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Bakgrund: Våld i nära relation är ett världsomfattande och kostsamt problem 
som får långtgående fysiska och psykiska konsekvenser för de brottsoffer som 
lever i denna typ av förhållanden. Att offren skuldbeläggs är ytterligare ett 
problem då det främjar attityder i samhället som ursäktar våld i nära relation 
samt kan resultera i både sekundärviktimisering och återviktimisering av de 
drabbade. Syftet med studien var att redogöra för studenters uppfattningar om 
sex olika situationer som skildrar våld i nära relation. Genom att undersöka 
eventuella skillnader och likheter mellan män och kvinnor samt mellan 
kriminologstudenter med en förväntad kunskap om våld i nära relation och 
övriga studenter i deras uppfattningar om orsak, ansvar och skuld när en kvinna 
har blivit utsatt för våld av sin partner. Metod: Data samlades in genom enkät. 
Studiens respondenter utgjordes av studenter vid Mittuniversitetet och bestod 
av 71 män och 75 kvinnor samt en kontrollgrupp bestående av 35 kvinnor vilka 
studerade vid kriminologprogrammet. Resultat: Studenterna tillskrev generellt 
låga värden av orsak, ansvar och skuld till den våldsutsatta kvinnan. Män 
skattade högre skuld än kvinnor i fyra av sex scenarion. Vidare visade det sig 
att kvinnorna som studerade vid kriminologprogrammet skattade mindre skuld 
till offret än vad övriga kvinnor gjorde för tre av studiens scenarion. Slutsats: 
Att män skuldbelägger i större utsträckning än vad kvinnor gör, samt att 
kunskap har en minskande effekt på skuldbeläggning diskuteras utifrån 
möjligheterna att med utbildning kunna förhålla sig till offrets delaktighet utan 
att skuldbelägga. 

 
       Nyckelord: Våld i nära relation, skuldbeläggning, uppfattningar, utbildning 
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Introduktion 

Våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett globalt problem som existerar inom alla länder, samhällsklasser 

och trosuppfattningar (Johnsson-Latham, 2008). Fenomenet har länge beskrivits som bråk i 

hemmet eller inom familjen och inte tagits på särskilt stort allvar. Detta förringande av 

problemet uppmärksammades av Förenta Nationerna som fastslog i sin konvention från 

1993 att medlemsstaterna ska verka mot våld i nära relation genom att lyfta frågan som ett 

människorättsproblem och inte enbart som ett psykologiskt, rättsligt eller socialt problem 

(United Nations, 1993). I Sverige har fenomenet ägnats allt större uppmärksamhet det 

senaste decenniet, vilket resulterat i att regeringen år 2007 upprättade en handlingsplan 

över åtgärder som skall syfta till att motverka våld i nära relation, exempelvis genom ökad 

kunskap och samverkan hos de instanser i samhället som arbetar med denna typ av våld 

(Regeringen, 2007). FN fastslog en numer vedertagen definition av problemet, vilket 

tydliggör att det är män som står för den absolut största delen av det våld som får allvarliga 

konsekvenser. Definitionen lyder: 

 

”any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual 

or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.” (UN, 1993, 

s.2). 

 

I en av de största omfångsundersökningarna av våld i nära relation som utförts i Sverige 

vilket innefattade 6926 deltagare, uppgav 46 % av kvinnorna som tillfrågades att de någon 

gång sedan 15 års ålder utsatts för antingen fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en 

manlig partner (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). År 2011 anmäldes i 

Sverige 12 471 fall av misshandel mot kvinna över 18 år inomhus, siffran utgör 45 % av 

samtliga misshandelsfall mot kvinnor över 18 det året (Brå, 2012). Vidare rapporterar Brå 

(2014) om 2136 polisanmälda fall av grov kvinnofridskränkning år 2013. Våld i nära 

relation förutsätter att offer och gärningsman har en relation till varandra vilket, 

tillsammans med att våldet oftast sker i hemmet, bidrar till att mörkertalet anses vara stort 



5 
 

för denna typ av brottslighet (Brå, 2009; Lundgren et al, 2001). 

 

Förutom de fysiska skador som våldet orsakar så kan psykiska men härledas till 

övergreppen som dessa kvinnor utsätts för, vilket kan yttra sig i exempelvis posttraumatiskt 

stressyndrom och depression (Holtzworth-Munroe, Smutzler & Sandin, 1997; Nurius et al, 

2003). Kvinnor som levt i våldsamma relationer vittnar inte sällan om att det psykiska 

våldet såsom kränkningar, hot och kontroll upplevs som värre än det fysiska våldet både då 

relationen pågår, men även en lång tid efter att den upphört (Nordborg, 2008). Våld i nära 

relation medför även stora samhällsekonomiska kostnader, i Sverige uppskattades 

kostnaderna enligt Socialstyrelsen (2006) till 2.7 - 3.3  miljarder kronor per år. Dock 

påpekar Björck och Heimer (2008) att uppskattningar av kostnader för våld i nära relation 

är svåra att göra då dessa beräkningar inte tar hänsyn till kostnader för psykiska skador hos 

barn som bevittnat våld, tandvårdsskador eller läkemedel. Inte heller kostnader för det 

psykiska lidandet som kvinnorna får utstå både då relationen pågår men även en lång tid 

efter ett uppbrott.  

 

Normaliseringsprocessen 

Lundgren (2004) redogjorde för våld i nära relation som en process där det sker ett 

gränsförskjutande och våldet allt eftersom ses som normalt av såväl kvinnan som av 

mannen. Kvinnan minns de perioder av icke-våld som positiva vilket leder till att de 

våldsamma perioderna på sätt och vis glöms bort. Mannen använder våldet för att förstärka 

kontrollen över kvinnan, och kvinnan gör vad som krävs av mannen för att slippa våldet.  

 

Våldet i dessa relationer föregås ofta av en hög grad av kontroll från mannens sida som han 

motiverar utifrån behovet av närhet (Lundgren, 2004). Kontrollen kan exempelvis bestå i 

att han vill ha makt över sin partners fritid, ekonomi och vänner. Vilket leder till att 

kvinnans förmåga att styra över sitt liv kraftigt minskas. Anledningar till att kvinnan inte 

lämnar relationen kan exempelvis vara av ekonomiska och sociala skäl, då att flytta isär 

från mannen innebär stora ekonomiska konsekvenser genom att tidigare delade utgifter som 

exempelvis bostadshyra måste betalas ensam (Eliasson, 2008). Dessutom riskerar kvinnan 
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att tappa kontakten med gemensamma vänner till paret vid separationen vilka kan vara de 

enda vännerna hon har kvar eftersom mannen i många fall har sett till att hon klippt banden 

med sina egna tidigare vänner. Även gemensamma barn innebär ett stort hinder för 

uppbrottsprocessen där gemensam vårdnad kan innebära att kvinnan måste ha kontakt med 

mannen vid exempelvis överlämning av barnen (Lundgren, 2004).  

 

Vanligt i våldsamma relationer är också att mannen kritiserar kvinnan för personliga 

egenskaper såsom klädval eller sättet hon samtalar med andra män (Nordborg, 2008). 

Våldet blir därmed hennes fel eftersom kvinnan i detta läge anser sig vara orsaken till att 

mannen slår då hon successivt övertagit mannens värderingar som ett resultat av 

normaliseringsprocessen. Växling mellan våld och värme är även något som karaktäriserar 

våld i nära relation, vilket innebär att mannen ena stunden slår för att sedan bli ångerfull 

och vänlig (Lundgren, 2004). Den snabba växlingen leder till att gränserna mellan våld och 

kärlek försummas och våldet ofta tolkas som ett bevis på kärlek. 

 

Att kvinnor i så stor utsträckning skuldbelägger sig själva för det våld de utsätts för och 

övertar mannens åsikter om att det är de själva som orsakat våldet genom sina brister kan 

även förklaras genom att denna uppfattning är lättare att bära än att se sig själv som ett 

offer för brott (Nordborg 2008; Cantos, Neidig & O´Leary, 1993; Andrews & Brewin, 

1990). När en kvinna lämnat ett våldsamt förhållande är det vanligt att hennes sätt att se på 

situationen förändras då hon kommer att inse att det är mannen som bär skulden och inte 

hon själv (Cantos et al.; Andrews & Brewin). Samtidigt som våldets allvarlighetsgrad är 

ytterligare en faktor som kan påverka att kvinnans tillskrivelse av skuld förskjuts, vid 

grövre våld tenderar kvinnan att oftare se gärningsmannen som mer skyldig än vid mindre 

allvarligt våld. 

 

Att utsatta kvinnor skuldbelägger sig själva förklaras även genom samhällets attityder 

beträffande våld i nära relation (Nylén, 2008). Då kvinnan möts av negativa attityder från 

andra, exempelvis rättsvårdande instanser, kan detta leda till att hon drar sig från att söka 

hjälp och därför inte lyckas lämna den våldsamma relationen (Yamawaki, Ochoa-Shipp, 
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Pulsipher, Harlos & Swindler, 2012). När det gått så långt att kvinnan ser mannens våld 

som något normalt och rättfärdigat minskar möjligheterna och viljan att ta sig ur det 

destruktiva förhållandet ytterligare (Eliasson, 2008). Att kvinnans egen uppfattning 

påverkas i sådan hög grad av mannens beteende bidrar ytterligare till att hennes sårbarhet 

ökar (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). Kvinnans egna normaliserade beteende kan därför 

uppfattas som irrationellt av utomstående då det bidrar till att risken för att hon ska utsättas 

igen ökar, vilket kan leda till uppfattningar om att hon då får skylla sig själv. 

