar måste man se till flera olika faktorer. Tidig forskning har pekat ut ekonomisk 
beroendeställning (Gelles, 1976) och gemensamma barn (Stahly, 2000) som 
betydande kvarhållande faktorer och i en översiktsartikel av den forskning som 
bedrivits i ämnet beskriver Barnett (2000) fyra huvudsakliga områden som 
studerats: sociala strukturer och samhällets uppbyggnad, socialisering och 
kulturellt inflytande, personliga egenskaper så som personlighetstyp eller psykisk 
ohälsa samt olika psykologiska processer. Den här studien kommer i huvudsak 
fokuserar på det sistnämnda.

Viktigt att komma ihåg är att det sällan handlar om en kvinna som träffar en man, 
blir misshandlad under deras första månad ihop och ändå väljer att stanna kvar. 
Dessa förhållanden börjar ofta som ”vanliga” förhållanden, parterna möts, blir 
förälskade och påbörjar ett liv tillsammans. Första våldshandlingen kan handla om 
en knuff eller en örfil som följs upp av ursäkter och ömhetsbetygelser. Redan här 
påbörjas det som Eva Lundgren (2012) beskriver som våldets 
normaliseringsprocess. En gränsförskjutning sker, där gränsen för vad som är okej 
och inte okej börjar suddas ut. Mannen kan också ha börjat isolera kvinnan genom 
att visa missnöje när hon umgås med sina vänner eller sin familj, kräva att hon ska 
stanna hemma eller rapportera sina förehavanden noggrant när hon kommer hem 
(Lundgren, 2012).

Förhållandet präglas ofta av en växling mellan våld och värme. Våldsepisoder följs 
upp med kärlek och omtanke, ofta med förklaringar om kvinnans eget ansvar i det 
inträffade. Detta bidrar ytterligare till uppluckringen av gränserna mellan gott och 
ont och påbörjar dessutom en internalisering av mannens världsbild. Detta är 
enligt Lundgren (2012) den farligaste konsekvensen av våldets 
normaliseringsprocess. Kvinnan börjar se sig själv genom mannens ögon och 
godtar dels hans ursäkter för sina våldshandlingar, dels försöker hon själv hitta 
förklaringar som rättfärdigar hans beteende; ”han var full”, ”han har haft det tungt 
på jobbet”, ”jag provocerade honom”. Hon internaliserar hans åsikt att hon gjort sig 
förtjänt av våldet eller att det han gör är nödvändigt och för hennes/deras bästa.

Som ett led i normaliseringsprocessen börjar kvinnan anpassa sig efter de nya 
levnadsförhållandena. Anpassningen kan till en början syfta till att få våldet att 
upphöra genom att bete sig på ett sätt som gör mannen nöjd. Hon vill få 
förhållandet att fungera och hålla kvar de stunder där mannen är öm och 
kärleksfull. Senare i förhållande kan det handla om ren och skär 
överlevnadsinstinkt. Anpassningen sker automatiskt för att skydda sitt eget liv. 
Med detta inte sagt att misshandlade kvinnor aldrig gör motstånd mot det våld de 
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utsätts för. Motståndet kan ta sig uttryck i ifrågasättande, motvåld och 
argumentation. Det syftar till att få mannen att förstå och förmå honom att ändra 
sitt beteende, det blir ett sätt för kvinnan att känna någon typ av kontroll över 
situationen och hindrar henne från att känna sig fullkomligt maktlös. I längden 
verkar det dock som att motståndets primära funktion är att hjälpa kvinnan att 
överleva i relationen – inte att lämna den (Holmberg & Enander, 2010). Så vad är 
det som gör våldsnormaliseringen möjlig?

Holmberg och Enander (2010) har utvecklat en förklaringsmodell som utgår ifrån 
att kvinnan binds till mannen av ett starkt band som skulle kunna beskrivas som 
sammanflätat av ett antal mindre band. Många av dessa band är rent emotionella. 
Kärleken till mannen är en stark kvarhållande faktor, kvinnorna i Holmberg och 
Enanders studie beskrev hur kärleken ger dem mycket glädje men också sätter 
dem i en utsatt position. De känner sig utvalda av mannen och är rädda att förlora 
honom, han får därför stor makt att styra över dem. Rädsla finns på flera plan i 
relationen. Utöver en rädsla att bli lämnad finns en rädsla för vad som skulle hända
om hon lämnade. Kvinnan kan också känna starkt medlidande med mannen. 
Uppfattningen att det är synd om mannen för hur han har haft det eller för hur han 
har det är ett återkommande tema och kvinnan upplever sig själv som den enda 
som förstår och kan hjälpa honom. Detta hänger starkt ihop med skuldkänslor. Dels 
skuld över våldet, kvinnan kan tänka att eftersom mannen har många fina sidor 
och ibland är kärleksfull och omhändertagande så är det antagligen hennes fel när 
han inte är det, dels skuld över hur han skulle må om hon lämnade honom. Hon 
kan också känna skuld och skam inför vänner och familj över att hon inte lämnar 
förhållandet. Paradoxalt nog är också hat en bindande faktor. Kärlek och hat är 
starkt sammankopplade känslor och ett visst mått av hat kan bidra till en starkare 
bindning, mer om detta senare. Det kanske starkaste känslomässiga bandet är 
hopp. Kvinnan vill så gärna, mycket på grund av ovan nämnda orsaker, få relationen
att fungera och varje tecken på förbättring eller förändring hos mannen när hoppet
om att allt tillslut ska bli bra. 

