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Abstrakt 

Introduktion: Det finns begränsad kunskap om kvinnor med missbruksproblematik som 

utsätts för partnervåld och i Sverige finns det endast ett fåtal mindre studier som behandlar 

ämnet. Då samhället många gånger ser dessa kvinnor som missbrukare hellre än offer för 

våldsbrott, kan känslor av skuld och skam ofta förekomma hos kvinnorna.  Syfte: Att 

undersöka socionomstudenters uppfattningar om offer med eller utan 

missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld. Metod: Socionomstudenter från 

Stockholms universitet rekryterades (N = 177, 84,2% kvinnor och 11,9%  män) som fick 

besvara en enkät baserad på en tillhörande vinjett. Enkäten utgjordes av instrumenten 

Victim Blame Attribution Measure och Excuse Perpetrator Measure samt två eget 

konstruerade frågor. Vinjetterna beskrev en situation med förekommande partnervåld där 

mannen var gärningspersonen och kvinnan var offret. I en vinjett hade offret 

missbruksproblematik och i den andra hade offret inte det. Resultat: Offer med 

missbruksproblematik blev mer skuldbelagda av deltagarna än offer utan missbruk. 

Deltagarna ursäktade även gärningspersonen mer för uppkomsten av partnervåld om 

offret hade missbruksproblematik än om hon inte hade det. Diskussion: Resultatet som 

framkom av den aktuella studien stämmer överens med tidigare forskning. Offer för 

partnervåld, främst offer som även har missbruksproblematik, kan utsättas för 

skuldbeläggande attityder av sin omgivning då de inte blir uppfattade som ett idealt offer. 

Detta kan i sin tur påverka offrets vilja att söka hjälp för sin utsatthet.  

 

Nyckelord: partnervåld, missbruk, uppfattningar, vinjettstudie 
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Introduktion: 

Mäns våld mot kvinnor betraktades länge som en familjeangelägenhet och i Sverige tog 

det viss tid innan problemet erkändes (Johnsson-Latham, 2008; Eliasson, 2008). År 1990 

infördes lagen om grov kvinnofridskränkning mot upprepade straffbara kränkningar som 

riktas mot anhöriga kvinnor (Eliasson, 2008). FN:s deklaration om våld mot kvinnor 

definierar våld mot kvinnor följande: “Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar 

i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller 

privata livet” (FN:s deklaration om våld mot kvinnor, 1993). FN beräknar att 

uppskattningsvis, utsätts var tredje kvinna i världen någon gång under sin livstid för våld 

och världshälsoorganisationen (WHO) klassar sen år 2002, mäns våld mot kvinnor som 

en folkhälsofråga (FN:s deklaration om våld mot kvinnor, 1993; WHO, 2002). 

 

Det finns ett samband mellan partnervåld1 och missbruk2 och i Råd för kvinnofrid till 

regeringen (2003) bedömdes kvinnor med missbruk vara en särskilt utsatt grupp för att 

utsättas för partnervåld (Macy, Pelino & Renz, 2013). Det finns begränsat med kunskap 

om partnervåld som begås mot kvinnor med missbruksproblematik och många kvinnor 

som blir utsatta för partnervåld uppger att de blivit mindre sedda för deras viktimisering 

av kvinnofridsbrott, och mer sedda för deras missbruk (Björck & Heimer, 2008). 

Kvinnorna upplevs vara narkotikamissbrukare och kriminella, hellre än offer för 

våldsbrott (Nationellt råd för kvinnofrid, 2003; Socialstyrelsen, 2011). 

 

Kvinnor med och utan missbruk som utsätts för partnervåld, kan skuldbelägga sig själva 

och känna att de provocerat fram våldet och därmed upplever de att de är ansvariga för 

att ha blivit slagna (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson 2005). Studier har visat att offer 

som uppfattas vara provocerande blir mer skuldbelagda för gärningspersonens brukande 

av våld och de uppfattades även som mer delaktiga i sin egen viktimisering (Stewart et 

al. 2012; Witte, Schroeder & Lohr, 2006; Worden & Carlson, 2005). Attityder från 

omgivningen som stödjer skuldbeläggning av offer för partnervåld kan få offret att själv 

                                                 
1
 Partnervåld används synonymt i aktuell studie och syftar till att omfatta fysisk skada som 

tillfogats av en man eller kvinna med vilken offret har eller haft en intim, sexuell relation. 
2
 Missbruk syftar i den här uppsatsen till brukandet av narkotika som illegal substans. 
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känna sig ansvarig för sin utsatthet och därmed bidra till att offret inte agerar proaktivt 

för att få våldet att upphöra (Flood & Pease, 2009). 

 

Denna studie syftar till att utvidga kunskapen om uppfattningar om kvinnor med 

missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld. Tidigare studier om uppfattningar 

om partnervåld har vänt sig till socionomer (Black, Weisz & Bennett, 2010; Danis, 2003). 

Därmed har urvalet till denna studie varit socionomstudenter från Stockholms universitet. 

Syftet till studien var att undersöka socionomstudenters uppfattningar om offer med eller 

utan missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld. 

Bakgrund 

Definition och prevalens av partnervåld  

För att definiera partnervåld är det väsentligt att förklara vad föreliggande studie menar 

med partner. En partner kan vara en make eller maka, en före detta man eller en före detta 

fru eller en person individen i fråga dejtar. Partnervåld är våld som är riktat mot individens 

partner i syfte att skada honom eller henne (Daigle, 2013). Det finns många definitioner 

av partnervåld och utöver FN:s definition, tidigare nämnt i introduktionen, finns även 

denna av Kropp, Hart och Lyon (2008, s. 2) som definierar partnervåld som: “varje form 

av fysisk skada, eller försök till eller hot om sådan skada, som tillfogats av en man eller 

kvinna med vilken offret har eller haft en intim, sexuell, relation”.  

 

Partnervåld kan uttryckas på olika sätt, såväl fysiskt som psykiskt, direkt som indirekt 

(Lundgren, 2004). Fysiskt våld kan bland annat innebära att gärningspersonen biter, river, 

drar i håret, bränner, skadar eller knuffar offret (Socialstyrelsen, 2015; WHO, 1997). 

Partnervåld kan även bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, 

sparkar eller stryptag, eller hot om våld. (Lundgren, 2004; Socialstyrelsen, 2015; WHO, 

1997). Partnervåld behöver däremot inte alltid vara uttalat, utan det kan ligga i luften då 

offret upplever gärningspersonen som en tickande bomb, som när som helst kan utlösas 

(Lundgren, 2004). Förutom fysiskt våld, existerar även psykiskt- och sexuellt våld samt 

försummelse, men i många fall förekommer en blandning av olika typer av partnervåld 

(Socialstyrelsen, 2015; WHO, 1997).  
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Det vanligaste våldet mot kvinnor globalt och i Sverige är mäns vardagsvåld i 

heterosexuella relationer (Johnsson-Latham, 2008). Vardagsvåld innebär att mannens 

våld mot kvinnan syftar till att vidmakthålla kvinnans underordnade ställning till honom. 

Kvinnor utsätts i större utsträckning för våld i hemmet av någon man de känner i 

jämförelse med män män, som i större utsträckning utsätts för våld utanför hemmet av 

någon okänd man (Johnsson-Latham, 2008). Enligt FN:s beräkningar utsätts var tredje 

kvinna i världen någon gång under livet för våld (FN:s deklaration om våld mot kvinnor, 

1993). Världshälsoorganisationen (WHO) klassar sen år 2002, mäns våld mot kvinnor 

som en folkhälsofråga (WHO, 2002).  

 

Den svenska studien Slagen Dam, visar att 46 procent av vuxna kvinnor har någon gång 

blivit utsatta för våld av en man, och 5 procent har blivit utsatta för fysiskt våld året innan 

dess att undersökningen utfördes (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kallikoski, 2001). 

Både män och kvinnor kan utsättas för partnervåld och i Sverige är drygt var fjärde kvinna 

samt var sjätte man utsatt. Det är vanligare att kvinnor utsätts för mer grovt våld än män 

och då är i större behov av sjukvård (BRÅ, 2014; NCK, 2009).  