 

Skuldbeläggning av offer för våld i nära relation 

Shaver och Drown (1986) teoretiserade kring processen med vilket ansvar och skuld 

tillskrivs och menade att även om det är möjligt för brottsoffer att bidra till sin egen 

utsatthet och delvis vara ansvariga, så går det inte i någon objektiv mening säga att ett 

brottsoffer har någon skuld1 i frågan. Shaver och Drown förklarade att om det ska vara 

möjligt att tala om ett brottsoffers skuld så måste det vara så att brottsoffret hade för avsikt 

med sitt agerande att bli utsatt för brottet. Samtidigt som de redogjorde för orimligheten i 

att endast brottsoffret skall vara den orsakande i en situation som involverar två personer, 

men trots det så är det vanligt att brottsoffer felaktigt blir skuldbelagda av sig själva och av 

andra. 

 

Tidigare studier har visat att utomstående har en tendens att uppfatta kvinnor som utsätts 

för våld i nära relation som orsakande och ansvariga för sin egen utsatthet, dock uppfattas 

gärningsmannen som mer skyldig än den utsatta kvinnan (Bryant & Spencer, 2003; 

Esqueda & Harrison, 2005; Harrison & Esqueda, 2000; Hillier & Foddy, 1993; Kristiansen 

& Giulietti, 1990; Lane & Knowles, 2000; Pavlou & Knowles, 2001; Stewart & Maddren, 

1997; Witte, Schroeder & Lohr, 2006; Yamawaki et al., 2012). Flertalet studier visar även 

att män tillskriver mer skuld till offret än vad kvinnor gör när offret är en kvinna samtidigt 

som männen tillskriver gärningsmannen mindre skuld (Henning, Jones & Holdford, 2005; 

Bryant & Spencer; Hillier & Foddy; Kristiansen & Giulietti; Witte et al.; Yamawaki et al.).  

 
                                                
1 Att tillskriva någon skuld benämns i föreliggande studie även som att denne får skylla sig själv. 
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Även andra egenskaper än kön hos respondenterna har visat sig påverka uppfattningarna 

om skuld i fall av partnervåld2, då exempelvis personer med en mer ojämnställd kvinnosyn 

klandrar offret i större utsträckning än vad personer med en mer jämställd syn gör (Hillier 

& Foddy, 1993; Kristiansen & Giulietti, 1990; Yamawaki, Ostenson, & Brown, 2009). 

Samtidigt som personer med egna erfarenheter av våld i nära relation placerar mer skuld på 

samhällets diskriminerande kvinnosyn än vid gärningsmannen och dennes handlingar 

(Bryant & Spencer, 2003). 

 

Biernat och Manis (1994) redogör för att tillskrivelse av ansvar och skuld generellt 

påverkas av åskådarens fördommar. Något som visat sig då exempelvis offrets etnicitet kan 

påverka hur respondenter tillskriver skuld då kvinnor tillhörande mer marginaliserade 

grupper tillskrivs mer skuld (Harrison & Esqueda, 2000; Esqueda & Harrison, 2005). En 

annan faktor som visat sig påverka i vilken utsträckning offer för våld i nära relation 

skuldbeläggs är om de varit påverkade av alkohol eller inte, där de offer som var berusade 

vid tillfället tillskrevs mer skuld än de som inte varit påverkade av alkohol (Lane & 

Knowles, 2000; Stewart & Maddren, 1997; Harrison & Esqueda). Även förväntansfaktorer 

har visat sig ha en betydelse för i vilken utsträckning skuld tillskrivs då exempelvis offret 

får mindre skuld när gärningsmannen beskrivs som en våldsam person än då han beskrivs 

som en vänlig person eller om han har ett förtroendeingivande yrke (Witte et al., 2006). 

Händelser som utspelar sig efter själva våldshandlingen kan även de inverka på 

skuldbeläggningen, exempelvis skuldbeläggs kvinnor som stannar kvar hos den våldsamma 

partnern i stor utsträckning (DeJong, Burgess-Proctor & Elis, 2008), men också de som går 

tillbaka till sin våldsamma partner efter ett uppbrott (Yamawaki et al., 2012). 

 

När fokus riktas mot kvinnans delaktighet i våldet är det något som Thapar-Björkert och 

Morgan (2010) anser avleder fokus från gärningsmannens roll i det inträffade och därför 

bidrar till en miljö där brottsoffer skuldbeläggs ytterligare. Då kvinnor som har blivit 

utsatta för våld av sin partner framställs som provocerande i anknytning till händelsen 

uppfattas de också ha ett större ansvar i det inträffade samt att det bidrar till en viss 
                                                
2 Partnervåld och våld i nära relation används som synonymer i föreliggande studie. 
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förståelse för gärningsmannens sätt att agera (Esqueda & Harris, 2005; Harris & Cook, 

1994; Hillier & Foddy, 1993). Vid provokation kan kvinnan även komma att anses vara 

mer skyldig till våldet än mannen som slår henne (Witte et al., 2006). Mer konkreta 

konsekvenser som kan följa av ett provocerande beteende från offret är exempelvis att 

provokation kan utgöra en förmildrande omständighet vid bedömning av straffvärdet (SFS 

1962:700). Samtidigt som Kropp et al. (2008) redogör för att när offret utövar våld mot 

gärningsmannen ökar risken att själv drabbas för våld avsevärt. 

 

Victim precipitation 

Teorin om victim precipitation utformades av Wolfgang (1957) i syfte att analysera 

situationella faktorer som bidrar till ett kriminellt skeende. Wolfgangs forskning fokuserade 

på dödligt våld och visade att victim precipitation i mordfall bestod i att offret hade varit 

den som inlett händelsen genom att använda fysiskt våld gentemot gärningsmannen. Då 

teorin om victim precipitation fokuserar på offret och hur denne bidragit till sin egen 

utsatthet har detta tolkats som ett försök att skuldbelägga offret, vilket inte är fallet (Siegel, 

2010). Victim precipitation är en beteendemässig förklaringsmodell som ämnar förklara 

etiologin beträffande viktimisering (Fattah, 1991; Rock, 2007). Fattah menade att teorin 

bidrar till en mer omfattande bild av ett brottsligt skeende genom att ta hänsyn till 

situationella och kontextuella faktorer, utan att hålla offret ansvarig för det inträffade. 

Situationella och kontextuella faktorer inklusive offrets del i det inträffade är nödvändiga 

att utreda för att få en mer detaljerad bild av vad som faktiskt inträffat (Muftic, Bouffard & 

Bouffard, 2007), då det dels kan påverka juridiska beslut men också är av intresse för 

forskningen gällande våld i nära relation och dess orsaker. 

 

Siegel (2010) redogör för två typer av victim precipitation, aktiv och passiv. Aktiv 

precipitation innebär att offret aktivt provocerar gärningsmannen genom att exempelvis 

hota, uppvigla till våld eller vara den som inleder våldsamheterna. Passiv precipitation 

innebär att offret provocerar gärningsmannen genom personliga egenskaper exempelvis 

genom att vara en auktoritet eller att få ett jobb framför någon annan. Passiv precipitation 

innebär att offret inte behöver vara medveten om att denne provocerat gärningsmannen, 
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vilket naturligtvis gör att passiv precipitation är svårt om inte omöjligt att undvika för 

offret, medan aktiv precipitation är möjlig att undvika (Siegel, 2010).  

 

Wolfgang (1957) menade att victim precipitation kan antas vara vanligare inom partnervåld 

jämfört med andra typer av våld eftersom gärningsman och offer lever tillsammans och det 

därmed finns stort utrymme till att provocera sin partner på ett eller annat sätt jämfört med 

andra typer av våldsbrott. Studier som har använt teorin för att förklara brottsoffers del i sin 

utsatthet har dock mött omfattande kritik, främst för att den riskerar att bidra till 

skuldbeläggning av brottsoffer (Fattah, 1991, Muftic & Hunt, 2013). Vidare påpekas att 

victim precipitation bidrar till en form av individualistisk syn på brott vilken inte tar hänsyn 

till sociala strukturer som kan bidra till brottslighet (Timmer & Norman 1984). Fattah 

(1991) menade dock att kritik mot teorin inte skall fokusera på konceptet som helhet utan 

på hur teorin operationaliseras inom forskningen. Vidare poängterar Fattah vikten av att 

skilja begrepp som ämnar förklara något, exempelvis deltagande och förenklande, från 

begrepp som syftar till att skuldbelägga såsom, “hon visste att det skulle ske” eller “han bad 

om det”, eftersom de senare begreppen enbart syftar till att just skuldbelägga offret och inte 

bidrar till en förklaring av det inträffade.  

 

Teorin ämnade ursprungligen förklara orsakssamband mellan offrets agerande och 

viktimiseringen som följd av detta. I den aktuella studien appliceras teorin som en 

beteendemässig förklaringsmodell för hur olika beteenden utförda av offret, direkt och 

indirekt, kan uppfattas vara bidragande till dennes utsatthet. Teorin om victim precipitation 

bidrar således till att synliggöra studiens frågeställningar samt göra insamlad data begriplig 

från en teoretisk synvinkel. 