En annan starkt drivkraft hos många kvinnor verkar vara viljan att förstå mannen. 
De vill begripa varför mannen som säger sig älska dem slår. De vill förstå och de vill
hjälpa. Kvinnorna känner dessutom ofta att mannen är beroende av dem. Han har 
ingen annan som förstår honom eller bryr sig om honom och skulle de lämna så 
skulle han gå under. Detta kan vara en känsla hos kvinnan men det kan också vara 
så att mannen lagt detta ansvar på henne exempelvis genom att hota med att ta 
livet av sig om hon går. Kvinnan kan själv känna ett stort beroende gentemot 
mannen, framförallt om hon blivit isolerad från sin omvärld och inte har/upplever 
sig inte ha några andra människor att falla tillbaka på (Holmberg & Enander, 2011).

Det finns alltså starka känslomässiga band mellan mannen och kvinnan men sett ur
ett anknytningsperspektiv blir förståelsen också den att det är något mer än känslor
som binder människor samman i nära relationer. Vår förmåga att knyta an till 
andra människor har också ett överlevnadsvärde.
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Anknytning
Från det att vi föds är vi människor beroende av andra för vår överlevnad. För det 
lilla barnet är närheten till en vuxen person (oftast en förälder) som ser, förstår och
tillfredsställer barnets behov helt avgörande. Den person som står barnet närmast 
blir den primära anknytningspersonen, den som barnet i första hand vänder sig till i
hotfulla situationer. När barnet på något sätt känner sig hotat eller övergivet 
aktiveras det som kallas för anknytningsbeteende.  Anknytningsbeteendet innebär 
att barnet söker närhet, beskydd och behovstillfredsställelse hos föräldern och 
utifrån sättet som denne bemöter och behandlar barnet på utformas inre 
arbetsmodeller för hur världen och andra människor fungerar. Dessa inre 
arbetsmodeller hjälper barnet att förutspå hur andra människor kommer att bete 
sig i olika situationer och ger också en mall för hur barnet själv bör bete sig för att 
få sitt behov av närhet tillfredsställt (Broberg, Almqvist, & Tjust, 2003).

Utifrån de inre arbetsmodellerna formas det som brukar kallas barnets 
anknytningsmönster. Anknytningsmönstret kan användas för att beskriva hur 
barnet relaterar till sina föräldrar och, i förlängningen, till sin omgivning i stort. 
Ainsworth, Blehar, Waters & Wall (2014) identifierade efter 
laboratorieobservationer av mödrar och spädbarn tre olika typer av 
anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning. 

Trygg anknytning
Bowlby, Wiking & Mothander (2010) menar att barnet under uppväxten utforskar 
världen och föräldern behöver finnas där som en trygg bas att utgå ifrån samt en 
säker hamn att återvända till om någonting känns skrämmande. Ett tryggt 
anknutet barn har fått uppleva att föräldern alltid funnits till hands för att 
uppmuntra till utforskande men också för att hjälpa och stötta när något varit svårt
eller obehagligt. Detta ger en inre bild av att andra människor vill en väl och går att 
lita på.

Otrygg undvikande anknytning
Ett barn med undvikande anknytning har däremot fått erfara att föräldern inte 
tycker om ”gnäll” och barnets sökande efter tröst och stöd har då bemötts med 
irritation och avvisande. Eftersom barnet måste få vara nära sin förälder för att 
vara säkert anpassar sig barnet till dessa omständigheter genom att sluta kräva 
omhändertagande och på så sätt undvika att bli bortstött. Bilden av andra blir att 
för att få den livsavgörande närheten så bör man hålla sina krävande behov för sig 
själv och snarare dra sig undan än söka kontakt när något känns jobbigt. 

Otrygg ambivalent anknytning
Det ambivalent anknutna barnet har fått dubbla budskap från föräldern. Samspelet 
sker till stor del på den vuxnes villkor, ibland är den stöttande och tillgänglig för 
barnet och ibland avvisande mot dess kontaktsökande. Detta gör att barnet får 
svårt att läsa sin förälder och det får ingen känsla av att själv kunna styra 
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relationen. Den inre bilden blir att människor är opålitliga i sina omsorger och 
lösningen för ambivalenta barn blir ofta att hålla sig nära och ”klänga sig fast” vid 
den vuxne för att försäkra sig om att få det beskydd som närheten ger (Broberg, et 
al, 2003). 

Anknytning och misshandel
Styrkan i anknytningen är inte kopplad till själva anknytningsmönstret (Bolwby, 
1975). Barn kan inte låta bli att knyta an till sin vårdgivare, det är en 
oövervinnerlig instinkt att reagera närhetssökande på känslor som stress, rädsla 
och separation. Detta beteende har formats av evolutionen och är avgörande för ett
stort antal däggdjurs överlevnad. Driften att söka närhet är så stark att det inte 
tycks spela någon roll var det upplevda hotet kommer ifrån – trots att det kommer 
från anknytningspersonen så är det till denne barnet på ett eller annat sätt 
kommer söka sig (Dutton & Painter, 1993).