 

Två studier har utförts som behandlar självrapporterad utsatthet för partnervåld i Sverige 

med ett slumpmässigt urval (Lövestad & Krantz, 2012; Nybergh, Taft, Enander & Krantz, 

2013). Studien av Lövestad och Krantz (2012) fann att fler män än kvinnor, 11 procent 

män samt 8 procent kvinnor, rapporterade att de blivit utsatta för fysiskt partnervåld det 

senaste året. En annan studie av Nybergh et al. (2013) fann att 8,1 procent kvinnor och 

7,6 procent män, rapporterade att de blivit utsatta för fysiskt partnervåld året innan dess 

att undersökningen utfördes. Studien fann även att 14,3 procent kvinnor och 6,8 procent 

män hade blivit utsatta för fysiskt partnervåld tidigare i livet. En studie utförd av Breiding, 

Black och Ryan (2008) undersökte prevalensen av partnervåld i 18 olika områden i USA. 

Resultatet visade att ungefär en av fyra kvinnor samt en av sju män, har någon gång under 

sitt liv blivit utsatt för någon form av fysisk eller sexuell partnervåld. 

 

I en undersökning av Holmberg et al. (2005) utfördes en enkätstudie samt en 

intervjustudie om våld mot kvinnor med missbruk. Resultatet från studien kom fram till 

att missbrukande kvinnor är en mycket utsatt grupp med 92 procent av de 103 tillfrågade 
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kvinnor som uppgav att de i vuxen ålder någon gång blivit utsatt för fysiskt våld och/eller 

sexuellt våld och/eller psykiska övergrepp. I studien intervjuades 14 kvinnor med 

missbruks- eller beroendeproblematik där tolv av dem hade blivit utsatta för fysiskt eller 

sexuellt våld av en eller flera män. År 2010 utfördes en studie baserad på ASI-data 

innehållande intervjuer med kvinnor i missbruk eller beroende. Frågorna som ställdes till 

kvinnorna behandlade deras utsatthet för misshandel (psykisk, fysisk eller sexuell) av 

någon person de har eller haft en intim relation med. På ett urval av 4 290 kvinnor svarade 

drygt hälften av kvinnorna att de blivit utsatta för fysisk misshandel tidigare i livet eller 

under de 30 senaste dagarna. Detta resultat tyder också på en stor våldsutsatthet för 

kvinnor i missbruk (Armelius & Armelius, 2010). 

 

På uppdrag av Socialstyrelsen genomförde Karolinska institutet en studie över tid av 

kvinnor med missbruksproblematik som bland annat undersökte kvinnornas utsatthet för 

våld (Scheffer Lindgren, Dahlberg, Amrén, Björnelf, Grafström, Johansson & 

Tengström, 2011). Studiens resultat visade att i början av studien hade 68 procent av 

kvinnorna varit utsatta för olika typer av våld av någon de haft en nära relation till under 

det senaste året. 

 

Normaliseringsprocessen 

I relationer där våld förekommer, finns det ofta inslag av en normaliseringsprocess 

(Lundgren, 2004). Normaliseringsprocessen innebär att våldet så småningom blir ett 

normalt inslag i vardagen, såväl för offret som för gärningspersonen. Gränser förskjuts, 

där utrymmet för vad offret tillåts göra, säga eller tänka blir allt mindre. Allvaret för det 

partnervåld som offret utsätts för minskas, då offret istället upplever att det partnervåld 

som hon eller han utsätts för är ett uttryck för gärningspersonens kärlek. De positiva 

stunder som paret delar blir värderade högre för offret än de negativa. Gärningspersonen 

har ett behov av att kontrollera offret, och offret har ett behov av att anpassa sig till 

gärningspersonen och göra honom eller henne till lags för att undvika våld. 

Gärningspersonen övergår från en positiv uppvaktning av offret till en negativ kontroll 

av honom eller henne, där gärningspersonen försöker kontrollera offrets tid, aktiviteter 

och kontakt med andra. Genom att gärningspersonen kontrollerar offrets sociala nätverk 

blir han eller hon offrets primära referensram där alla sociala erfarenheter relateras till 
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honom eller henne. Om gärningspersonen blir offrets enda referensram, får han eller hon 

svårt att urskilja vad som är accepterat beteende mellan två parter i en nära relation från 

vad som inte är det (Lundgren, 2004). 

 

Den våldsamma relationen präglas av en växling mellan våld och värme där 

gärningspersonens våld mot offret följs av omtanke och kärlek (Lundgren, 2004). Detta 

gör att offret får hopp om att det positiva hos gärningspersonen kommer att ta över det 

negativa. Genom att gärningspersonen även upprepat kränker offret får han eller hon 

sämre självkänsla, samtidigt som ansvaret för våldet förskjuts till offret. En studie av Kim 

och Gray (2008) visade att kvinnor som har hög självkänsla har lättare att lämna sin 

våldsutövande partner än de som inte har det.  

 

Gärningspersonens användning av våld kan ha som syfte att sätta gränser för offret och 

markera vilket beteende hos honom eller henne som inte är acceptabelt (Lundgren, 2004).. 

Offret ser sig därmed som orsaken till våldet då han eller hon inte anpassat sig tillräckligt 

bra för att uppfylla gärningsmannens behov. För att förstå normaliseringsprocessen som 

en förklaring till varför ett offer för partnervåld, väljer att stanna med sin partner som slår 

honom eller henne, är det viktigt att förstå att normaliseringsprocessen är en 

nedbrytningsprocess där nedbrytningen av offret sker gradvis (Lundgren, 2004)..  

 

En studie av Enander och Holmberg (2004) behandlade med användning av intervjuer, 

misshandlade kvinnors uppbrottsprocess från sina partners. Deltagarna i studien uppgav 

att de uppmärksammade det våld som de utsattes för som partnervåld först efter uppbrottet 

från relationen, snarare än under relationen. Deltagarna valde inte att lämna relationen för 

att de blev misshandlade av sin partner, utan de insåg att de blivit misshandlade först efter 

det att relationen avslutats (Enander & Holmberg, 2004).  

 

Sveriges utveckling av lagstiftning för att förebygga mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor betraktades länge som en familjeangelägenhet och mannen 

pekades ogärna ut som gärningsperson, istället användes uttryck som “våld inom 

familjen” eller “våld mot kvinnor” (Johnsson-Latham, 2008). I Sverige tog det viss tid 

innan problemet erkändes och under flera århundranden var kvinnor beroende av sina 
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makar och saknade egna rättigheter. Mannens uppgift var att skydda sin hustru eller syster 

från andra mäns våld (Eliasson, 2008).  

 

År 1864 stiftades en lag som innebar att mannen inte fick aga sin hustru inom äktenskapet. 

Tidigare kunde mannen disciplinera sin hustru med våld, och få samhällets godkännande 

till detta, om hon inte varit tillräckligt undergiven honom och inte följde konventionella 

anständighetsnormer (Eliasson, 2008). När kvinnan själv fick möjligheten att välja sin 

make år 1872, blev detta ett genombrott för kvinnors rättigheter. Problem kvarstod dock 

för gifta kvinnor, då de fortfarande skulle vara undergivna sin make. Trots att samhället 

var negativt inställda mot frånskilda kvinnor, fick gifta kvinnor nu rätten att skilja sig från 

sin make om han varit våldsam mot henne. Detta var emellertid ingen möjlighet för 

kvinnor som var ekonomiskt beroende av sina makar (Eliasson, 2008). Problemet kvarstår 

för kvinnor än i dag som är ekonomiskt beroende av männen de lever tillsammans med 

då de saknar ekonomiska resurser för att lämna sin partner (Socialstyrelsen, 2011). 

Studier visar att ekonomiska faktorer kan bidra till kvinnans beslut att stanna kvar med 

sin våldsutövande partner om hon inte har de ekonomiska möjligheterna att lämna honom 

(Kim & Gray, 2008; Meyer, 2012). Många kvinnor stannar kvar med mannen tills dess 

att hon lyckats samla ihop en temporär ekonomi som möjliggör det för henne att lämna 

relationen (Meyer, 2012). 