 

Studiens relevans 

Vetskap om hur utomstående uppfattar offrets roll i en partnervåldssituation kan bidra till 

förståelse för hur attityder och uppfattningar som anses stödja partnervåld blir till och 

vidmakthålls, vilket på sikt kan bidra till att minska felaktiga uppfattningar och allt för 

vanliga myter om fenomenet (Witte et al., 2006). Att motverka dessa myter är av vikt då 
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attityder som stödjer partnervåld dels utgör en riskfaktor för återfall i våld i nära relation 

(Kropp et al., 2008), men också då uppfattningar som stödjer eller förringar partnervåld 

påverkar förekomsten av denna typ av våld samt utgör ett hinder för arbetet mot våldet på 

samhällsnivå (Esqueda & Harrison, 2005). Eliasson (2008) förklarar att prevention av våld i 

nära relation är något som angår hela samhället och en förutsättning för att nå förändring är 

kunskap om fenomenet. Att kunskap kan bidra till förändring finner även stöd inom 

psykologin då en medvetenhet om negativa effekter som kan uppstå av förutfattade 

meningar och en motivation att minska dessa har visat sig vara tillräckligt för att minimera 

den utsträckning personer låter sig påverkas av sina fördomar (Nolen-Hoeksema, 

Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2008). 

 

Yrkesverksamma som arbetar med offer för våld i nära relation kan finna värde i kunskapen 

om hur och varför brottsoffren skuldbeläggs då det är något som kan resultera i att offren 

inte söker hjälp samtidigt som skuldbeläggning av brottsoffer förminskar deras resurser och 

kan leda till sekundärviktimisering (Dunn, 2007). Björck och Heimer (2008) förklarar att 

professionellas bemötande är avgörande för vilken väg den våldsutsatta kvinnan väljer att 

gå efter det första mötet med samhällets olika instanser. Ett bemötande där kvinnan 

skuldbeläggs kan exempelvis medföra att hon övertar den professionelles åsikter om att det 

är hon som orsakat våldet, och väljer att inte gå vidare i sin uppbrottsprocess och därmed 

återviktimiseras genom att stanna kvar i den våldsamma relationen. Skuldbeläggning av 

offret medför också att gärningsmannen inte behöver ta ansvar för sina handlingar i lika 

stor utsträckning (Thapar-Björkert & Morgan, 2010). Detta kan exempelvis vara ett hinder 

när gärningsmannen skall genomgå påverkansprogram med syfte att motverka återfall. 

 

Även om det råder delade meningar om teorin om victim precipitation och dess 

användningsområden så var dess ursprungliga syfte att utgöra en individualistisk 

förklaringsmodell för våld (Wolfgang, 1957). En modell som tillåter observatören att 

förhålla sig till båda parters delaktighet utan att göra några värderingar om huruvida offrets 

eller gärningsmannens handlande varit rättfärdigat. Vilket är av intresse då det ligger i 

sakens natur att det krävs minst två inblandade för att det ens ska vara möjligt för en person 
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att utöva våld mot en annan och det alltid kommer finnas intresse av att utreda båda parters 

del i den inträffade situationen. Inte minst i domstolsprocessen där försvarets linje ofta är 

att söka förklaringar med förmildrande omständigheter till våldet vilket kan vara 

provokationer från offret (SFS 1962:700). Bara att rikta denna fokus mot offret kan dock 

enligt Thapar-Björkert och Morgan (2010) anses bidra till skuldbeläggning även om det är 

en oönskad effekt av att utreda vad som faktiskt inträffat. Något som kan ställas i relation 

till införandet av så kallade rape-shield laws i Nordamerika, vilka begränsar försvarets 

möjligheter att lyfta egenskaper hos offret som eventuella argument i sexualbrottsmål 

(Flowe, Ebbesen & Putcha-Bhagavatula, 2007). 

 

Det har även visat sig att kunskap om dynamiken gällande viktimisering minskar 

skuldbeläggning av brottsoffer då Fox och Cook (2011) jämförde studenter som genomgått 

en kurs i viktimologi med studenter som inte genomgått kursen. Resultatet visade att 

studenter som genomgått kursen skuldbelade brottsoffer i mindre utsträckning jämfört med 

studenterna som inte hade genomfört kursen. Liknande resultat har även visats av Currier 

och Carlson (2009) som redogör för att studenter som genomfört kurser om våld mot 

kvinnor minskar sina negativa uppfattningar om brottsoffer, då i synnerhet våldtäktsoffer. 

Det är därför av intresse att undersöka ifall kurser om partnervåld och de normaliserande 

processer som karaktäriserar den typen av relationer kan ha en likartad effekt på 

skuldbeläggning av kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

 

Syfte 

Då skuldbeläggning av brottsoffer inte sällan grundas i offrets sätt att agera så var syftet 

med studien att redogöra för studenters uppfattningar om sex olika situationer som skildrar 

våld i nära relation, samt undersöka eventuella skillnader och likheter i dessa uppfattningar. 

Mer specifikt: 

 

● Vilka eventuella skillnader och likheter finns det mellan män och kvinnor i deras 

uppfattningar om orsak, ansvar och skuld när en kvinna har blivit utsatt för våld av 

sin partner? 
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● Vilka eventuella skillnader finns det mellan kriminologstudenter med en förväntad 

kunskap om våld i nära relation och övriga studenter i deras uppfattningar om orsak, 

ansvar och skuld när en kvinna har blivit utsatt för våld av sin partner? 

 

Metod 

Design 
Studiens frågeställningar besvarades med en icke-experimentell kvantitativ enkätstudie av 

mellanindividsdesign. Respondenterna tog ställning till i vilken utsträckning de ansåg att 

den utsatta kvinnans olika ageranden bidrog till hennes utsatthet genom att skatta orsak, 

ansvar och skuld för sex olika situationer. Uppfattningarna jämfördes sedan mellan kvinnor 

och män samt mellan kriminologstudenter med förväntad kunskap om våld i nära relation 

och övriga studenter. 

 

Respondenter 

Studiens respondenter var män och kvinnor vilka studerade vid Mittuniversitetet och 

befann sig på campus Sundsvall perioden mellan den 28 mars till och med den 2 april 2014. 

Inklussionskriterierna var att respondenten studerade vid något program eller kurs på 

högskolenivå vid Mittuniversitetet och att denne hade en förståelse för det svenska språket. 

Det första kriteriet kontrollerades för med en bakgrundsfråga i enkäten om studieinriktning. 

Det andra kriteriet var väsentligt då enkäten endast gavs ut på svenska och kontrollerades 

genom samtal med respondenten vid utdelningen. Ytterligare en förutsättning för att få 

deltaga var att respondenterna var över 18 år fyllda, detta för att inte behöva försäkra sig 

om målsmans godkännande. Exklusionskriterierna bestod av motsatta förhållanden, 

respondenter som uppgav att de inte studerade vid Mittuniversitetet, inte uppnått 18 års 

ålder och som inte behärskade språket. 

 

Då enkäter samlats in från 207 respondenter och det ursprungliga målet på 200 var uppfyllt 

så avslutades insamlingen. Målet på 200 respondenter bestämdes på grund av logistikskäl. 

Det var inte möjligt att göra någon powerberäkning då det inte finns någon tidigare studie 
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med samma syfte och design men ett urval på minst 100 respondenter är enligt Pallant 

(2013) en riktlinje för småskaliga kvantitativa studier. Minst 30 respondenter i varje grupp 

anses dock vara nödvändigt för att kunna göra statistiska analyser (Borg & Westerlund, 

2006). Vidare ämnades det uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt då studiens syfte 

involverade jämförelser mellan kvinnor och män.  

 

Det interna bortfallet bestod av 17 enkäter, varav sju föll bort på grund av att respondenten 

inte följt instruktionerna i enkäten och därför angett svar på påståendena som inte kunde 

anses vara jämförbara med övriga respondenter. Åtta respondenter föll bort på grund av ej 

ifyllda ålders och/eller utbildningsvariabler. Två respondenter föll bort på grund av att de 

inte var studenter vid Mittuniversitetet.  Därefter sorterades de kvarvarande 190 enkäterna 

efter utbildning där de som angivit att de studerade vid kriminologprogrammet åsidosattes 

för att utgöra studiens kontrollgrupp, då kriminologprogrammet på Mittuniversitetet 

innefattar kurser i våld i nära relation och de processer som karaktäriserar problemet. 

Övriga respondenters utbildningar kategoriserades utifrån de huvudområden som 

Universitetskanslersämbetet (2014) tillämpar. Urvalets fördelning beträffande utbildning 

var Humaniora och konst, män (8.5 %) och kvinnor (12.0 %), samhällsvetenskap, juridik, 

handel och administration, män (25.4  %) och kvinnor (29.3 %), naturvetenskap, matematik 

och data, män (23.9 %) och kvinnor (0 %), teknik och tillverkning, män (25.4 %) och 

kvinnor (8.0 %), hälso och sjukvård, män (8.5 %) och kvinnor (42.7 %) samt fristående 

kurser, män (8.5 %) och kvinnor (8.0 %).  

 

Det slutgiltiga urvalet för undersökningsgruppen var 146 respondenter. Varav 71 män i 

åldrarna 19 till 34 år, och 75 kvinnor mellan 19 och 44 år. Kontrollgruppen utgjordes av 44 

kriminologstudenter varav 9 män i åldrarna 19 till 39 år och 35 kvinnor 19 till 29 år gamla. 