Detta betyder att ett barns anknytningsbeteende är lika starkt hos tryggt och 
otryggt anknutna barn men tar sig olika uttryck. Detta gäller även barn som utsätts 
för misshandel och paradoxalt nog kan oberäknelighet och misshandel bidra till att 
göra bindningen till föräldern än starkare. Det är mycket vanligt att barn som far 
illa visar en stor lojalitet mot en misshandlande förälder och inte sällan blir 
relationen på sätt och vis ”omvänd” så att barnet tar ett näst intill vuxet ansvar för 
sin förälder. Barnet har av erfarenhet lärt sig att dess anknytningsbeteende inte ger
de resultat som önskas, närhet till föräldern, och börjar då själv ta hand om den 
vuxne, en lösning som dämpar det egna ”klängiga” anknytningsbeteendet samtidigt
som de säkrar närheten till föräldern (West & Keller, 1991). Konsekvenserna av 
detta blir bland annat att barnet inte får ro eller trygghet att utforska omgivningen 
och ”pröva sina vingar”. En relation där maktbalansen är ojämn och där den 
dominerande parten växlar mellan våld och värme ger samma effekter som 
tidigare beskrevs angående våldets normaliseringsprocess. Den med mindre makt 
internaliserar den dominerandes åsikter och ser därför på sig själv som en person 
av lägre värde, någon som inte kan rå över sig själv och därför behöver den 
dominante för att klara sig. Så skapas ett starkt emotionellt beroende – en stark 
bindning (Dutton & Painter, 1993).

Anknytning i vuxen ålder
De inre arbetsmodeller som skapas under uppväxten tenderar att vara stabila över 
tid (Bowlby, 1975). De påverkar vårt sätt att förhålla oss till andra människor 
genom hela livet och är i viss mån avgörande för vår förmåga att skapa nära och 
djupa relationer.  Detta betyder dock inte att vi får samma anknytning till alla 
människor eller att inre arbetsmodeller inte går att förändra. Det vore en 
förenkling att tala om de inre representationer vi har av oss själv och andra som en 
enda inre arbetsmodell. Vi har redan som barn förmåga att utveckla olika typer av 
anknytning till olika personer och vi kan dessutom ha både trygga och otrygga 
minnesbilder av en och samma person (Wennerberg, 2013). Dock tyder forskning 
om vuxnas anknytning på att vi trots flera olika erfarenheter av relationer har en 

6



överordnad inre arbetsmodell som är den som påverkar oss mest i hur vi relaterar 
till nya människor och denna tycks oftast härstamma från relationen till vår första 
primära anknytningsperson (Bertherton & Munholland, 2008).

Vi är genetiskt programmerade att livet igenom knyta an till andra människor, att 
skapa relationer (Wennerberg, 2010). En del blir djupare än andra och i vuxen 
ålder tar ofta den person vi har en intim relation med över rollen som primär 
anknytningsperson. Vår partner blir således den som känns mest avgörande för vår
överlevnad, den vi vänder oss till när anknytningsbeteendet triggas av något 
upplevt hot (Hazan & Zeifman,1994). Det blir mot denna bakgrund lätt att förstå 
varför uppbrott från kärleksrelationer kan upplevas som väldigt svåra och varför 
det ofta händer att parterna återvänder till varandra en eller ett par gånger innan 
de lyckas bryta helt. 

För att få en bild av kvalitén på vuxna personers anknytning utvecklade 
Bartholomew och Horowitz (1991) en förklaringsmodell med fyra kategorier som 
mäter mot vilken bild personer har av sig själva och andra (se Figur 1). Ett tryggt 
(secure) anknytningsmönster tyder på en positiv bild av både sig själv och andra, 
individen ser sig själv som värd att älskas och andra som pålitliga. Ett distanserat 
(dismissing) anknytningsmönster tyder på en överlag positiv bild av självet men en
negativ bild av andra, som upplevs som opålitliga. Det ambivalenta (preoccupied) 
anknytningsmönstret präglas av en negativ självbild och en positiv bild av andra, 
något som leder till ett starkt behov av godkännande och bekräftelse utifrån. Ett 
ängsligt (fearful) anknytningsmönster kommer av en negativ självbild och en 
negativ bild av andra. Individen vill vara nära men rädslan för att bli avfärdad gör 
det svårt hantera nära relationer.

Figur 1. Översikt över Bartholomew och Horowitz förklaringsmodell
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Tidigare forskning har visat på en överrepresentation (88%) av de otrygga 
anknytningsmönstren med negativ självbild (ängslig och ambivalent) hos kvinnor 
som befunnit sig i ett misshandelsförhållande och de med ängslig anknytning 
stannade till synes längre i förhållandet än vad de ambivalenta gjorde medan de 
ambivalenta gjorde slut och återförandes fler gånger (Henderson, Bartholomew, & 
Dutton, 1997). Syftet med denna studie är att undersöka om detta resultat 
upprepar sig, alltså huruvida ängslig och ambivalent anknytning har någon 
påverkan på dels hur länge en kvinna stannar i ett misshandelsförhållande, dels på 
om hon går tillbaka efter första uppbrottet. Studien kommer också undersöka 
huruvida tre andra faktorer; upplevt ekonomist beroende (Johnson, 1992), upplevt 
stöd från vänner och familj samt gemensamma barn med förövaren (Rhodes & 
McKenzie, 1999) har någon inverkan på tiden i förhållandet.

Metod

Deltagare
Sammanlagt tackade 67 kvinnor, efter att ha tillfrågats av polisen, ja till att delta i 
studien och fick en webbenkät skickad till sig via mail. Kvinnorna kontaktades 
utefter ett antal urvalskriterier: de hade inget missbruk och de hade lämnat ett 
förhållande där de varit utsatta för fysiskt, icke hedersrelaterat, våld. 