 

År 1994 tillsatte regeringen en kommission som behandlade frågor gällande våld mot 

kvinnor (Eliasson & Ellgrim, 2006). Kommissionen kallades 

“Kvinnovåldskommissionen” och kom med ett slutbetänkande, Kvinnofrid, som innehöll 

olika förslag på hur man kunde arbeta för att förhindra mäns våld mot kvinnor. 

 

År 1998 kom Kvinnofridslagstiftningen som innebar att brottsbalken införde ett nytt brott, 

grov kvinnofridskränkning, mot upprepade straffbara kränkningar som riktas mot 

anhöriga kvinnor (Eliasson, 2008). Grov kvinnofridskränkning innebär att om en man 

som är, eller har varit, gift med en kvinna eller bor, eller har bott, tillsammans med henne 

och begår brottsliga gärningar mot henne, som till exempel misshandel, olaga hot, olaga 

tvång, sexuellt eller annat ofredande eller sexuellt utnyttjande, ska han dömas för grov 

kvinnofridskränkning istället för vart och ett av dessa brott för sig (Eliasson & Ellgrim, 
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2006). Gärningarna som mannen begått mot kvinnan ska ha varit i syfte att skada hennes 

självkänsla och mannen ska upprepat ha kränkt kvinnans integritet. Vid bedömning av 

straffvärdet ska hänsyn tas till mannens upprepade eller systematiska beteende mot 

kvinnan (Eliasson & Ellgrim, 2006).   

 

Särskilt utsatta grupper 

Ålder, familjerelationer, utbildning, boendeform samt ekonomiska förutsättningar kan 

påverka risken för att utsättas för partnervåld (BRÅ, 2014). De som är 16 till 34 år gamla, 

är ensamstående föräldrar, endast har gymnasial utbildning och bor i flerfamiljshus har 

störst risk att bli utsatta. Kvinnor som har sämre ekonomiska förutsättningar blir oftare 

utsatta än de kvinnor som har en stabil ekonomisk inkomst (BRÅ, 2014). Andra 

riskgrupper som har blivit identifierade är kvinnor som är äldre, har funktionsnedsättning, 

utländsk bakgrund, beroendeproblematik samt de som utsätts för hedersrelaterat våld och 

förtryck (Socialstyrelsen, 2015). Studien av Testa, Livingston och Leonard (2003) visade 

att kvinnor med missbruksproblematik har en ökad risk för att utsättas för partnervåld då 

missbruket bidrar till en minskad förmåga för parterna att lösa konflikter inom 

förhållandet.  

 

Känslor av skam och skuld förekommer ofta hos kvinnor som blir utsatta för partnervåld, 

inte minst för kvinnor som även har ett missbruk (Socialstyrelsen, 2011). Dessa känslor 

kan förekomma både för att de utsätts för våld och för att de har ett missbruk, och kan 

sedan bli förstärkta av att samhället många gånger ser dem som missbrukare hellre än 

offer för våldsbrott (Socialstyrelsen, 2011). Något som förenar missbrukande kvinnor 

samt icke-missbrukande kvinnor som utsätts för partnervåld, är att de kan skuldbelägga 

sig själva och känna att de provocerat fram våldet och därmed är ansvariga för att ha blivit 

slagna (Holmberg et al. 2005). Kvinnan tar därmed på sig brottet som mannen utfört, men 

även samhällets direkta eller indirekta skuldbeläggning av henne, då hon på ett eller annat 

sätt låter sig själv bli slagen av mannen eller provocerar fram våldet. Detta medför att 

mannens ansvar som gärningsperson fråntas honom, och kvinnans uppfattning som 

brottsoffer minskas och skulden läggs istället på henne. I vissa fall kan även kvinnan bli 

uppfattad som medskyldig till våldet som mannen utsatte henne för av omgivningen 

(Holmberg et al. 2005).  
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Att söka hjälp för kvinnor som blir utsatta för partnervåld kan vara svårt, speciellt om 

kvinnan även har missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2011). Dessa kvinnor kan 

känna rädsla för att bli dåligt bemötta, inte bli trodda eller avvisade på grund av 

missbruket. För kvinnor med missbruksproblematik, kan det även finnas en rädsla att 

deras missbruk ska avslöjas för allmänheten om de anmäler sin partner (Socialstyrelsen, 

2011). I vissa fall kan även kvinnans partner hota om att berätta om hennes missbruk för 

hennes anhöriga om hon lämnar honom (Holmberg et al. 2005). 

 

Många individer med missbruksproblematik som har blivit utsatta för partnervåld uppger 

att de blivit mindre sedda för deras viktimisering av partnervåld, och mer sedda för deras 

missbruk (Björck & Heimer, 2008). Inom vården ses deras primära identitet som 

missbrukare hellre än offer för partnervåld (Björck & Heimer, 2008). Trots att mäns våld 

mot kvinnor inom missbruksmiljöer är utbrett, sätts inga politiska åtgärder in för att 

underlätta för denna grupp att söka stöd och hjälp från samhället (Holmberg et al. 2005). 

 

Problem uppstår för kvinnor med missbruk då de ofta inte har någonstans att vända sig 

eftersom skyddade boenden och kvinnojourer inte tar emot missbrukare av alkohol eller 

droger, åtminstone inte om de befinner sig i ett aktivt missbruk (Socialstyrelsen, 2011). 

Kvinnojourer samt behandlingshem menar att de inte har tillräckligt med kunskap om det 

partnervåld som kvinnorna blir utsatta för samt deras missbruk. Därmed faller således 

dessa kvinnor mellan stolarna (Socialstyrelsen, 2011). Skulle kvinnan söka hjälp för det 

våld som hon blir utsatt för av sin partner, riskerar hon att mötas av villkor som innebär 

att hon måste avsluta sitt missbruk för att kunna få hjälp (Holmberg et al. 2005). Inom 

den traditionella missbruksvården är det inte säkert att personalen har de nödvändiga 

kunskaper som krävs för att förstå de eventuellt våldsamma erfarenheterna som kan ha 

resulterat i kvinnans missbruk, eller förstärkt beroendeproblematiken för henne. 

Kvinnojourer tar inte emot drogpåverkade kvinnor, och de har inte heller de resurser som 

krävs för att möta den missbrukande kvinnans behov och samtidigt ge övriga kvinnor som 

sökt jouren det lugn som de behöver. Det existerar endast ett fåtal platser i Sverige där de 

finns behandlingsresurser som fokuserar på kvinnor med missbruksproblem som blir 

utsatta för partnervåld (Holmberg et al. 2005; Nationellt råd för kvinnofrid, 2003). 
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Sverige är däremot inte det enda landet med denna typ av problematik. En studie som 

utfördes i USA av Capezza, Schumacher och Brady (2015), visade att endast 38,4 procent 

av behandlingshem för missbrukare som undersöktes, erbjöd även hjälp för de individer 

som blivit utsatta för partnervåld. Författarna till studien menar att de som arbetar på 

behandlingshemmen kan anta att problemen som partnervåld innebär för personerna med  

missbruksproblematik kommer försvinna när problemen för missbruket har behandlats 

(Timko, Valenstein, Lin, Moos, Stuart & Cronkite, 2012).  

Tidigare forskning om missbruk och skuldbeläggning av offer för 

partnervåld 

 

Studier som undersökt uppfattningar om partnervåld har visat att deltagarna till största 

del skuldbelade gärningspersonen för uppkomsten av våld, men att vissa deltagare ansåg 

att viss skuld låg hos offret (Bryant & Spencer, 2003; Pavlou & Knowles, 2009; Taylor 

& Sorenson, 2005). Offer som uppfattades vara provocerande, blev mer skuldbelagda för 

gärningspersonens brukande av våld (Stewart et al. 2012; Witte et al. 2006; Worden & 

Carlson, 2005). En studie av Witte et al. (2006) visade att partnervåld i viss utsträckning, 

uppstod på grund av något som offret sagt eller gjort innan dess att våldet uppstått. En 

annan studie av Yamawaki, Ostenson och Brown (2009) visade att deltagarna i studien 

ansåg att det var mindre allvarligt om partnervåld endast förekom enstaka gånger och inte 

lämnade skador på offret.  