Kontrollgruppens ojämna könsfördelning kan sägas vara representativ för fördelningen av 

män och kvinnor inom kriminologprogrammet på Mittuniversitetet. Det få antalet män i 

kontrollgruppen resulterade i att studiens analyser begränsades till att endast inkludera 

kvinnor vid analyserna mellan urvalsgruppen och kontrollgruppen, vilket då slutligen 

utgjordes av 35 respondenter. 
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Vad gäller jämförelsegruppernas ålder så utfördes två oberoende t-test, det första visade att 

det inte förelåg någon signifikant skillnad i ålder mellan män (M = 23.8, SD = 3.8) och 

kvinnor (M = 24.0, SD = 4.9; t (144) = -0.253, p = .800). Inte heller skiljde sig kvinnorna i 

urvalsgruppen (M = 24.0, SD = 4.9) från kvinnorna i kontrollgruppen med 

kriminologstudenter (M = 23.1, SD = 2.1; t (107,57) = -1,232, p = .221). Dessa t-test 

utfördes för att kontrollera huruvida grupperna var jämförbara med hänseende till ålder.  

 

Datainsamling och Procedur 

Då enkäten, vars utformande är beskrivet nedan, bedömdes lämplig för pilotstudier så 

påbörjades dessa för att säkerställa att enkäten var språkligt korrekt utformad, att 

respondenterna förstod studiens scenarion och påståenden samt att enkäten erhöll varians i 

svarsfördelningen. Vid den första pilotstudien, den 27 mars 2014, som innefattade tolv 

personer uppmärksammades brister i formuleringarna av påståendena vilket resulterade i att 

dessa formulerades om. En ny pilotstudie genomfördes den 28 mars 2014 då sju 

respondenter deltog, efter denna pilotstudie kastades ordningen av enkätens scenarion om 

till en mer logisk följd varpå ytterligare en pilotstudie utfördes samma dag med sju nya 

respondenter. Utifrån denna slutgiltiga pilotstudie fattades beslut om att genomföra 

datainsamlingen då resultatet visade på spridda svar från respondenterna. 

 

Studiens urval var ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Denscombe (2009) är lämpligt när 

det med hänsyn till studiens begränsade resurser såsom ekonomi och tid inte är möjligt att 

genomföra andra typer av urval, vilket var fallet i föreliggande studie. Vidare genomfördes 

studien som en väntrumsenkät som enligt Ejlertsson (2005) är ett lämpligt metodval då 

forskarna vill nå en viss typ av personer som vänt sig till en specifik plats. I denna studie 

innebar detta studenter på Mittuniversitetets campus i Sundsvall, vilka kontaktades 

personligen av studiens författare och ombads deltaga i studien. Nackdeldelen med denna 

typ av urvalsmetod är enligt Ejlertsson främst att personer som inte vistas på campus men 

som ändå studerar vid Mittuniversitetet inte inkluderas i studien. 
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Datainsamlingen inleddes den 28 mars 2014 på Mittuniversitetets campusområde i 

Sundsvall och pågick under fyra dagar. Efter första datainsamlingsdagen noterades att 

kvinnor var överrepresenterade varför det vid följande datainsamlingstillfällen valdes ut fler 

män. Insamlingen avslutades den 2 april 2014, då 207 enkäter samlats in. När data kodats in 

i statistikprogrammet SPSS förvarades enkäterna på en låst plats för att kunna sparas för 

framtida korrespondens beträffande studien. 

 

Enkät 

Enkäten inleddes med tre bakgrundsfrågor om respondenternas ålder, kön och 

utbildningsinriktning (se appendix). Kön och utbildning utgjorde studiens oberoende 

variabler, medan frågan om ålder syftade till att kontrollera för gruppernas jämförbarhet 

med avseende till just ålder samt utesluta eventuella respondenter som inte fyllt 18 år. 

Studiens deltagare uppmanades att uppge sin exakta ålder i antal år. En öppen fråga ställdes 

där respondenterna ombads att ange sin studieinriktning för att det skulle vara möjligt att 

skilja kriminologstudenter från övriga studenter. 

 

Scenarion 

Därefter följde sex scenarion där en kvinna blivit utsatt för våld av sin manliga partner i 

anslutning till olika beteenden. Dessa sex scenarion valdes ut då de enligt relevant litteratur 

på området kan anses vara typiska skeenden i en våldsam relation (Eliasson, 2008; Kropp et 

al., 2008; Nordborg, 2008; Stuart et al., 2006). 

 

Enkätens scenarion avsåg även representera varierande sätt för offret att uppfattas som 

provocerande av gärningsmannen med inspiration från teorin om victim precipitation 

(Siegel, 2010). Genom att passivt provocera mannen då hon motsätter sig hans vilja samt 

då hon uppfattas att ha flörtat med andra män, till att aktivt provocera mannen verbalt och 

vara den som tar till fysiskt våld först. Utöver dessa förfaranden så innehöll enkäten ett 

scenario där kvinnan inte lämnar gärningsmannen även fast han regelbundet utsätter henne 

för våld samt ett scenario då kvinnan återvänder till mannen trots att våldet kommit till 

polisens kännedom, efter inspiration från exempel på beteenden som kan kopplas till 
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normaliseringsprocessen (Lundgren, 2004). 

 

Orsak, Ansvar och Skuld 

Att ställa frågor eller påståenden som berör begreppen orsak, ansvar och skuld är ett vanligt 

tillvägagångssätt i studier som ämnar undersöka hur respondenter tillskriver skuld till både 

offer såväl som förövare och påträffas ofta i studier som ämnar mäta respondenters 

skuldbeläggning vid våld i nära relation (Witte et al., 2006; Pavlou & Knowles, 2001; 

Esqueda & Harrison, 2005; Yamawaki et al., 2009). I föreliggande studie ombads 

respondenterna ta ställning till huruvida de ansåg att kvinnan hade någon orsak, ansvar eller 

skuld i det inträffade efter samtliga sex scenarion i enkäten där kvinnan blivit utsatt för 

våld. Dessa tre distinkta men sammanhörande begrepp: orsak, ansvar och skuld, bör enligt 

Shaver och Drown (1986) frågas om separat för att få en helhetsbild av hur ansvar eller 

skuld tillskrivs andra personer: 

 

”On a methodological level, the theory of blame suggests that future researchers of the 

attribution – to others or to the self – of responsibility or blameworthiness should at the 

very least ask separate and distinct questions about causality, responsibility and 

blameworthiness.” (s. 701 i Shaver & Drown, 1986). 

 

Shaver och Drown (1986) menade att genom frågor om huruvida offret har orsakat det som 

inträffat så erhålls uppfattningar om ifall det finns ett kausalt samband mellan det offret gör 

och konsekvenserna som detta agerande får. Varefter ansvar är en variabel som grundar sig 

i respondentens ställningstagande till (a) hur bidragande offrets agerande är till 

konsekvensen, (b) offrets medvetenhet om huruvida dennes agerande skulle leda till 

konsekvensen, (c) huruvida offret har något uppsåt till konsekvensen, (d) graden av vilja i 

uppsåtet, samt (e) hur moraliskt förkastligt offrets agerande är. Slutligen är skuld i detta 

sammanhang en tillskrivning som respondenten gör då denne inte anser att offrets agerande 

är rättfärdigat eller accepterar förklaringen till offrets agerande i situationen. 

 

Då tillskrivelsen av ansvar och skuld enligt Shaver och Drown (1986) görs utifrån ovan 
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nämnda ställningstaganden om huruvida offret bidragit till sin egen utsatthet så använder 

sig föreliggande studie av ett tillvägagångssätt baserat på detta resonemang då den ämnar 

undersöka just dessa uppfattningar. Skattningen av orsak, ansvar och skuld avsåg ge en 

helhetsbild av respondenternas uppfattningar om i vilken utsträckning offrets agerande har 

bidragit till dennes utsatthet. De tre begreppen orsak, ansvar och skuld skattades på sju-

gradiga skalor (1 = Instämmer inte alls; 7 = Instämmer helt och hållet) som sedan låg till 

grund för studiens statistiska analyser som beroende variabler. 

 

Det är enligt Shaver och Drown (1986) rimligt med uppfattningar om att offret har bidragit 

till att orsaka sin egen utsatthet men samtidigt inte tycka att denne har något ansvar i det 

inträffade.  Samtidigt som det exempelvis är möjligt att tillskriva ett visst ansvar för något 

utan att för den saken anse att personen har någon skuld i det inträffade, vilket innebär att 

respondenternas skattning av orsak, ansvar och skuld inte alltid korrelerar. Shaver och 

Drown förklarar dock att gemene man inte alltid gör denna konceptuella skillnad på 

begreppen. 

 

Det är rimligt att anta att påståenden av denna typ får en hög grad av socialt önskvärda svar 

då det enligt Ejlertsson (2005) finns en tydlig överrepresentation av positiva attityder och 

värderingar i denna typ av studier. Ejlertsson förklarade att respondenter har en tendens att 

svara på ett sätt för att passa in i samhällets normer om vad som är rätt och fel. För att 

motverka socialt önskvärda svar i den utsträckning det är möjligt så uppmanades 

respondenter i följebrevet att svara så ärligt som möjligt och inte diskutera sina svar med 

andra under tiden de fyllde i enkäten, då respondenter som svarar i grupp påverkar varandra 

(Dahmström, 2011).  