Totalt valde 45 av kvinnorna att svara på enkäten. Av dessa uteslöts 13 på grund av
bristande eller utelämnade svar. Ytterligare 2 uteslöts på grund av deras 
anknytningsprofil var alltför svårtydd. Medelåldern på de 31 kvinnor som ligger till
grund för denna undersökning var 32,10 (SD = 10,678). Deltagande har varit 
anonymt och ingen ersättning har utgått.

Instrument
Attachment Style Questionaire (ASQ) användes för att mäta deltagarnas anknytning.
ASQ är ett välanvänt (Craparo, Gori, Petruccelli, Cannella & Simonelli, 2014; 
McMahon, Barnett, Kowalenko  & Tennant, 2005; Meyers & Landsberger, 2002) 
självskattningsformulär utformat med utgångspunkt i Bartolomew och Horovitz 
(1991) teori av Feeney, Noller och Hanrahan (1994). Formuläret är översatt till 
svenska av Tengström och Håkanson (1997). ASQ består av 40 påståenden som 
besvaras genom en Likertskala där informanten får välja mellan sex svarsalternativ
där det två ytterligheterna är ”fullständigt oense” och ”instämmer fullständigt”. 
Påståendena mäter mot fem delskalor; distans, sakorientering, tillit, bifallsbehov 
och relationsfixering, som syftar till att mäta informantens attityd till sig själv och 
andra. Poängen på delskalorna bildar tillsammans respondentens personliga 
anknytningsprofil och analyseras mot en referensprofil med hjälp av riktlinjer i 
manualen. Referensgruppen består av 90 personer, 27 män och 62 kvinnor med en 
medelålder av 21.5 år. För hela ASQ formuläret, se Bilaga 1.

Anknytningsmönster bedöms utefter den anknytningsprofil som bildas av de fem 
delskalorna.  Delskalorna ”distans” och ”sakorientering” är sammankopplade med 
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ett distanserat anknytningsmönster medan delskalorna ”bifallsbehov” och 
”relationsfixering” kopplas samman med ett mer ängsligt sådant. Ett medelvärde 
på under fyra på delskalan ”tillit” kombinerat med höga medelvärden på de 
distanserade delskalorna och låga medelvärden på de ängsliga indikerar ett 
distanserat anknytningsmönster. Omvända förhållanden, ett medelvärde under 
fyra på ”tillit”, höga värden på de ängsliga delskalorna och låga på de distanserade 
indikerar ett ängsligt anknytningsmönster. Om anknytningsprofilen visar höga 
värden inom både de distanserade och ängsliga delskalorna samt ett medelvärde 
under fyra på ”tillit” indikerar det ett ambivalent anknytningsmönster. Ett tryggt 
anknytningsmönster ligger inom standardavvikelsen för referensgruppen inom 
alla delskalor samt har ett medelvärde på över fyra på ”tillit” (Håkansson, 
Tengström & Armelius, 1997).

Bakgrundsfrågor utformades utifrån tidigare forskning kring vilka faktorer som 
påverkar kvinnors beslut att lämna ett destruktivt förhållande samt utifrån 
önskemål från polisen. Totalt ingick 15 bakgrundsfrågor och de som använts i 
aktuell studie var ”Hur länge varade ditt senaste förhållande där du blev utsatt för 
fysiskt våld av din partner?”, ”Hur länge hade ni varit tillsammans när din partner 
utsatte dig för fysiskt våld första gången?”,  ”Hur många gånger har ni gjort slut 
men sedan blivit tillsammans igen”, ”Upplevde du att du var ekonomiskt beroende 
av din partner?”, ”Har ni gemensamma barn?” och ”Upplevde du att du kunde få 
stöd av vänner/familj om du lämnade ditt förhållande?”. Samtliga bakgrundsfrågor 
återfinns i Bilaga 2.

Procedur
En webbenkät innehållande ASQs 40 frågor samt de 15 bakgrundfrågor som 
utformats i samråd med polisen sattes samman och efter överenskommelse om 
vilka urvalskriterier som skulle gälla kontaktades tänkbara deltagare av polisen. 
Deltagarna fick inledande information om studien av den som kontaktade dem, 
särskild vikt lades på att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna behandlades 
anonymt. De som tackade ja fick en enkät skickad till sig via mail tillsammans med 
ett informationsbrev (se Bilaga 3). När enkätens slutdatum passerat påbörjades 
analysen av insamlade data. 

En anknytningsprofil räknades ut för varje deltagare och analyserade med hjälp av 
ASQ-manualen. Deltagarna tilldelades ett av följande anknytningsmönster: Trygg, 
Distanserad, Ängslig eller Ambivalent. För representativa exempel på 
anknytningsprofiler för varje anknytningsmönster se Bilaga 4. 

Resultat

Totalt ingick 31 kvinnor i studien., medelålder 32,1 (SD = 10,6). Av dessa klassades 
9 som trygga, 3 som distanserade, 1 som ängslig och 18 som ambivalenta. 
Analyserna genomfördes med hjälp av IBM SPSS statistics 22.
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Medellängden för den tid som kvinnorna stannade i förhållandet efter att första 
våldsyttringen förekommit var 4,2 år (SD = 4,9 år). Deskriptivt  tycks Upplevt 
ekonomiskt beroende, brist på Upplevt socialt stöd samt gemensamma barn höra 
samman med ökad risk att återvända efter första uppbrottet (Tabell 1).