 

Studien av Alfredsson, Ask och Borgstede (2016) som utfördes i Sverige, visade att 

deltagarna upplevde att offer för partnervåld själva var ansvariga för deras utsatthet i viss 

utsträckning, och att de själva hade en möjlighet att avsluta våldet. Liknande resultat fanns 

i studien av Worden och Carlsson (2005) som visade att många deltagare uppfattade att 

vissa offer delvis accepterar att bli utsatta för partnervåld. Attityder som stödjer 

skuldbeläggning av offer för partnervåld kan få offret att själv känna sig ansvarig för sin 

utsatthet om han eller hon är medveten om dessa attityder, och därmed kan detta bidra till 

att han eller hon inte agerar proaktivt för att få våldet att upphöra (Flood & Pease, 2009). 

 

Studien av Worden och Carlson (2005) visade att en stor andel av deltagarna i studien 

uppfattade att personlighet hos offret och gärningspersonen samt missbruk var bidragande 
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faktorer till uppkomsten av partnervåld. Vissa av deltagarna i studien uppfattade 

partnervåld som en konsekvens av gärningspersonens misslyckanden samt personliga 

problem och menade att partnervåld uppkommer i de fall då gärningspersonen har svårt 

att kontrollera sina aggressioner. Studien av Macy et al. (2003) undersökte partnervåld 

och missbruk och fann att vissa av deltagarna i studien ansåg att partnervåld förekom då 

gärningspersonen inte ansåg det vara acceptabelt att offret brukade droger, och därmed 

blev gärningspersonens brukande av våld till viss del rättfärdigat av kvinnans missbruk. 

 

Teorin om det ideala offret 

Christie (1986) karaktäriserar, på en social nivå, det ideala offret som någon person som 

får legitim status som offer då han eller hon har blivit utsatt för ett brott. Christie (1986) 

nämner fem karaktärsdrag hos offret som ska uppfyllas för att uppnå denna legitima 

status: “ Offret är svagt, offret utförde en legitim aktivitet, offret befann sig på en legitim 

plats, gärningspersonen var stor och stark och gärningspersonen är okänd för offret och 

det finns ingen relation mellan dem.” (Christie, 1986) 

 

Som ett sjätte karaktärsdrag nämns även att offret ska kunna föra sin egen talan för att 

kunna kräva sin offeridentitet (Christie, 1986). Det ideala offret blir fysiskt attackerad av 

en kraftfull främling, trots att han eller hon har gjort allt i sin makt för att förhindra att 

situationen skulle uppstå. Det ideala offret kan inte heller bli skuldbelagd för att ha 

provocerat gärningspersonen på något sätt eller för att ha varit på fel plats under fel 

tillfälle, eller för att ha utfört någon stötande aktivitet.  

 

Christie (1986) menar att konstruktionen av det ideala offret kommer från individers 

moraliska värderingar av människor, hellre än omfattning eller skadeverkningar, som 

brottet kan ha medfört offret. Människor som begår kriminella handlingar passar inte in 

på den ideala bilden av hur ett offer ska vara, och därmed får han eller hon svårigheter att 

mötas av stöd och hjälp från samhället (Sarnecki, 2009). Problematiken som uppstår för 

kvinnor som utsätts för partnervåld är att de inte mäter upp till kraven för att anses som 

ett idealt offer av omgivningen. När kvinnan blir utsatt för våld av sin partner har de en 

relation tillsammans, kvinnan har därför själv valt att vara med denna person. Väljer 

kvinnan även att stanna kvar med mannen trots partnervåld, kan omgivningen uppfatta 
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kvinnan som ansvarig för sin egen utsatthet (Holmberg et al. 2005). Detta problem gör 

att Christie (1986) inte tror att kvinnor som utsätts för partnervåld kommer kunna uppnå 

status som idealt offer, de räknas hellre till kategorin av icke-idealiska offer. En studie av 

Meyer (2016) visar att offer partnervåld har svårt att mäta upp till omgivningens 

förväntningar av dem som offer och därmed har de svårt att få samma stöd från samhället 

som andra offer för våldsbrott. Kvinnor som utsätts för partnervåld behöver inte endast 

hantera de psykologiska effekterna som brottet inneburit för dem, men de måste även visa 

sig själva som värdiga offer för att omgivningen ska visa sympati för dem. Kvinnor med 

missbruk lever inte heller upp till dessa förväntningar då allmänheten kan uppfatta henne 

som kriminell, hellre än som ett offer (Socialstyrelsen, 2011). Det ideala offret är en 

konstruktion som inte ger utrymme för verkligheten, där individens erfarenheter och 

karaktärsdrag ska passa in i en mall för att mötas av stöd från samhället. Detta leder i sin 

tur att de verkliga offrens erfarenheter bagatelliseras (Rejmer, Sonander & Agevall, 

2010).   

  

Den ideala gärningspersonen är distanserad och en icke-human person som skapar ångest 

hos offret (Christie, 1986). De flesta gärningspersoner är däremot i verkligheten inte 

ideala. I fall av partnervåld är varken gärningsperson eller offer ideala då 

gärningspersonen inte alltid anses vara ond och stark, och offret och gärningspersonen 

har en intim relation (Rejmer et al. 2010).  

 

Författarnas val av teori till aktuell studie baserades på lämplighet till att besvara syftet 

med studien. Teorin om det ideala offret av Christie (1986) bidrar till en förståelse om 

hur omgivningen uppfattar offer samt vilka egenskaper ett offer bör ha för att bli uppfattad 

av omgivningen som ett idealt offer och därmed undvika skuldbeläggande attityder.  

Studiens relevans 

Det finns begränsat med kunskap om partnervåld som begås mot kvinnor med 

missbruksproblematik, och i Sverige finns endast ett fåtal mindre studier som behandlar 

ämnet (Holmberg et al. 2005; Socialstyrelsen, 2011). Det finns även ett behov i Sverige 

att utveckla verksamheter som har kunskap om, och kan rikta in sig på att hjälpa kvinnor 

med missbruksproblematik, samt att lära dem att hantera och bearbeta våldet som de blivit 

utsatta för (Socialstyrelsen, 2011).  
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Kvinnor med missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld uppfattas ofta av 

omgivningen som kriminella hellre än brottsoffer (Socialstyrelsen, 2011). Därmed 

upplever dessa kvinnor att de får skylla sig själva för deras utsatthet (Socialstyrelsen, 

2011; Socialstyrelsen, 2015). Denna problematik gör det viktigt att synliggöra det våld 

som de missbrukande kvinnorna blir utsatta för av sin partner, och därmed kunna erbjuda 

dem det stöd som de behöver. Detta kan därmed anses väsentligt att belysa hur 

socionomstudenter uppfattar offer som utsätts för partnervåld som samtidigt har 

missbruksproblematik då omgivningens uppfattningar om dem som offer kan påverka hur 

villiga de är att söka hjälp, men även hur de blir bemötta då de väljer att söka hjälp. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka socionomstudenters uppfattningar om offer med 

eller utan missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld. Mer specifikt, 

 

● Vilka skillnader finns det i hur socionomstudenter skuldbelägger ett offer för 

partnervåld där offret har eller inte har missbruksproblematik? 

● Vilka skillnader finns det i hur socionomstudenter ursäktar gärningspersonen i en 

situation med förekommande partnervåld där offret har eller inte har 

missbruksproblematik? 

● Hur skiljer sig socionomstudenters uppfattningar om hur allvarlig en situation 

med förekommande partnervåld är, där offret har eller inte har 

missbruksproblematik? 

 

Metod       

Design     

Som metodologisk ansats valdes den kvantitativa metoden då denna uppfyller kriterierna 

nödvändiga till att besvara syftet med aktuell studie. Den kvantitativa ansatsen ansågs 

även lämplig för att undersöka ett större antal socionomstudenter och analysera data i 

form av statistiska beräkningar (Borg & Westerlund, 2006). Studien innehåller en 
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oberoende, manipulerad variabel, och en beroende variabel. Den oberoende variabeln är 

missbruk och beroende variabeln är uppfattningar om partnervåld. Variablerna 

konstruerades i syfte att kunna jämföra skillnader i uppfattningar beroende på tillhörande, 

eller icke tillhörande missbruksproblematik hos offret. Studien har en enfaktoriell 

mellanindividdesign som innebär att det endast finns en oberoende variabel och varje 

deltagare svarade på̊ en enkät baserad på̊ en av de två vinjetter som utformades (Borg & 

Westerlund, 2006; Pagano, 2013). 