 

Analys 

Samtliga analyser i studien utfördes i statistikprogrammet IBM SPSS. Inledningsvis 

undersöktes inkodad data för att möjliggöra en redovisning av studiens urval samt utreda 

vilka statistiska test som var möjliga att genomföra i förhållande till variabelvärdenas 

normalfördelning. Det visade sig att data var snedfördelad och därför beslutades att 
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uteslutande använda icke-parametriska metoder för att besvara studiens frågeställningar 

(Pagano, 2013).  

 

Då antalet män i kontrollgruppen endast utgjorde 20 % (n = 9) drogs slutsatsen att dessa var 

för få för att jämförelser med gruppen övriga studenter skulle vara möjlig där andelen män 

var 48.6 % (n = 71). Eftersom kontrollgruppen ska återspegla urvalet i så stor utsträckning 

som möjligt i alla avseenden bortsett från den oberoende variabeln innebar denna skillnad i 

könsfördelning att analyser innefattande både män och kvinnor hade blivit missvisande 

(Borg & Westerlund, 2006). Vid analyserna där kriminologstudenter jämfördes med övriga 

studenter uteslöts således männen då det inte skulle vara möjligt att veta om eventuella 

skillnader berodde på könsskillnader eller på kriminologstudenternas förväntade kunskap 

om våld i nära relation. Att kontrollera för båda dessa två oberoende faktorer samtidigt, kön 

och utbildning, var inte möjligt då det inte finns någon icke-parametrisk motsvarighet till 

två-vägs ANOVA (Pallant, 2013). 

 

Skillnader i skattningar av orsak, ansvar och skuld mellan män och kvinnor samt mellan 

urvalsgruppen och kontrollgruppen med kriminologstudenter undersöktes med separata 

Mann-Whitney U test för samtliga sex scenarion, totalt utfördes 36 test. Mann-Whitney U 

är en icke-parametrisk motsvarighet till t-test och används för att undersöka skillnader 

mellan två oberoende grupper på en kontinuerlig variabel (Pallant, 2013). Det kritiska 

värdet för samtliga analyser var p = 0.05. I studiens resultat redovisades 

jämförelsegruppernas medelvärden och standardavikelser trots att Mann-Whitney U är en 

icke-parametrisk statistisk metod. Detta för att det skulle vara möjligt att utläsa hur 

grupperna skiljde sig åt då medianen ofta var densamma för både kvinnor och män, samt 

kriminologstudenter och övriga studenter i deras skattningar av orsak, ansvar och skuld. 

 

Etik 

Forskningsetiska principer utformade av Vetenskapsrådet (2002) samt riktlinjer av 

Ejlertsson (2005) följdes vid utformandet av enkäten. I enkätens följebrev (se appendix) 

informerades respondenterna om studiens ändamål, att deltagandet var frivilligt, att 
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möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande fanns, att insamlad data endast skulle 

användas för genomförandet av aktuell studie samt att respondenten genom att svara på 

enkäten samtyckte till studiens villkor. Deltagarnas konfidentialitet gentemot studiens 

författare kunde inte garanteras då det vid vissa program på Mittuniversitetet är få personer 

utav ett visst kön eller i en viss ålder. Men då enkätsvaren analyserades och sedermera 

presenterades på gruppnivå ansåg studiens författare att konfidentialiteten gentemot 

deltagarna var god. Det bedömdes inte som att något etiskt tillstånd behövde inhämtas då 

studentarbeten generellt inte behöver prövas i regional etikprövningsnämnd så länge de inte 

syftar till vetenskaplig publicering (Mittuniversitetet, 2014). De insamlade enkäterna 

förvarades i ett låst skåp och data matades in på en lösenordsskyddad dator som endast 

studiens författare hade tillgång till.  

 

I enkäten förekom påståenden där respondenten skulle ta ställning till huruvida denne 

tillskriver någon skuld till offret för olika situationer av våld i nära relation. Att beskriva 

våld i nära relation och därefter fråga om skuldtillskrivning kan anses vara känsligt, främst 

för de med egna erfarenheter av denna typ av brottslighet. I samband med enkätens 

utformande var författarna i kontakt med samordnare för brottsofferjouren och bestämde 

sig för att bifoga telefonnumret till brottsofferjourens stödlinje i följebrevet. Dit 

respondenter som upplevt att de behövde prata med professionellt stöd uppmanades att 

vända sig. Respondenterna gavs även möjligheten att kontakta studiens författare om det 

hade några funderingar eller synpunkter på studien. 

 

Resultat 
Respondenterna skattade överlag låga värden på majoriteten av enkätens påståenden vilket 

framgår i resultatet av könsskillnader nedan. Värden som återspeglar uppfattningar om att 

den utsatta kvinnan i låg grad ansågs vara orsakande, ansvarig för eller ha någon skuld i 

studiens sex scenarion. 
 

Skillnader och likheter mellan män och kvinnor 

Arton separata Mann-Whitney U test utfördes för att undersöka eventuella skillnader 
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mellan män (n = 71) och kvinnor (n = 75) beträffande hur de skattat enkätens påståenden. 

Testen utfördes med variablerna orsak, ansvar och skuld för respektive sex scenarion som 

beroende variabler. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. 
Skillnader och likheter i skattning av orsak, ansvar och skuld mellan män (n = 71) och kvinnor (n = 75) för 
studiens samtliga påståenden. 

 Män	   Kvinnor	    
Påståenden M (SD) Md	   M (SD) Md	   U p r 
1. Resa bort  	    	      
1:1 Orsak 1.24 (0.85) 1	   1.24 (0.73) 1	   2624.5 .789 .02 
1:2 Ansvar 1.06 (0.23) 1	   1.12 (0.54) 1	   2631.0 .767 .02 
1:3 Skuld 1.10 (0.30) 1	   1.01 (0.12) 1	   2435.5 .024 .19 
  	    	      
2. Flörta  	    	      
2:1 Orsak 1.58 (1.22) 1	   1.31 (0.84) 1	   2369.5 .108 .13 
2:2 Ansvar 1.25 (0.71) 1	   1.19 (0.65) 1	   2535.5 .395 .07 
2:3 Skuld 1.42 (0.95) 1	   1.15 (0.61) 1	   2216.5 .005 .23 
  	    	      
3. Verbal  	    	      
3:1 Orsak 1.76 (1.33) 1	   1.63 (1.05) 1	   2574.5 .681 .03 
3:2 Ansvar 1.39 (0.77) 1	   1.28 (0.63) 1	   2480.5 .334 .08 
3:3 Skuld 1.44 (1.05) 1	   1.24 (0.59) 1	   2505.0 .375 .07 
  	    	      
4. Fysisk  	    	      
4:1 Orsak 2.56 (1.65) 2	   2.47 (1.66) 2	   2558.0 .671 .03 
4:2 Ansvar 1.92 (1.34) 1	   1.97 (1.32) 1	   2634.5 .904 .01 
4:3 Skuld 1.93 (1.47) 1	   1.91 (1.28) 1	   2618.5 .847 .02 
  	    	      
5. Stanna  	    	      
5:1 Orsak 2.75 (1.98) 2	   2.11 (1.61) 1	   2180.0 .042 .17 
5:2 Ansvar 2.94 (2.01) 2	   2.37 (1.78) 1	   2218.0 .067 .15 
5:3 Skuld 2.79 (2.05) 2	   1.63 (1.36) 1	   1736.0 .000 .34 
  	    	      
6. Återvända  	    	      
6:1 Orsak 3.38 (2.03) 3	   2.65 (1.94) 2	   2073.5 .018 .20 
6:2 Ansvar 3.62 (2.09) 4	   2.79 (2.08) 2	   2019.0 .010 .21 
6:3 Skuld 3.38 (2.13) 3	   2.29 (1.81) 1	   1833.5 .001 .28 
Not. Påståenden = enkätens samtliga påståenden, se appendix. M = medelvärde. SD = standardavvikelse. 
U = Mann-Whitney U. p = signifikansvärde. r = effektstorlek. Signifikansvärden där p < .05 markerade i 
fetstilt.	  

 

Män och kvinnor skiljde sig åt i hur de skattade påståendet 1:3 (p = .024) och 2:3 (p = .005) 

då männen uppgav att offret fick skylla sig själv i större utsträckning än vad kvinnorna 
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gjorde för de scenarion som representerade passiva provokationer, vilket var då kvinnan 

ville resa bort samt då mannen uppfattat det som att hon flörtat med andra män. För 

scenario 3. Verbal provokation och 4. Fysisk provokation skiljde sig inte männen från 

kvinnorna i hur de skattat någon av de tre variablerna orsak, ansvar eller skuld. För scenario 

5. Stanna kvar skiljde sig männens uppfattningar från kvinnornas för påstående 5:1 (p = 

.042) då männen uppfattade att offret hade orsakat sin egen utsatthet i större utsträckning, 

men även fick skylla sig själv 5:3 (p = .000) i större utsträckning. För scenario 6. Återvända 

skattade männen högre värden än kvinnorna på samtliga variabler, 6:1 orsak (p = .018), 6:2 

ansvar (p = .010) och 6:3 skylla sig själv (p = .001). 