Tabell 1.  Medeltid i misshandelsförhållande i år (standardavvikelse inom parentes) 
och antal som gått tillbaka efter första uppbrottet i procent för respektive grupp. 

___________________________________________________________________________________________

      Tid i misshandelsförhållande   Gått tillbaka efter uppbrott

___________________________________________________________________________________________

Anknytning

Trygg (9 st) 5,8 (7,5) 55%

Distanserad (3 st) 3,5 (2,3) 33%

Ängslig (1 st) 6,5 100%

Ambivalent (18 st) 3,3 (3,5) 77%

Ekonomiskt beroende

Ja 5,7 (5,7) 86%

Nej 3,7 (4,7) 62%

Socialt stöd

Ja 4,5 (5,8) 60%

Nej 3,5 (2,1) 80%

Gemensamma barn

Ja 6,0 (5,9) 70%

Nej 1,9 (1,7) 64%

En multivariat analys (MANOVA) genomfördes med: Anknytningssätt (Trygg, 
Ambivalent), Upplevt ekonomiskt beroende (Ja/Nej), Gemensamma barn (Ja/Nej) 
och Upplevt socialt stöd (Ja/Nej) som oberoende variabler och Tid i 
misshandelsförhållande (Antal månader) samt Uppbrott ur förhållande (Ja/Nej) 
som beroende variabler. Då det endast fanns 1 person som bedömdes ha ängslig 
anknytning samt 3 med distanserad anknytning så ströks de ur materialet vid 
denna analys eftersom en multivariat analys kräver större grupper för statistisk 
beräkning. 
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Av analysen framgick att Anknytningssätt inte hade någon bidragande effekt på 
varken Tid i misshandelsförhållande (F(1, 10) = .390, MSE = 1159.2, p = .546, ɳ p

2

= .038, eller på Antal uppbrott ur förhållande (F(1, 10) = 1.160, MSE = 11.364.2, p =
.307, ɳ p

2 = .104. Däremot fanns en interaktionseffekt mellan Anknytning, 
Ekonomiskt beroende och Tid i förhållande (F(1, 10) = 5.996, MSE = 17808.8, p = .
034, ɳ p

2  = .375, som visar att kvinnor med trygg anknytning stannar längre i 
förhållandet trots att de upplever sig som mindre ekonomiskt beroende än kvinnor
med ambivalent anknytning. 

Inte heller någon av de övriga faktorerna visade sig ha någon signifikant effekt på 
Tid i misshandelsförhållande eller på Antal uppbrott ur förhållandet: Upplevt 
ekonomiskt beroende, Upplevt socialt stöd och Gemensamma barn hade samtliga p
>.05.

Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan 
vilket anknytningsmönster en kvinna har och hur länge hon stannar i ett 
misshandelsförhållande samt huruvida hon återgår till förhållandet efter första 
uppbrottet. På grund av att anknytningsmönstren ”distanserad” och ”ängslig” 
representerades av för få deltagare ströks dessa ur den statistiska analysen. Andra 
faktorer som studerades var huruvida upplevt ekonomiskt beroende, upplevt 
socialt stöd och gemensamma barn hade någon påverkan. Resultaten visade inte på
några signifikanta effekter.

Författaren har endast hittat en tidigare artikel som behandlar ämnet anknytning –
tid i misshandelsförhållande (Henderson et al, 2007). Anknytning relaterat till 
våldsamma relationer har undersökts i flera studier men då med frågeställningen 
huruvida anknytningsmönster är en riskfaktor för att antingen bli utsatt för våld av
sin partner eller själv utsätta sin partner för våld (Pearson, 2006; Doumas, 
Pearson, Elgin & McKinley, 2008; Henderson, Bartholomew, Trinke & Kwong, 
2005). Henderson et al (2007)  fann en överrepresentation av ambivalent (53%) 
och ängsligt (35%) anknutna kvinnor i sin studie angående anknytning och längd i 
förhållandet samt att de ängsligt anknutna kvinnorna stannade längre. Aktuell 
studie visar också på en överrepresentation av ambivalent anknutna kvinnor 
(58,1%) men endast 1 ängsligt anknuten (3,2%) och resultatet visade inte på att de
otryggt anknutna stannade längre än vad de tryggt anknutna (29%) gjorde. Den 
interaktionseffekt mellan Anknytning, Ekonomiskt beroende och Tid i förhållande 
indikerade tvärtom att de tryggt anknutna kvinnorna kände sig mindre ekonomiskt
beroende men ändå stannade längre. En rimlig förklaring till detta resultat kan 
dock vara att två av de kvinnor som uppvisade ett tryggt anknytningsmönster hade
levt markant mycket längre än övriga kvinnor i sina förhållanden, 20 respektive 30 
år. Troligt är att dessa data påverkat medelvärdet för hur länge tryggt anknutna 
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kvinnor stannade. Trots att inga signifikanta fynd gjordes i studien anser 
författaren att ämnet är relevant att utforska vidare