Vinjettmetoden 

Till studien valdes vinjettmetoden för datainsamling. Vinjettmetoden som 

datainsamlingsmetod introducerades inom socialt arbete i Sverige under 1990-talet. Trots 

den sena utvecklingen i Sverige, har metoden använts inom många områden i framför allt 

USA och England. Kriminologi är en av de forskningsdiscipliner som använt denna 

metod, när man bland annat undersökt åsikter om brottsoffer, likt denna studie (Jergeby, 

1999). 

 

En vinjett definieras som en kort berättelse med inslag av olika karaktäristik som 

författaren anser vara relevant i en bedömningssituation. Som kvantitativt instrument har 

vinjetten blivit använd för att ställa deltagarna inför en hypotetisk situation för att sedan 

be dem bedöma situationen utifrån påståenden och attitydskalor. Vinjettmetoden 

utvecklades i syfte att undersöka brister i traditionella metoder som experiment, 

attitydmätningar och sociologisk surveymetodik. Den används för att studera hur 

allmänheten uppfattar och analyserar människors val och bedömningar av hypotetiska 

och verklighetsnära situationer. Det som ofta ligger till grund för deltagarnas 

ställningstaganden är normativa principer som kan betecknas som latenta. Dessa 

skillnader i åsikter kan även finnas kategoriserade mellan olika grupper men även på 

individnivå. Vinjettmetoden ger kunskap om sociala fakta som skapas via kvantitativ data 

för att avslöja principiella orsaker till människors val och värderingar.  (Jergeby, 1999).  

Deltagare 

Inklusionskriterierna för urvalet av deltagare i studien var att deltagarna måste kunna 

förstå svenska i skrift samt muntligt, då all information i enkäten var på svenska och 

information som gavs muntligt var på svenska. För studiens relevans valdes även ett urval 
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med universitetsstudenter som studerar ett program som leder till en socionomexamen. 

Tidigare studier har använt socionomer som urval i sina studier om uppfattningar samt 

reaktioner på partnervåld (Black et al. 2010; Danis, 2003). Likt de tidigare nämnda 

studierna, baserades urvalet till denna studie på fördelen att studera studenter, som i 

framtiden kan komma att behandla liknande fall som illustrerats i denna studies vinjetter. 

Urvalet kom från ett och samma läroverk, Stockholms universitet, för att försäkra om att 

utbildningen på programmet är densamma för alla som deltog i studien. 

 

I enlighet med Pallant (2010) uppskattades ett antal på minst 100 deltagare till studien 

vara lämpligt. Efter datainsamlingen hade 177 deltagare besvarat enkäten. 

Könsfördelningen mellan deltagarna var 21 (11,9%) män och 149 (84,2%) kvinnor, 5 

(2,8%) deltagare valde att svara annat eller ingenting alls på bakgrundsfrågan om kön. På 

grund av det stora antalet kvinnor och mindre antal män, kunde inte jämförande statistik 

mellan könen utföras. När datainsamlingen utfördes var deltagarnas medelålder 24,3 år 

(SD = 5,32; Range = 19-50). 14 (7,9%) av deltagarna valde att inte besvara 

bakgrundsfrågan gällande ålder. 110 (62,1%) av deltagarna gick termin 1 på 

socionomprogrammet och 65 (36,7%) av deltagarna gick termin 2. Två (1,1%) av 

deltagarna rapporterade inte vilken termin de gick. Se tabell 1 för deskriptiv statistik över 

deltagare för kön och termin.  

 

 

Material 

Enkätkonstruktionen för undersökningen av denna studie bestod av en vinjett (se 

Appendix A och B), följt av ett frågeformulär innehållande bakgrundsfrågor till 

respondenterna samt påståenden från instrumenten Victim Blame Attribution Measure 

[VBAM] samt Excuse Perpetrator Measure [EPM] från studien av Yamawakiet et al. 

Tabell 1 Deskriptiv tabell över antalet deltagare som har svarat på termin och kön 

Termin Termin 1 n (%) Termin 2 n (%) Totalt n (%) 

 110 (62,1) 65 (36,7) 175 (100) 

Kön Man Kvinna  

 21 (11,9) 149 (84,2) 175 (100) 
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(2009) (se Appendix C) och ett följebrev som gavs ut tillsammans med enkäten (se 

Appendix D). Det konstruerades två olika vinjetter, ena innehållande 

missbruksproblematik hos offret och en annan som inte innehöll missbruksproblematik 

hos offret. Bakgrundsfrågorna som ställdes i enkäten, frågade deltagarna om deras kön, 

ålder samt termin på socionomprogrammet. Efter dessa bakgrundsfrågor fanns det elva 

påståenden tillhörande vinjetten utformade från instrumenten tidigare nämnda, som 

deltagarna blev tillfrågade att ta ställning till.  

Vinjett 

Vinjetterna till denna studie utformades i samråd med ansvarig handledare. Vinjetterna 

beskriver ett heterosexuellt, yngre par som lever tillsammans i ett samboförhållande. 

Forskning har visat att det finns skillnader i uppfattningar om skuldbeläggning av offer 

inom relationer där det förekommer våld, beroende på om paret dejtar eller är gifta 

(Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos & Swindler 2012). Författarna till denna 

studie valde att beskriva ett par som lever i ett samboförhållande, hellre än ett gift par. 

Kvinnan i fallbeskrivningarna är offret och mannen är gärningspersonen. Detta val 

motiveras av författarna till den aktuella studien på grunderna att våld utfört av män mot 

kvinnor är den mest allvarliga och frekventa formen av partnervåld (Kropp et al. 2008). 

Valet motiveras även av studiens syfte som var att undersöka kvinnor som blir utsatta för 

partnervåld av män. Kvinnan i vinjetterna är några år yngre än mannen. Mannen är även 

den ekonomiskt ansvariga i förhållandet då han har en tjänst på en bilfirma medan 

kvinnan är student. Dessa faktorer kan utgöra en obalans i maktförhållandet mellan 

parterna som har visats vara en viktig förklaring till uppkomsten av partnervåld (BRÅ, 

2009). Det har även visats vara en sårbarhetsfaktor hos offer för partnervåld att vara 

ekonomisk beroende av sin partner (Socialstyrelsen 2011; Meyer, 2012). I vinjetterna 

finns det inslag av normaliseringsprocessen där gärningspersonen beskrivs som svartsjuk 

och i behov av att kontrollera offrets beteende och vem hon umgås med (Lundgren, 2004).  

 

I vinjetterna väntar gärningspersonen på att offret ska komma hem från krogen och när 

hon gör det kommer hon hem senare än vad hon tidigare meddelat honom. När offret 

slutligen kommer hem, skrattar hon åt gärningspersonen när han blir upprörd och följer 

efter honom när han går ifrån offret. Lundgren (2004) menar att män bortförklarar sin 

användning av våld på kvinnans dåliga beteende, och att de aldrig skulle handlat som de 
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gjort om inte kvinnan, innan våldet, gjort någonting för att utlösa det våldsamma 

beteendet. I vinjetterna står ingenting om tidigare förkommande våld mellan 

gärningspersonen och offret, och när gärningspersonen slår offret, gör han det med öppen 

hand och han beskrivs som oförmögen att kontrollera sin ilska.  

 

I studien valdes drogmissbruk hellre än missbruk av alkohol som oberoende variabel, då 

det är nolltolerans på narkotika i Sverige enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) och kan 

upplevas som ett allvarligare missbruk för allmänheten än alkohol som är lagligt. Genom 

att integrera missbruksproblematik hos offret i en vinjett blir det möjligt att jämföra 

skillnader i skuldbeläggning av deltagarna beroende på om offret för partnervåld har eller 

inte har missbruksproblematik. Genom att ha missbruk som oberoende variabel i ena 

vinjetten, kan studien därmed undersöka om offer med missbruksproblematik som utsätts 

för partnervåld, uppfattas som mindre ideala offer än offer utan missbruksproblematik 

som utsätts för partnervåld. Med hänvisning till de fem karaktärsdragen tidigare nämnda 

i teorin om det ideala offret av Christie (1986), anser författarna att missbruk kan komma 

att uppfattas av deltagarna i aktuell studie som en stötande aktivitet som offret utfört och 

därmed kan offret med missbruksproblematik bli mer skuldbelagd än offret utan. 