 

Skillnader och likheter mellan övriga studenter och kriminologstudenter 

Som tidigare nämnts utfördes analyserna mellan urvalsgruppen och kontrollgruppen endast 

på kvinnor, då kontrollgruppen bestod av för få män för att det skulle vara möjligt att utföra 

tillförlitliga analyser. För att undersöka eventuella skillnader och likheter i uppfattningar 

mellan kvinnorna i studiens urvalsgrupp av övriga studenter (n = 75) och kontrollgruppen 

med kriminologstudenter (n = 35), utfördes 18 Mann-Whitney U test för skattad orsak, 

ansvar och skuld för respektive sex scenarion som beroende variabler. Se tabell 2. 

 

Signifikanta skillnader mellan urvalsgruppen och kontrollgruppen påvisades för 

skattningen av påstående 3:3 (p = .033) då övriga studenter ansåg att offret fick skylla sig 

själv i större utsträckning än kriminologstudenter för scenario 3. Verbal provokation. 

Vidare påvisades skillnader för scenario 5. Stanna kvar, då övriga studenter skattade högre 

ansvar 5:2 (p = .000) och skuld 5:3 (p = .039) än vad kriminologstudenter gjorde. Liknande 

resultat påvisades för scenario 6. Återvända då de övriga studenterna skattade högre värden 

för 6:2 ansvar (p = .000) och 6:3 skuld (p = .000).  
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Tabell 2. 
Skillnader och likheter i skattning av orsak, ansvar och skuld mellan kvinnor i urvalsgruppen bestående av 
övriga studenter (n = 75) och kvinnor i kontrollgruppen med endast kriminologstudenter (n = 35). 
             Övriga	          Kriminologer	      
Påståenden M (SD) Md	   M (SD) Md	   U p r 
1. Resa bort  	    	      
1:1 Orsak 1.24 (0.73) 1	   1.29 (0.83) 1	   4120.0 .627 .05 
1:2 Ansvar 1.12 (0.54) 1	   1.03 (0.17) 1	   1261.5 .406 .08 
1:3 Skuld 1.01 (0.12) 1	   1.00 (0.00) 1	   1295.0 .495 .07 
  	    	      
2. Flörta  	    	      
2:1 Orsak 1.31 (0.84) 1	   1.17 (0.62) 1	   1217.5 .307 .10 
2:2 Ansvar 1.19 (0.65) 1	   1.03 (0.17) 1	   1208.5 .160 .13 
2:3 Skuld 1.15 (0.61) 1	   1.00 (0.00) 1	   1225.0 .120 .15 
  	    	      
3. Verbal  	    	      
3:1 Orsak 1.63 (1.05) 1	   1.49 (1.27) 1	   1158.0 .211 .12 
3:2 Ansvar 1.28 (0.63) 1	   1.09 (0.28) 1	   1155.0 .116 .15 
3:3 Skuld 1.24 (0.59) 1	   1.03 (0.17) 1	   1120.5 .033 .20 
  	    	      
4. Fysisk  	    	      
4:1 Orsak 2.47 (1.66) 2	   2.49 (1.63) 2	   1276.0 .808 .02 
4:2 Ansvar 1.97 (1.32) 1	   1.60 (0.88) 1	   1167.0 .299 .10 
4:3 Skuld 1.91 (1.28) 1	   1.49 (1.01) 1	   1072.5 .075 .17 
  	    	      
5. Stanna  	    	      
5:1 Orsak 2.11 (1.61) 1	   1.60 (1.38) 1	   1078.0 .080 .17 
5:2 Ansvar 2.37 (1.78) 1	   1.14 (0.49) 1	   768.0 .000 .39 
5:3 Skuld 1.63 (1.36) 1	   1.09 (0.28) 1	   1092.0 .039 .20 
  	    	      
6. Återvända  	    	      
6:1 Orsak 2.65 (1.94) 2	   1.97 (1.52) 1	   1061.5 .086 .16 
6:2 Ansvar 2.79 (2.08) 2	   1.37 (0.84) 1	   766.5 .000 .37 
6:3 Skuld 2.29 (1.81) 1	   1.17 (0.51) 1	   820.0 .000 .36 
Not. Påståenden = enkätens samtliga påståenden, se appendix. M = medelvärde. SD = standardavvikelse. 
U = Mann-Whitney U. p = signifikansvärde. r = effektstorlek. Signifikansvärden där p < .05 markerade i 
fetstilt. 

 

Diskussion 

Denna studie syftade till att redogöra för studenters uppfattningar om sex olika situationer 

som skildrar våld i nära relation, samt undersöka eventuella skillnader och likheter i dessa 

uppfattningar. Syftet besvarades genom att tillfråga studenter vid Mittuniversitetet huruvida 

de ansåg att en kvinna som blivit utsatt för våld av sin partner hade orsakat, var ansvarig för 

situationen, samt huruvida hon fick skylla sig själv. Respondenterna skattade generellt låga 

värden på majoriteten av påståendena vilket tyder på att deras skuldbeläggning av offer för 
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partnervåld är låg, men kan också vara ett resultat färgat av socialt önskvärda svar då 

Ejlertsson (2005) menar att det råder en stor osäkerhet beträffande enkätfrågor där tydliga 

samhällsnormer kan påverka hur respondenten svarar. Ändock kunde skillnader i skattad 

orsak, ansvar och skuld påvisas mellan män och kvinnor samt mellan kvinnorna i 

kontrollgruppen med en förväntad kunskap om våld i nära relation och övriga kvinnor i 

urvalsgruppen. 

 

Det scenario där den utsatta kvinnan återvänt till gärningsmannen och inte medverkat i 

polisens utredning uppmätte de högsta värdena på samtliga tre variabler orsak, ansvar och 

skuld för både kvinnor och män i studiens urval. Därefter följde scenariot då kvinnan inte 

lämnar mannen trotts att han regelbundet utsätter henne för våld. Detta innebär att dessa två 

scenarion var de för vilket respondenterna skuldbelade den utsatta kvinnan i störst 

utsträckning. Att det var just dessa två scenarion som uppmätte de högsta värdena när 

respondenterna skattade orsak, ansvar och skuld var inte helt oväntat då DeJong et al., 

(2008) och Yamawaki et al. (2012) påvisat att offrets sätt att förhålla sig till våldet i stor 

grad påverkar i vilken utsträckning de skuldbeläggs, samtidigt som det är exempel på två 

beteenden som kan uppfattas vara irrationella för den som inte är väl insatt i den komplexa 

problematiken som karaktäriserar partnervåld (Eliasson, 2008). 

 

Den verbala och fysiska provokationen vilket var de scenarion som representerade aktiv 

precipitation, det vill säga beteenden som medvetet provocerar, uppmätte något högre 

värden för orsak, ansvar och skuld än vad de två scenarion som representerade omedvetna 

passiva provokationer gjorde. Ett resultat som får sägas vara väntat då aktiva provokationer 

är beteenden som kvinnan hade kunnat undvika att utföra enligt Siegel (2010), vilket 

Shaver och Drown (1986) menade att respondenterna också tar ställning till då de tillskriver 

ansvar och skuld. Samtidigt som tidigare forskning påvisat att kvinnor som beskrivs som 

provocerande skuldbeläggs i större utsträckning (Esqueda & Harris, 2005; Harris & Cook, 

1994; Hillier & Foddy, 1993; Witte et al., 2006). 
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Könsskillnader 

Trots att studiens respondenter över lag skattade låga värden på samtliga påståenden så 

kunde en rad skillnader i uppfattningar om studiens sex scenarion påvisas mellan män och 

kvinnor. Män ansåg dels att den utsatta kvinnan fick skylla sig själv i större utsträckning än 

kvinnor för de två påståendena då offrets provokationer beskrevs som mer omedvetna och 

enligt studiens teoretiska förklaringsmodell kan klassas som passiv precipitation (Siegel, 

2010). De största skillnaderna mellan män och kvinnor påvisades för de scenarion då offret 

antingen stannat kvar hos gärningsmannen trots att han regelbundet utsätter henne för våld 

samt då hon valt att återvända till gärningsmannen och inte medverkat i polisens utredning. 

För båda dessa scenarion uppfattade männen att offret orsakat sin egen utsatthet men också 

att hon fick skylla sig själv i större utsträckning. För scenariot då kvinnan återvände till 

mannen så skattade männen även påståendet om ansvar högre än vad kvinnorna gjorde.  

 

Dessa resultat som visar på att män skuldbelägger kvinnor som offer för våld i nära relation 

i större utsträckning än vad kvinnor gör vinner stöd i tidigare forskning (Bryant & Spencer, 

2003; Henning et al., 2005; Hillier & Foddy, 1993; Kristiansen & Giulietti, 1990; Witte et 

al., 2006; Yamawaki et al., 2012). Föreliggande studie bidrar inte med något resultat som 

förklarar vad könsskillnaderna beror på. En förklaringsmodell i tidigare studier på området 

(Hillier & Foddy, 1993; Witte et al., 2006) är dock att manliga respondenter identifierar sig 

med mannen i de beskrivna händelserna i större utsträckning och därför ser situationen mer 

ur hans perspektiv. Medan kvinnor har lättare för att identifiera sig med kvinnan som har 

rollen som offer och är därför mer benägna att tillskriva orsak, ansvar och skuld utifrån 

hennes perspektiv. Vilken aktörs synsätt som respondenten gör sina ställningstaganden 

utifrån kan rimligtvis ha en påverkan på vilken utsträckning som offrets agerande uppfattas 

ha bidragit till våldet (Shaver, 1970). Resultaten beträffande könsskillnader visar enligt 

definitionen av skuld utav Shaver och Drown (1986) på att män anser att offrets agerande 

var något mindre acceptabelt än vad kvinnorna ansåg det vara och att männen uppfattade 

offrets omedvetna passiva provokationer som något mer klandervärda, trots att inga 

signifikanta skillnader visade sig för orsak eller ansvar i dessa två beteenden. 
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Inga skillnader mellan könen kunde påvisas för de två beteenden som representerade aktiv 

precipitation, det vill säga då offret var den som först gick till angrepp fysiskt eller verbalt. 