Anknytningsforskning inom kvinnomisshandel har i hög utsträckning fokuserat på 
att undersöka anknytningsmönster hos mannen som slår. Flera resultat visar att 
ängslig och ambivalent anknytning ökar risken att ta till våld i nära relationer 
(Holtzworth-Munroe, Stuart & Hutchinson, 1997). När det kommer till kvinnor är 
det vanligare att undersöka andra typer av riskfaktorer för att hamna i ett våldsamt
förhållande. I en översiktsartikel går Schumacher, Feldbau-Kohn, Smith Slep & 
Heyman (2001) igenom några av de vanligast undersökta riskfaktorerna för 
kvinnor och överlag är det få faktorer som som faktiskt förutspår högre risk för att 
utsättas för våld i sin relation. Vare sig etnicitet, tidigare utsatthet för fysiskt våld 
eller uppväxt i ett våldsamt hem har visat några signifikanta resultat. Dock har låg 
utbildningsgrad, något som skulle kunna kopplas till ekonomiskt beroende, och 
utsatthet för psykiskt våld under uppväxten visat sig vara vanligare hos kvinnor i 
misshandelsförhållanden (Cascardi & Vivian, 1995). Ett barn som inte får den 
mentala omvårdnad det behöver utvecklar i högre grad ett otryggt 
anknytningsmönster (Broberg et al, 2003), detta skulle kunna indikera att även 
otrygg anknytning är en riskfaktor för att bli offer för partnervåld men frågan är 
om detta perspektiv är intressant i termer av att hjälpa utsatta kvinnor?
Forskningen tycks vara entydig i att det inte går att generalisera särskilda 
egenskaper som typiska för kvinnor som hamnar i våldsrelationer. Mer intressant 
är därför att undersöka vilka egenskaper som påverkar möjligheterna att ta sig ur 
en sådan relation för att utifrån dessa kunskaper bli bättre på att ge den hjälp som 
behövs till de kvinnor som behöver den. 

Förståelse för hur anknytningsmönster påverkar vårt tankesätt och vårt beteende 
kan tänkas vara hjälpsamt både för dem som arbetar med offer för partnervåld och 
för offren själva. För de yrkesgrupper som arbetar stöttande kan det lindra den 
frustration som eventuellt uppstår när någon går tillbaka till ett destruktivt 
förhållande att förstå mekanismerna bakom agerandet. För de som arbetar 
behandlande är det hjälpsamt att förstå mönstret bakom personens känslor och 
beteende för att kunna hjälpa personen att forma om sina inre arbetsmodeller och 
för offret själv kan en förståelse för sina känslor och sitt agerande skapa en större 
medkänsla med sig själv och kanske lindra den skam och ångest som flera av 
kvinnorna i Holmbergs och Enanders (2011) studie beskriver. 

Ekonomiskt beroende har i många studier, särskilt i tidig forskning, framhållits 
som en stark kvarhållande faktor för kvinnor i våldsamma relationer (Sullivan, Tan,
Basta, Rumptz & Davidson, 1992;  Johnson, 1992). Det är inte svårt att förstå att det
blir problematiskt att lämna sin partner om det skulle leda till att man inte klarade 
sig ekonomiskt. Värt att tänka över är dock att många av studierna som undersökt 
ämnet är gjorda för flera år sedan och i länder med en annan samhällsstruktur än 
Sverige. Den aktuella studien visade inte på något samband mellan att känna sig 
ekonomiskt beroende och stanna kvar längre i förhållandet. Resultatet utesluter 
inte att upplevt ekonomiskt beroende skulle kunna vara en kvarhållande faktor 
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men indikerar att parrelationer i dagens Sverige i ganska låg utsträckning handlar 
om ekonomiska överväganden och att risken att bli ”ställd på gatan” är relativt låg 
(Holmberg & Enander, 2010).

Utifrån Lundgrens (2012) beskrivning av våldets normaliseringsprocess och den 
gradvisa avskärmning från omvärlden som är vanlig för kvinnor i våldsamma 
relationer uppkom frågeställningen angående om ett social nätverk var en 
hjälpande faktor för att tidigare ta sig ur förhållandet. Resultatet visade inte på 
någon signifikant skillnad mellan hur länge de som upplevde socialt stöd och de 
som inte gjorde det stannade. Dock uttryckte flera av deltagarna i de svar som 
skrevs i löpande text att stöd från främst mödrar och väninnor hade varit 
avgörande för deras beslut av avsluta relationen. Möjligen påverkar inte det sociala
stödet längden på förhållandet men högst troligt är det en hjälpande faktor när 
uppbrottet väl ska ske.

Resultaten visade inte på några signifikanta samband mellan gemensamma barn 
och tiden i förhållandet.  Tidigare studier har dock visat motsatsen (Kearney, 
(2001). Att barnen blir en anledning att stanna kvar kan bero på olika saker. En 
vanlig uppfattning är att barn behöver båda sina föräldrar och att det är bättre att 
leva tillsammans i ett olyckligt förhållande än att barnen ska utsättas för en 
skilsmässa. Det är inte alltid så att barnen utsätts för våld trots att kvinnan gör det 
och hon kan tänka att hon hellre står ut med misshandeln än att flytta barnen från 
sin pappa . Mannen kan också använda barnen som påtryckning för att få kvinnan 
dit han vill. Han kan övertyga dem om att det är ”mammas fel att det blir bråk” och 
få dem att fråga henne om ”inte pappa kan få flytta hem igen”. Barn slits ofta mellan
en stor rädsla över våldet som pågår och en önskan om att familjen ska hålla 
samman (Buel, 1999). Mannen kan även hota, eller faktiskt gå till handling, med att
skada barnen eller kidnappa dem. Detta göra att kvinnan stannar kvar i 
förhållandet för att det är den enda möjlighet hon ser att skydda barnen från 
mannen (Rhodes & McKenzie,1999). Denna starkt kvarhållande faktor kan dock 
vändas i sin motsats och vara det som driver kvinnan att fatta det avgörande 
beslutet att lämna. Till slut blir rädslan för hur förhållande ska drabba barnen så 
stor att hon trotsar all annan rädsla och går (Attala, Hudson, McSweeney, 1994). Att
den här studien inte visar på något signifikant resultat kan bero på det relativt 
begränsade urvalet.