Enkät 

Val av instrumenten baserades på teorin av Christie (1986) om det ideala offret för att 

undersöka om deltagarna skuldbelade offret samt ursäktade gärningspersonen i en 

situation med förekommande partnervåld. Påståendena till instrumenten översattes från 

engelska till svenska. I sista påståendet i instrumentet Victim Blame Attribution Measure, 

ändrades ordet “fru” till “partner”. Detta var på grund av att vinjetterna beskrev en relation 

mellan två personer som inte var gifta utan endast sambo, till skillnad från studien av 

Yamawaki et al. (2009) där instrumenten användes till en vinjett som beskrev ett gift par. 

Ordningen på påståendena baserades på utformningen från instrumenten i artikeln av 

Yamawaki et al. (2009) och ändrades därmed inte i studien. 

 

Deltagarna fick möjlighet att utvärdera hur väl deras uppfattningar överensstämde med 

påståendena, utifrån en likertskala från 1 (håller inte alls med) till 7 (håller helt med) 

(Pagano, 2013). Tre av påståendena från Excuse Perpetrator Measure var inverterade och 

blev omvänt kodade i SPSS, för att kunna mäta instrumentet korrekt, dessa var påstående 
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F, G samt I (Pallant, 2010). Enkäten innehöll totalt nio påståenden, 5 från Victim Blame 

Attribution Measure och 4 från Excuse Perpetrator Measure. Med en sammanlagd poäng 

från påståendena i respektive instrument kunde deltagarna få minst 5 poäng och högst 35 

poäng på Victim Blame Attribution Measure och minst 4 poäng och högst 28 poäng på 

Excuse Perpetrator Measure. Högre poäng på respektive instrument indikerade mer 

skuldbeläggning av offer samt ursäktande av gärningsperson (Yamawaki et al. 2009). För 

översikt av påståendena från instrumenten, se tabell 2 samt 3. 

 

 

 

 

Efter påståendena från instrumenten Victim Blame Attribution Measure samt Excuse 

Perpetrator Measure, konstruerades två egna frågor av författarna i samråd med ansvarig 

Tabell 2 Påståenden från Victim Blame Attribution Measure 

Påståenden Räckvidd 

A Det går delvis att skylla på Alice för att denna 

situation uppstod. 

1-7 

B Alice provocerade fram den här situationen. 1-7 

C Alice har ett visst ansvar för att den här situationen 

uppstod. 

1-7 

D Alice får skylla sig själv för att hon blev slagen. 1-7 

E Alice borde bli straffad för sitt dåliga beteende. 1-7 

Tabell 3 Påståenden från Excuse Perpetrator Measure  

Påståenden Räckvidd 

F Erik är ansvarig för det som hände. 1-7 (omvänd kodning) 

G Erik har sig själv att skylla för det som hände. 1-7 (omvänd kodning) 

H Det var okej att Erik slog Alice för att disciplinera 

hennes dåliga beteende. 

1-7  

I Det är aldrig okej att slå sin partner. 1-7 (omvänd kodning) 

Note. Påstående F, G och I var omvänt kodade i SPSS.  
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handledare. Dessa eget konstruerade frågor tillhörde inte något etablerat instrument och 

blev inte heller validitetstestade. Därför behandlades dessa två frågor separat vid kodning 

och analys. Den första eget konstruerade frågan var en visuell analogskala, VAS. VAS-

skalan innebar att deltagaren utifrån en linje, skulle bedöma hur allvarligt de ansåg att 

gärningspersonens handling mot offret var (Ejlertsson, 2005). I enlighet med Ejlertsson 

(2005) utformades linjen till att vara 10 centimeter lång. Längst bort på linjens vänstra 

sida stod det “inte alls allvarligt” och längst åt linjens högra sida stod det “mycket 

allvarligt”. Deltagarna blev tillfrågade att markera med ett kryss på linjen hur allvarligt 

det ansåg det vara som gärningspersonen gjorde mot offret. VAS-skalan omvandlades 

sedan till siffervärden i syfte att analyseras (Ejlertsson, 2005). VAS-skalan är lätt att förstå 

och skapar siffror som är enkla att använda för analys. Vid användning av VAS-skalan är 

det däremot viktigt att vara precis för att uppnå jämförbart resultat (Rolfsson, 2009). Efter 

denna fråga fick deltagarna möjlighet att utveckla sitt ställningstagande genom att skriva 

sitt svar på raderna nedanför. Detta ger författarna en bättre inblick i deltagarnas 

uppfattningar om skuldbeläggning av offret inom situationen som blivit beskriven i 

vinjetten de blivit tilldelade. Innan dess att pilotstudien utfördes, godkändes enkätens 

utformning av ansvarig handledare. Ingenting ändrades i enkäten efter pilotstudien till 

den primära studien. Enkäten var densamma för alla deltagare, oberoende av vilken 

vinjett de blivit tilldelade. 

Procedur 

Studien genomfördes under vårterminen 2016 i mars. Studenterna valdes på grund av 

tillgänglighet vilket gjorde det till ett bekvämlighetsurval. Detta leder till att resultatet 

inte går att generalisera till den allmänna populationen och urvalet är inte representativt 

(Davies & Hughed, 2014). Författarna valde ändå bekvämlighetsurval som urvalsmetod 

då socionomstudenter var studiens population och rekryteringen av deltagarna kunde lätt 

göras via mailkontakt med kursansvariga.  

 

Före den primära studien utfördes en pilotstudie på 36 kriminologstudenter som läste sin 

fjärde termin på kriminologprogrammet på Mittuniversitetet. Pilotstudien utfördes för att 

få insikt om studenternas förståelse av enkäten samt vinjettens utformning, och därmed 

få kunskap om eventuella ändringar som krävdes till studiens primära undersökning. 

Valet att utföra pilotstudien på kriminologstudenter baserades på deras tidigare kunskap 
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om partnervåld i kurser de läst samt deras tillgänglighet. Deltagarna till pilotstudien ansåg 

att vissa av påståendena var lika varandra i enkäten. Författarna till studien valde ändå att 

behålla instrumenten som de var konstruerade i artikeln av Yamawaki et al. (2009) för att 

inte äventyra reliabilitet och validitet. 

 

Rekrytering av studenter till studien gjordes via mail-kontakt till kursansvariga för 

studenterna på olika universitet. Urvalet krävde att studenterna studerade på 

socionomprogrammet. Vid tillgång till studenternas schema, granskades föreläsningar 

samt seminarium under specifika datum för att välja vilka kursansvariga att kontakta. På 

grund av resor till universitet och ekonomiska förutsättningar, valdes specifika datum, så 

möjligheten att dela ut enkäter på föreläsningar skulle hamna under en och samma vecka. 

Detta resulterade i bortfall av föreläsningar och seminarium samt val att inte kontakta 

vissa kursansvariga. Bortfallen av föreläsningar samt seminarium bestod även av nekande 

till besök från kursansvariga eller mail som inte besvarades. Kursansvariga för 

föreläsningarna som författarna till studien fick tillåtelse att besöka, fick förfrågan om att 

innan besöket informera studenterna om författarnas närvaro vid föreläsningen. 

Undersökningen utfördes för studenter som studerade första terminen på 

socionomprogrammet vid Stockholms universitet, samt för studenter som studerade andra 

terminen på socionomprogrammet vid Stockholms universitet.  