Varför det inte förekommer några könskillnader för dessa två beteenden kan bero på att 

offer för våld i nära relation skuldbeläggs i större utsträckning då de framställs som 

provocerande (Esqueda & Harris, 2005; Harris & Cook, 1994; Hillier & Foddy, 1993; 

Witte et al., 2006). Något som the discounting principle utformad av Kelly (1973) förklarar 

genom att offret ses som en del av orsaken till våldet, vilket leder till att skulden fördelas 

mellan offer och gärningsman. Denna effekt av provokation är möjligtvis betydligt större 

än effekten av könsskillnader vilket enligt Pallant (2013) är att betrakta som förhållandevis 

låga i den aktuella studiens övriga scenarion. Något som kan ha resulterat i att 

könsskillnaderna inte gett sig till känna för de två scenarion som innefattade verbal och 

fysisk provokation. 

 

Ytterligare en förklaring till könsskillnader i uppfattningar om kvinnors utsatthet är att 

kvinnor blir exponerade för mer information jämfört med män då det har en större praktisk 

relevans för dem, och därför har en större förståelse för situationerna och på så sätt 

skuldbelägger offret i mindre utsträckning (Thornton, Robbins & Johnson, 1981). En 

tolkning som bör ses i ljuset av den aktuella studiens resultat beträffande utbildningens 

påverkan på uppfattningar om orsak, ansvar och skuld.  

 

Utbildnings inverkan på orsak ansvar och skuld 

Föreliggande studies resultat beträffande skillnader mellan kvinnor i urvalsgruppen och 

kvinnor i kontrollgruppen med förväntad kunskap om våld i nära relation, kan ur visst 

hänseende jämföras med tidigare forskning. Fox och Cook (2011) samt Currier och Carlson 

(2009) påvisade att skuldbeläggning av brottsoffer minskar när respondenterna fått 

utbildning inom viktimiseringens dynamiska processer. De största skillnaderna mellan 

kvinnorna i urvalsgruppen och kvinnorna i kontrollgruppen erhölls för scenariot då den 

utsatta kvinnan återvände till gärningsmannen och inte medverkade i polisens utredning. 

Övriga studenter skattade då signifikant mer ansvar och skuld till offret jämfört med 

kriminologstudenterna. Skillnader i skattning av ansvar och skuld påvisades även för 
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scenariot då kvinnan inte lämnade mannen som regelbundet utsatt henne för våld samt då 

hon provocerade mannen verbalt. Enligt Currier och Carlson som gjort en översikt av 

litteraturen angående utbildnings effekt på uppfattningar och myter kring våldtäktsoffer, 

pekar forskningen på att det krävs en längre utbildning för att uppnå någon effekt, och att 

dagskorta seminarier knappt har någon bestående påverkan. Det är möjligt att detsamma 

gäller för utbildning beträffande normaliseringsprocessen och dess påverkan på 

uppfattningar om offer för partnervåld, detta bör dock undersökas ytterligare. Kriteriet för 

en längre utbildning är något som åtminstone de kriminologstudenter i kontrollgruppen som 

avslutat kurserna i partnervåld får anses uppfylla, vilket i sådana fall kan förklara varför 

denna studies resultat erhöll signifikanta skillnader. 

 

Dessa resultat gällande utbildningsskillnader finner även stöd i yttrandet av Eliasson (2008) 

om att utbildning kring de dynamiska processer som existerar inom partnervåldsområdet 

ger en ökad förståelse för kvinnans handlanden i denna typ av situationer, vilket är en 

förutsättning för att kunna förändra uppfattningar om problemet. En förändring som utifrån 

resultaten i aktuell studie kan bestå av minskad skuldbeläggning av de kvinnor som blivit 

utsatta för våld av sin partner. Vilket i sin tur kan leda till att fler kvinnor söker och får den 

hjälp de behöver. Att dessa skillnader i uppfattningar beror på utbildningen som 

kontrollgruppen genomgått kan delvis finna stöd i den forskning som Nolen-Hoeksema et 

al. (2008) redogör för, om att en medvetenhet om egna fördomar kan minska i vilken 

utsträckning personer låter sig påverkas av dem. Det skall dock återigen poängteras att både 

kriminologstudenter och övriga studenter över lag var återhållsamma i sin skattning av 

orsak, ansvar och skuld för samtliga scenarion i studien. 

 

Fler bakomliggande faktorer kan dock ha bidragit till skillnaderna mellan 

kriminologstudenterna och övriga studenter. Exempelvis att personer som valt att studera 

kriminologi är mer intresserade av dessa områden och därmed redan innan de påbörjat 

utbildningen har en god kunskap beträffande våld i nära relation, eller att det är en 

utbildning som attraherar personer med en generellt lägre tolerans för våld. För att kunna ta 

hänsyn till denna typ av faktorer är studier av inomindividsdesign likt de av Fox och Cook 
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(2011) samt Currier och Carlson (2009) bättre lämpade, då de undersökt uppfattningar om 

brottsoffer både före och efter deltagarna genomgått utbildningen.  

 

Metodologiska styrkor och begränsningar 

Innan några slutsatser kan härledas utifrån studiens resultat måste en rad metodologiska 

aspekter beaktas. Studiens urvalsmetod var inte slumpmässig i den meningen att samtliga 

individer i målgruppen hade lika stor sannolikhet att delta (Borg & Westerlund, 2006). Då 

enkäten delades ut till studenter som vistades på campusområdet i Sundsvall så kan inte 

urvalet anses vara representativt för studenter som sällan vistas på området (Ejlertsson, 

2005). Tillämpandet av ett bekvämlighetsurval motiverades utifrån logistikskäl. Huruvida 

det föreligger några skillnader mellan de studenter som befinner sig på campus och de som 

inte gör det lika ofta i de uppfattningar som studiens syfte berör är dock svårt att avgöra. 

Det är möjligt att det interna bortfallet bestående av 17 respondenter hade kunnat begränsas 

genom tydligare instruktioner eller layout i enkäten (Ejlertsson, 2005). Trots detta bortfall 

kunde dock signifikanta resultat påvisas och även om samtliga enkäter i bortfallet där 

utbildning inte angivits tillhörde kriminologstudenter så hade inte något jämn 

könsfördelning uppnåtts i kontrollgruppen. 

 

Målet var att erhålla en så pass jämn fördelning i förhållande till kön som möjligt, då syftet 

delvis var att undersöka skillnader mellan dessa grupper. Detta uppnåddes i urvalsgruppen 

men som sagt inte i kontrollgruppen med kriminologstudenter där antalet kvinnor var 

överrepresenterat. Därmed uteslöts alla män och analyser utfördes endast mellan studiens 

kvinnor när urvalsgruppen jämfördes med kontrollgruppen eftersom det inte hade varit 

möjligt att avgöra om eventuella skillnader berodde på utbildningen eller på könsskillnader. 

Studiens resultat förmås därför inte att göra några uttalanden om kriminologutbildningens 

effekter på mäns uppfattningar. Den låga andelen män i kontrollgruppen berodde på att män 

är kraftigt underrepresenterade vid Mittuniversitetets kriminologprogram.  

 

Vidare var studien begränsad i förhållande till åldern hos respondenterna, då studien 

genomfördes på Mittuniversitetet där personer i tjugoårsåldern är överrepresenterade som 
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studenter. Detta är inte något som begränsar resultatets generaliserbarhet till den tänkta 

målgruppen av studenter, men att applicera studiens resultat i en vidare kontext är 

problematiskt då ålder kan vara en faktor som påverkar uppfattningar kring de beskrivna 

påståendena i enkäten. Exempelvis är det rimligt att anta att äldre män i större utsträckning 

har en något mer ojämnställd kvinnosyn (Kehn & Ruthig, 2013), något som visat sig 

påverka skuldbeläggning av offer för våld i nära relation (Hillier & Foddy, 1993; 

Kristiansen & Giulietti, 1990; Yamawaki et al., 2009). Respondenternas ojämna fördelning 

i förhållande till utbildning måste också lyftas som en av studiens begränsningar. Främst då 

kvinnorna bestod av en betydligt större del hälso- och sjukvårdstuderande och männen var 

fler med en naturvetenskaplig inriktning. Det är svårt att veta hur dessa skillnader i 

utbildning har påverkat resultatet beträffande studenternas uppfattningar av studiens 

scenarion, dock bör jämförelsegrupperna vara så lika som möjligt i alla avseenden förutom 

den variabel som skall undersökas (Borg & Westerlund, 2006).  