I enkäten ställdes frågan ”Hur många gånger har ni gjort slut men sedan blivit 
tillsammans igen” på vilken många av kvinnorna svarade att de inte kom ihåg eller 
att de tappat räkningen. Detta gjorde att författaren valde att enbart använda sig av
informationen om vilka som återvänt någon gång och vilka som inte gjort det. 
Resultaten visade inte på några signifikanta skillnader, värt att notera är dock att av
de ambivalenta var det 78% som gått tillbaka någon gång mot endast 55% av de 
trygga. Så trots att skillnaden inte var signifikant så finns det en skillnad. Eftersom 
det är mycket svårt att förutse vilka som kommer ingå i en våldsam relation tycks 
det viktigare att ta fram väl fungerande metoder för att hjälpa offren att inte återgå 
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till relationen och det är inte orimligt att tänka att anknytningsmönster kan spela 
in i detta beteende. En person med en ambivalent eller ängslig anknytning har 
tidigt i sitt liv upplevt sin anknytningsperson som opålitlig och känt en rädsla för 
att bli lämnade. De har hanterat denna rädsla genom att hålla sig nära sin 
anknytningsperson och sett detta som sin enda möjlighet att säkra sin trygghet 
(Broberg, et al, 2003). Detta kombinerat med kunskapen om hur misshandel kan 
skapa en än starkare bindningen till den primära anknytningspersonen (Dutton & 
Painter, 1993), som i vuxen ålder i allmänhet är den vi lever tillsammans med, ger 
en bild av att det torde vara en större risk för en otryggt anknuten person med en 
negativ självbild att gå tillbaka till ett våldsamt förhållande – ett destruktivt 
förhållande är bättre än inget förhållande, ur överlevnadssynpunkt.  

Bortfall
Av de 67 kvinnor som fick enkäten skickad till sig var det 22 stycken (33%) som 
inte svarade. Önskvärt hade varit att kontakta några av dessa kvinnor för att få en 
bild av vad som fick dem att avstå. På grund av sekretesskäl och löfte om absolut 
valfrihet lät detta sig dock inte göras. Deltagarna ombads i det mail som skickades 
ut i samband med enkäten att, om de valde att inte delta, ändå öppna enkäten och 
lämna en kort kommentar kring varför det avstod. Ingen av deltagarna gjorde detta
och det poängterades också i mailet att även detta var helt valfritt. 

Möjliga orsaker till bortfallet kan vara att deltagarna skjutit upp att svara på 
enkäten och att svarstiden löpt ut. Tänkbart är också att en del tackade ja när de 
fick frågan men sedan upplevde det som allt för svårt att svara på frågorna. 
Kvinnorna har varit med om fruktansvärda händelser och det kan ha blivit för 
smärtsamt att återuppleva dessa minnen. Värt att reflektera över är att det låga 
antalet ängsligt anknutna kan bero på att dessa individer möjligen är mindre 
benägna att vilja berätta om sina problem och upplevelser (Henderson et al, 2007) 
och därför teoretiskt sett skulle kunna stå för en del av bortfallet.

Brister i studien.
Studiens resultat angående anknytning som prediktion för tid i 
misshandelsförhållande kan tyda på att anknytning inte har någon effekt på 
relationslängden men det kan också vara så att studien innehåller för få 
respondenter. Brister i mätinstrumentet kan också spelat in, det var just i frågan 
om hur länge misshandelsrelationen varat som flera respondenter föll bort. Många 
hade svårt att uppge hur lång tid det tagit innan första våldsyttringen kommit. Värt 
att uppmärksamma är också att 10 respondenter verkade ha kastat om svaren på 
just dessa frågor. Frågorna var ”Hur länge varade ditt senaste förhållande där du 
blev utsatt för fysiskt våld?” och ”Hur länge hade ni varit tillsammans när din 
partner utsatt dig för fysiskt våld första gången”. Respondenterna svarade en 
längre tidsperiod på den andra fråga än på den första, vilket väcker misstankar om 
att svaren egentligen är korrekta men satta under fel fråga. Enkäten prövades 
aldrig i någon pilotstudie eftersom en enkät med ett validerat test och rena 
bakgrundfrågor inte anses behöva detta men möjligt är att ovan nämnda problem 
hade kunnat undvikas med hjälp av en pilotstudie. 
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ASQ är ett välanvänt anknytningstest (Craparo, Gori, Petruccelli, Cannella & 
Simonelli, 2014; McMahon, Barnett, Kowalenko  & Tennant, 2005; Meyers & 
Landsberger, 2002) men vanligast verkar vara att i mätningar använda sig av de 
olika delskalorna var för sig. Det gör att mätningen sker snarare mot en enskild 
anknytningsegenskap än mot det övergripande anknytningsmönstret. I denna 
studie valde författaren att med hjälp av manualen bedöma varje respondents 
anknytningsmönster. Önskvärt är att alla som följer en manual ska komma fram till 
samma slutsatser men som i allt bedömningsarbete kan slutsatserna skilja sig 
beroende på bedömaren. De avväganden som författaren gjort skulle kunna skilja 
sig från de en annan bedömare skulle göra, vilket gör att studien till viss del blir 
objektiv. 