 

Då studien innehöll två vinjetter, skrevs lika stort antal av varje vinjett ut. Innan 

utdelningen av enkäterna, blandades vinjetterna i syfte att få varannan. Detta försäkrade 

att lika antal av varje vinjett delades ut till deltagarna. Insamling av enkäterna skedde 

genom att samla in dem med första sidan överst (innehållande vinjetten) för att inte visa 

individens svar på enkäten. Detta var i syfte att undvika att studenterna skulle känna sig 

individuellt kopplade till svaren de givit. Innan utdelningen av enkäterna blev deltagarna 

informerade om vilka författarna var, vilken institution de tillhörde samt syftet med 

undersökningen. Hela syftet, inkluderat undersökningen av offrets missbruk som 

oberoende variabel, yttrades inte till deltagarna då detta eventuellt kunde ha påverkat 

resultatet. Studenterna blev informerade om att deltagandet var frivilligt samt försäkrade 

om konfidentialitet både muntligen samt skriftligen i  ett följebrev. Studenterna blev även 

uppmanade att behålla följebrevet som gavs ut på ett individuellt papper tillsammans med 
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enkäten, för kontaktinformation till författarna av studien samt om eventuella frågor 

skulle uppstå. Muntligen informerades även studenterna om kontaktnummer till 

Brottsofferjouren i följebrevet och uppmaning om att kontakta dem om studenterna på 

något sätt känt obehag av att besvara enkäten.  

Etiska överväganden 

Enligt Ejlertsson (2005) är det viktigt vid en studie att göra en övervägning mellan risk 

och nytta vid dess utförande. Man ska undvika känsliga, påträngande och närgående 

frågor. Partnervåld är ett känsligt ämne, dock vägdes nyttan över risken vid utförandet av 

denna studie (Holmberg et al. 2005). Studenterna som deltog i studien gick på 

socionomprogrammet, som i framtiden kan leda till att studenterna får arbeten inom 

eventuella fall om partnervåld likt fallet i aktuell studie. Om deltagarna tog illa vid sig av 

att besvara enkäten fanns telefonnummer till deras lokala Brottsofferjour i följebrevet, 

som de hade möjlighet att kontakta. I följebrevet fanns även kontaktinformation till 

författarna av aktuell studie, om studenterna skulle ha frågor eller funderingar kring 

studien. Följebrevet blev utdelat på ett individuellt papper i syfte att studenterna skulle 

kunna behålla det.  

 

De fyra forskningsetiska principerna; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav blev efterföljda (Ejlertsson, 2005). Som 

förhandsinformation informerades deltagarna muntligt om författarnas namn samt 

författarnas anknytning till institutionen Mittuniversitetet (Vetenskapliga rådet, 2002). 

För att uppfylla informationskravet informerades deltagarna om frivilligheten att delta, 

vad studiens syfte var samt varför författarna valt att genomföra denna 

enkätundersökning. Deltagarna informerades om att genom att besvara enkäten, gav de 

författarna sitt samtycke till deltagandet i studien och därmed uppfylldes 

samtyckeskravet. Studenterna informerades muntligt om möjligheten att när som helst 

avbryta deltagandet och lämna in enkäten. Deltagarna försäkrades om att deras identitet 

inte kunde röjas, och att svaren de gav på enkäten endast skulle användas i syfte för 

analys. Förutom att muntligen nämna att deltagarna var försäkrade om konfidentialitet, 

fanns i följebrevet skriftlig förklaring till vad konfidentialitet innebar (se appendix D). 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om att uppgifterna de gav 

endast skulle användas i ändamål av studiens syfte.  
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Etiskt godkännande av forskningsplanen gavs av ansvarig handledare.  

Statistisk analys 

För att kunna avgöra om data var normalfördelad gjordes en kontroll av Victim Blame 

Attribution Measure och Excuse Perpetrator Measure i Statistical Package for the Social 

Science Version 21 [SPSS]. Data var inte normalfördelad över deltagarna för  VBAM 

eller EPM då värdena på kurtosis och skewness var för höga, vilket resulterade i att icke-

parametriska tester utfördes för att undvika typ 1 fel (Pallant, 2010). En kontroll mot 

outliers gjordes för att se att inget extremvärde påverkade normalfördelningen av datan. 

 

För att mäta skillnader i uppfattningar om incidenten beskriven i vinjetterna (se appendix 

A och B) gjordes Mann-Whitney U test för VBAM och EPM. Där missbruk/icke-

missbruk var den oberoende variabeln och instrumenten stod för den beroende variabeln. 

Kruskal-Wallis beräkningar gjordes sedan för att jämföra skillnader i uppfattningar 

mellan termin och missbruk/icke-missbruk. Det konstruerades fyra olika grupper till 

Kruskal-Wallis H analyserna för VBAM, EPM och VAS-skalan. Efter Kruskal-Wallis H 

beräkningar, gjordes Mann Whitney U test mellan de två grupper där medelvärdet skiljde 

sig mest. Analysen gjordes i syfte att mäta effektstorlek och medelvärde samt se mellan 

vilka specifika grupper som signifikansen fanns (Pallant, 2010). Medelvärde användes 

genomgående som huvudvärde i studien och standardavvikelse användes som 

spridningsmått då medelvärde och standardavvikelse är mest lämplig för att presentera 

den primära studiens resultat. 

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Den öppna frågan resulterade i fyra kategorier efter en genomgående kvantitativ 

innehållsanalys. Deltagarna skulle med hjälp av en öppen fråga, motivera varför de 

uppfattade det våld som gärningspersonen utövade mot offret som allvarligt eller icke 

allvarligt, som de tidigare bedömt via VAS-skalan. Kategorierna utgick från studiens 

syfte. De kategorier som utformades var ”våldet anses vara allvarligt”, ”skuldbeläggning 

av offer”, ”upptrappning av våld” samt ”ursäktande av gärningsperson”.  
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Alla svar på den öppna frågan lästes igenom flertalet gånger för att hitta mönster i texten. 

Efter en upprepad genomläsning av de svar som samlades in, valdes de ord som relaterade 

till syftet ut för att skapa meningsbärande enheter. De enheterna som fanns relaterade till 

syftet och frågeställningarna. Kategorierna formades så att en enhet endast kunde passa 

in under en av påståendena, för att undvika att samma svar analyserades två gånger med 

olika innebörd.  

 

De kategorier som analyserades fram kodades in som enskilda variabler i SPSS och 

mättes som dikotoma med endast två alternativ (Ja/Nej). För att mäta resultaten från den 

öppna frågan gjordes en χ2 analys mellan grupperna missbruk och icke-missbruk. De som 

hade svarat på den öppna frågan kodades in som antingen ja eller nej över de fyra 

kategorierna. Om deltagaren uppenbart inte hade förstått frågan kodades den in som 

missing. Deltagarna kunde kodas in som ja på fler än en kategori. För fördelning av svar 

mellan deltagarna som svarat på den öppna frågan och en mer utförlig förklaring av 

kategorierna se tabell 4 och appendix E. 

 

Tabell 4 Distribution av deltagarna som svarat på den öppna frågan  

Kategorier från öppna frågan Missbruk (n = 74) Icke-missbruk (n  = 81)  

 n (%) n (%)  

1. Våldet anses vara allvarligt 67 (90,5) 76 (93,8)  

2. Skuldbeläggning av offer 12 (16,2) 5 (6,2)  

3. Upptrappning av våld 8 (10,8) 16 (19,8)  

4. Ursäktande av gärningsperson 16 (21,6) 7 (8,6)  

Note. Tabellen visar endast hur många som kodades in på respektive kategori fördelat över 

vilken vinjett de läst. 

Resultat 

Reliabiliteten av ett instrument mäts genom Cronbach’s alpha  (Pallant, 2013). På Victim 

Blame Attribution Measure [VBAM] visade Cronbach’s alpha .81 och Excuse Perpetrator 

Measure [EPM] gav .54 på cronbachs alpha. Båda instrumenten användes i de statistiska 
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analyserna och presenterade den relevanta studiens resultat. EPM visade en lägre 

reliabilitet än VBAM, vilket den även gjorde i studien av Yamawaki et al. (2009),  därför 

anses EPM ändå användbar i den statistiska analysen av resultatet. Om påstående I (det 

är aldrig okej att slå sin partner) togs bort från EPM så visade Cronbach’s Alpha en högre 

reliabilitet. Författarna av studien valde dock att ta med påstående I för att inte ändra på 

instrumentets utformning. 