 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är det faktum att flertalet respondenter 

inte tycktes göra skillnad på de olika begreppen orsak, ansvar och skuld. Tanken med att 

fråga om dessa olika begrepp var att det skulle ge en helhetsbild av respondenternas 

uppfattningar om kvinnans sätt att agera i studiens scenarion, då det exempelvis är möjligt 

att ha orsakat något utan att för den saken ha någon skuld i det inträffade (Shaver & Drown, 

1986). Dock har flertalet respondenter (19.9 %) istället för att skattat olika på de tre 

begreppen, skattat samma siffra på de tre påståendena som följde varje scenario. Vilket kan 

innebära att respondenterna i dessa fall förhållit sig till orsak, ansvar och skuld som 

synonyma begrepp. Något som möjligtvis begränsar resultatets kapacitet att skildra en mer 

detaljerad bild utav respondenternas uppfattningar genom möjligheten att exempelvis 

tillskriva orsak utan att för den sakens skull anse att offret får skylla sig själv. Utöver detta 

så är det möjligt att respondenters individuella tolkningar av enkätens scenarion och 

påståenden har påverkat resultatet. Exempelvis har det visat sig att personer med egna 

erfarenheter av våld i nära relation tillskriver mer skuld till samhällets ojämnställda 

kvinnosyn än till gärningsmannen och offret (Bryant & Spencer, 2003). En fråga angående 

respondenternas egna erfarenheter av våld i nära relation inkluderades inte i enkäten på 
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grund av etiska skäl. 

 

Respondenternas genomgående låga skattning av orsak, ansvar och skuld för samtliga 

scenarion får även anses vara en effekt av socialt önskvärda svar (Ejlertsson, 2005), främst 

då vissa respondenter genomgående skattat den lägsta möjliga graden av orsak, ansvar och 

skuld för samtliga sex scenarion trots att enkäten inkluderade provokationer från 

brottsoffret som representerade aktiv precipitation där respondenterna åtminstone 

förväntades uppfatta ett orsakssamband. Det är möjligt att påståendena i studien hade 

kunnat formuleras på ett sätt så att de sociala värderingarna inte varit lika tydligt 

framträdande, om det exempelvis stått “är delvis ansvarig för det våld hon utsätts för” 

istället för “är ansvarig för det våld hon utsätts för” hade det möjligtvis kunnat minska 

andelen socialt önskvärda svar. Anledningen till att det senare alternativet valdes var främst 

att det var ett tillvägagångssätt som tidigare använts av Witte et al., (2006) och Pavlou och 

Knowles (2001), men också för att det ansågs nödvändigt att formulera påståendena på ett 

sådant sätt att de var uttömande och respondenten ges möjligheten att skatta offret som helt 

och hållet ansvarig för situationen. 

 

Det är också rimligt att anta att de respondenter som fick enkäten vid samma tillfälle, trots 

uppmaningen att fylla i enkäten utan att prata med någon, ändå diskuterade enkätens 

innehåll. Något som enligt Dahmström (2011) kan påverka resultatet i en enkätstudie 

negativt då respondenterna influeras av varandra, i föreliggande studie kan detta ha visat sig 

genom att respondenter som fyllt i enkäten tillsammans angett låga värden av orsak, ansvar 

och skuld då det kan antas vara socialt önskvärt inför kamraterna. I vilket utsträckning 

resultatet i den aktuella studien kan sägas vara sanningsenligt efter påverkan av socialt 

önskvärda svar är svårt att avgöra. De påvisade skillnaderna mellan män och kvinnor samt 

kriminologstudenter och övriga studenter kan dock anses vara tillförlitliga i den 

utsträckning de finner stöd i tidigare forskning. 

 

Slutsats 

Studiens resultat tyder på att män skuldbelägger kvinnor som offer för våld i nära relation i 
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större utsträckning än vad kvinnor gör. Att redogöra för män och kvinnors uppfattningar 

om våldsutsatta kvinnors ansvar och skuld är ett steg i ledet att kunna minska de fördomar 

och myter om våld i nära relation som bidrar till förekomsten av fenomenet. 

Skuldbeläggning av personer utsatta för våld grundar sig ofta i huruvida offret har en aktiv 

del i det inträffade. Wolfgang (1957) presenterade en hypotes om att victim precipitation är 

vanligt vid partnervåld just för att offer och förövare har en relation till varandra som 

medför tillfällen för konflikter. Detta belyser vikten av att nå ut med kunskap om 

partnervåld och de normaliserande processer som omger denna typ av relationer, då denna 

kunskap bidrar med förklaringar till varför de inblandade agerar som de gör och minskar 

felaktiga uppfattningar om partnervåld och därmed också skuldbeläggningen. Något som 

visade sig då kvinnorna som studerade vid kriminologprogrammet där kurser om våld i 

nära relation ingår skuldbelade i mindre utsträckning jämfört med kvinnorna som studerade 

andra ämnen. 

 

Studiens begränsningar tillåter inga generaliseringar till någon vidare kontext vilket anför 

grund till studier utanför studentkontext för att bidra till en mer omfattande bild av det 

svenska samhällets uppfattningar kring skuldbeläggning av offer för våld i nära relation. 

Exempelvis får yrkesverksammas skuldbeläggning antas ha en högre praktisk relevans för 

brottsoffer. Den aktuella studiens resultat beträffande utbildning, tillsammans med tidigare 

forskning på området, gör det dock rimligt att anta att det fokus som riktas mot att just 

utbilda yrkesverksamma som kommer i kontakt med offer för våld i nära relation idag är ett 

steg i rätt riktning. Då de som besitter kunskap om våld i nära relation kan förväntas ha 

bättre förutsättningar för att inte skuldbelägga i bemötandet av utsatta kvinnor och på så sätt 

även minska återviktimisering genom att offren i större utsträckning fullföljer 

rättsprocessen och inte går tillbaka till gärningsmannen. 

 

På grund av det låga antalet män i kontrollgruppen utfördes det inte några analyser 

beträffande kriminologutbildningens påverkan på mäns uppfattningar om studiens sex 

scenarion. Då signifikanta skillnader kunde påvisas för kvinnor bidrar studiens resultat med 

ett ytterligare ett uppslag för framtida forskning, att vidare undersöka vilken effekt 
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utbildning innefattande normaliseringsprocessen har på mäns uppfattningar av denna typ av 

våld. Eftersom män visat sig vara än mer benägna att skuldbelägga kvinnor utsatta för våld 

i nära relation. 
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Appendix. 

 

 

Till dig som studerar på Mittuniversitetet 

 

Vi är två studenter vid kriminologprogrammet på Mittuniversitetet som skriver 
examensarbete där syftet är att erhålla en ökad förståelse för uppfattningar kring våld i nära 
relation. Denna enkät är ett led i slutförandet av examensarbetet och studien riktar sig till 
dig som studerar på högskolenivå. 

Dina svar behandlas konfidentiellt och kommer endast användas för slutförandet av aktuell 
studie, analyser kommer ske på gruppnivå vilket innebär att svaren inte kommer att kunna 
urskiljas från andra deltagares i studiens resultat. Genom ditt deltagande samtycker du till 
studiens villkor. Att delta är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan.  

Ditt deltagande är av stor vikt för studiens kvalité, svara som du själv känner utan att 
diskutera med någon annan! 

Känner du att innehållet i enkäten påverkar dig och vill prata med någon kan du vända dig 
till brottsofferjourens stödlinje på 0200-21 20 19 (Må-to 09.00-20.00, fre 09.00.16.00, 
helgdagar stängt). 

Har du frågor kring enkäten kan du vända dig till oss på följande telefonnummer eller e-
post: 

 

Arvid Tillberg       Richard Johansson 

0734-09 07 71       0738-14 31 31 

arti1100@student.miun.se     rijo1103@student.miun.se 
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Kön:   

�  Man  �  Kvinna 
 

Ange din ålder: ______ 

 
Vad studerar du? (Om du studerar vid ett program ange vilket, i annat fall ange 
kursnamn)  

 

 

Ringa in den siffra som bäst representerar din uppfattning! 
 

1. En kvinna som blir slagen av sin man då hon berättar att hon tänker resa bort 
med vänner över helgen när hennes man uttryckt att han vill att hon skall vara 
hemma med honom… 
 

… har orsakat det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… är ansvarig för det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… får skylla sig själv. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

 

2. En kvinna som blir slagen av sin man då han uppfattat det som att hon har 
flörtat med andra män… 
 

… har orsakat det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… är ansvarig för det våld hon utsätts för.  
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Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… får skylla sig själv. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

 

3. En kvinna som skriker åt sin man att han är en värdelös idiot i en diskussion 
om den gemensamma ekonomin och därefter blir slagen av honom… 
 

… har orsakat det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… är ansvarig för det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… får skylla sig själv. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

 

4. En kvinna som ger sin man en örfil i en diskussion om vem som ska hämta 
barnen på dagis, och därefter blir slagen med knuten näve av honom… 
 

… har orsakat det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… är ansvarig för det våld hon utsätts för. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… får skylla sig själv. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

 

5. En kvinna som stannar kvar med en manlig partner som regelbundet 
misshandlar henne… 
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… har orsakat sin egen utsatthet. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… är ansvarig för sin egen utsatthet. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… får skylla sig själv. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

 

6. En kvinna som regelbundet blivit misshandlad av sin manliga partner 
bestämmer sig för att inte medverka i polisens utredning och går tillbaka till 
att leva med mannen. När hon blir slagen igen så… 
 

… har hon orsakat sin egen utsatthet. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… är hon ansvarig för sin egen utsatthet. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

… får hon skylla sig själv. 

Instämmer inte alls    1       2     3    4     5     6      7         Instämmer helt och hållet 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 

 