En annan aspekt värd att fundera över är vad det egentligen är som mäts. Tanken 
är att testet ska mäta respondentens övergripande anknytningsmönster men 
risken finns att det framförallt mäter anknytningen till den före detta partnern. Det
anknytningsmönster vi utvecklar till vår primära anknytningsperson under 
barndomen antas vara relativt konstant genom livet men vi kan utveckla olika 
anknytningsmönster till olika personer (Wennerberg, 2010). Det är svårt att avgöra
om det anknytningsmönster kvinnorna beskrivit via ASQ är deras ursprungliga 
eller om det är en effekt av den misshandel de blivit utsatta för. Möjligheten finns 
att de utvecklat en misstro mot sin omgivning genom att de levt med en person 
som inte gått att lita på. Om så är fallet blir det problematiskt att avgöra om 
anknytningen påverkar längden i förhållandet eller om längden i förhållandet 
påverkar bilden kvinnorna ger av sitt anknytningsmönster. 

Slutligen bör poängteras att det är mycket svårt att tala om kvinnomisshandel i 
generella termer. Synen på vad som är misshandel skiljer sig vida mellan olika 
kulturer, vilket kan resultera i att studier gjorda i en viss del av världen inte alls är 
gångbara någon annanstans. De bakomliggande faktorerna till våld är dessutom 
väldigt många och väldigt olika och det är omöjligt att kontrollera för allt i en och 
samma studie. I den aktuella studien valde författaren att aktivt utesluta våld som 
antogs vara relaterat till hederskultur eller missbruk eftersom tidsplanen krävde 
ett avgränsat urval. Det är alltså viktigt att vara medveten om att studier som 
behandlar misshandel i parrelation ofta enbart går att generalisera till andra, 
liknande målgrupper. 
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Hej! Tack för att Du visat intresse för att delta i min studie!

Varför görs den här studien?
Jag utför den här studien som avslutande moment i min psykologexamen. Frågeställningen är framtagen i 
samråd med polisen med målsättning att få en ökad förståelse för hur man kan hjälpa våldsutsatta kvinnor. 

Genom samspel med dem som tar hand om oss när vi är små, oftast våra föräldrar, lär vi oss hur andra 
människor fungerar. Dessa erfarenheter blir en mall för hur vi tänker och beter oss i relationer i vuxen ålder. 
Denna ”erfarenhetsmall” kallas för anknytningsmönster.
Anknytningsmönstret är oftast inget vi är medvetna om utan det är en sorts omedveten ”kunskap” som till 
exempel avgör om vi tror att andra människor går att lita på eller inte, eller om andra kommer att finnas till 
hands när vi behöver dem

Syftet med den här studien är att undersöka om en viss typ av anknytningsmönster gör det svårare att lämna 
ett förhållande där det förekommer våld.
Anledningen till att jag vill undersöka detta är att ju mer vi vet om något som är svårt, desto lättare blir det 
att ge rätt hjälp. All kunskap om de olika faktorer som gör att det är svårt att lämna en våldsam relation kan 
vara till hjälp för de terapeuter, poliser, kvinnojourer och andra yrkesgrupper som har till uppgift att hjälpa 
och stötta kvinnor som vill bryta upp ur sitt förhållande.

Vad innebär det att delta?
Genom att klicka på länken i mailet du fick kommer du till en webenkät.
Du kommer att få svara på ett 50-tal frågor genom att kryssa i det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig 
och på vissa frågor själv fylla i ditt svar. Det tar ca 25-30 minuter att svara på alla frågorna. När du svarat på 
alla frågor trycker du på ”skicka”-knappen längst ner i formuläret. Vill du ändra något av dina svar efter att 
du tryckt på ”skicka” kan du direkt efteråt klicka på ”tillbaka till enkäten” eller, om du vill ändra något 
senare, öppna enkäten på nytt genom länken längst ner i mailet.

Genom att fylla i och skicka iväg enkäten samtycker du till att dina svar används i studien. 

Hanteringen av Dina svar.
Alla svar hanterats konfidentiellt. Ingen obehörig kommer kunna ta del av dina testsvar. Svaren kommer 
presenteras på gruppnivå i min examensuppsats på psykologprogrammet vid Umeå universitet. Det betyder 
att inga svar kommer presenteras enskilt utan de blir en del i en sammanfattning.
Jag behöver dina svar senast den 10 november.
Undersökning har ingen koppling till någon polisiär utredning.

Frivillighet.
Det är helt frivilligt att delta i studien och Du kan närsomhelst välja att avbryta. Om Du väljer att inte delta 
skulle det, för att få en uppfattning om hur undersökningen upplevts, vara till stor hjälp om Du ville lämna en
kort kommentar kring varför Du valde att inte delta. Detta är dock helt frivilligt.

Mer information.
Om Du har några frågor eller vill ta del av den färdiga studien är du välkommen att höra av dig till mig 
genom att maila mabl0040@student.umu.se.

mailto:mabl0040@student.umu.se
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Exempel trygg anknytning

Exempel distanserad anknytning

Exempel ängslig anknytningen

Exempel ambivalent anknytning