Deskriptiv statistik 

Det var totalt 177 deltagare i undersökningen vars svar räknades med i den statistiska 

analysen. 149 (84,2%) var kvinnor, 21 (11,9%) var män, 5 (2,8%) rapporterade annat och 

2 (1,1%) valde att inte svara på frågan angående kön. 87 (49,2%) hade läst vinjetten med 

ett offer med missbruksproblematik och 90 (50,8%) hade läst vinjetten med ett offer utan 

missbruksproblematik. Den minsta möjliga poängen på VBAM var 5 och den högst 

möjliga poängen var 35. För EPM var den minsta möjliga poängen 4 och högst möjliga 

poäng var 28. Högre poäng på skalorna visade mer skuldbeläggning av offer och 

ursäktande av gärningsperson. Påstående F, G och I från EPM blev inverterat kodade. 

Medelvärdet för deltagarna för VBAM var 7,09 (SD = 3,815, Range = 5-26). Medelvärdet 

för EPM var 5,48 (SD = 2,75, Range = 4-19). Medelvärdena för enskilda påståenden på 

Tabell 5 Medelvärde och standardavvikelse för påståendena från VBAM och EPM. 

 Missbruk (n= 86) Icke-missbruk (n=90)    

Påståenden M (SD) M (SD) χ2 df p 

A 2,01 (1,56) 1,26 (0,65) 15,52 3 *** 

B 1,70 (1,28) 1,26 (0,66) 7,20 3 ns 

C 2,22 (1,79) 1,39 (0,78) 13,09 3 ** 

D 1,13 (0,52) 1,00 (0,00) 8,70 3 * 

E 1,34 (0,95) 1,03 (0,31) 17,17 3 *** 

F 1,81 (1,26) 1,15 (0,44) 8,16 3 *** 

G 2,22 (1,76) 1,27 (0,68) 21,69 3 *** 

H 1,18 (0,86) 1,07 ( 0,63) 20,41 3 *** 

I 1,26 (1,14) 1,22 (1,10) 2,43 3 ns 

Totalt 14,87 (11,10) 10,65 (5,25) - - * 

Note. * p<.05, ** p<.01, ***p<.001, ns = ingen signifikans   
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båda skalorna presenteras i tabell 5. Resultat från VAS-skalan och den öppna frågan 

presenteras i enskilda avsnitt då de behandlats separat i resultatavsnittet.  

Skillnader mellan socionomstudenters uppfattningar om partnervåld 

För att undersöka skillnader i deltagarnas uppfattningar om partnervåld som begås mot 

offer med eller utan missbruksproblematik gjordes ett Mann-Whitney U test mellan de 

som läst vinjett 1 (utan offer med missbruksproblematik) och vinjett 2 (med offer med 

missbruksproblematik). Det som avsågs att mätas var medelvärde på diverse instrument 

som visar skuldbeläggning av offer och ursäktande av gärningsperson. Testet för VBAM 

visade en signifikant skillnad mellan de olika grupperna avseende totalpoängen på 

instrumenten U = 2902, z = -2,9, p = .004. Resultatet visade att de som läst vinjett 2 hade 

högre poäng på VBAM (M = 8,33, SD = 4,93, n = 84) jämfört med de som läst vinjett 1 

(M = 5,93,  SD = 1,67, n = 90). Deltagarna som läst en vinjett med ett offer som har 

missbruksproblematik skuldbelägger offret mer än de som har läst en vinjett med ett offer 

som inte har missbruksproblematik. Resultatet från EPM visade U = 2139, z = -4,16, p = 

.000 även där visade resultatet att de som läst vinjett 2 hade högre poäng på EPM  (M = 

6,28, SD = 3,40, n = 78) jämfört med de som läst vinjett 1  (M = 4,71, SD = 1,64, n = 82). 

Detta innebär att deltagarna som läst en vinjett med ett offer som har 

missbruksproblematik, ursäktade gärningspersonen mer än de som läst vinjetten utan ett 

offer med missbruksproblematik. 

Skillnader mellan socionomstudenters uppfattningar om partnervåld, mot 

kontrollvariabel termin 

Det gjordes en kontroll om vilken termin som deltagarna på socionomprogrammet gick i, 

kunde ha påverkat resultatet, därför gjordes en analys med Kruskal-Wallis H för kontroll 

mot termin mellan de deltagare som läst vinjett 1 och vinjett 2. Vidare delades deltagarna 

in i fyra olika grupper (se tabell 6). 

     

Termin och vinjett var den oberoende variabeln och poängen på skalorna var den 

beroende variabeln för den relevanta analysen. Analysen av instrumentet VBAM (n= 

172) utfördes först. Analysen visade att det fanns en signifikant skillnad av 

skuldbeläggande attityder mellan de olika grupperna χ2 (3, n = 172) = 11,12, p = .011. 

Grupp 1 (n= 52) hade medelvärde M = 8,94, SD = 5,65, grupp 2 (n= 32) hade M = 7,34, 
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SD = 3,32, grupp 3 (n= 56) hade M = 5,71, SD = 1,29 och grupp 4 (n= 32) M = 6,25, SD 

= 2,18. Den största skillnaden fanns mellan grupp 1 (M=8,94) och grupp 3 (M=5,71). 

Deltagarna som tillhörde grupp 1 var mer benägna att skuldbelägga offret än de andra 

grupperna. Resultatet innebär att de deltagare som läst vinjetten med ett offer som har 

missbruksproblematik samt gick termin 1 på socionomprogrammet, skuldbelade offret 

mer än de andra tre grupperna.  

 

Tabell 6 Fördelning av deltagare mellan grupper 

Grupp ID n (%) 

Grupp 1 (Termin 1 + Missbruk) 54 (30,9) 

Grupp 2 (Termin 2 + Missbruk) 33 (18,9) 

Grupp 3 (Termin 1 + Icke missbruk) 56 (32) 

Grupp 4 (Termin 2 + Icke missbruk) 32 (18,3) 

Total 175 (100) 

 

       

Samma analys som utfördes för VBAM utfördes för instrumentet EPM (n= 158). 

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan deltagarna, med kontrollvariabel termin  

χ2 (3, n = 158) = 19,57, p = .000. Grupp 1 (n= 45) hade M= 6,42, SD = 3,47, grupp 2 

(n= 33) M = 6,09, SD = 3,33, grupp 3 (n= 50) hade M = 4,78, SD = 1,67 och grupp 4 (n= 

30) hade M = 4,37, SD = 0,93. Den största skillnaden mellan medelvärdena fanns mellan 

grupp 1 och grupp 4 för vilket ett Mann-Whitney U test gjordes som en Post-Hoc analys. 

Grupp 1 var mer benägna att ursäkta gärningspersonen. Det vill säga de som hade läst 

vinjetten med ett offer som har missbruksproblematik skuldbelade offret och ursäktade 

gärningspersonen mer än de som inte läst en vinjett med ett offer som har 

missbruksproblematik. 

 

Två Post Hoc test gjordes med Mann-Whitney U, ett mellan grupp 1 och 3 för VBAM 

och ett mellan grupp 1 och 4 för EPM. Detta krävde att alphavärdet justerades och delades 

med två enligt bonferroni då två test utfördes. Testet visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan grupp 1 och 3 för VBAM och grupp 1 och 4 för EPM. Resultatet visade 

att det fanns en signifikant skillnad för skuldbeläggning av offer för partnervåld mellan 

grupp 1 (M 8,94, n = 52) och grupp 3 (M = 5,71, n = 50) för VBAM U = 986,50, z = -
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3,18, p = .001, r = -0,3. För EPM visade ett Post Hoc mellan grupp 1 (M = 6,42, n = 45) 

och grupp 4 (M = 4,37, n = 30) ett signifikant resultat för ursäktande av gärningsperson 

U = 378,00, z = -3,60, p = ,000, r = -0,4. r-value räknades för att bedöma effektstorlek 

och resulterade i mindre än .1 som enligt Cohen’s riktlinjer är en liten effektstorlek 

(Pallant, 2010). Resultatet från Post Hoc testen för kontroll mot termin på 

socionomprogrammet visade att deltagarna som läst vinjetten med ett offer som hade 

missbruksproblematik hade högre poäng än de som inte läst vinjetten med ett offer som 

hade missbruksproblematik. Detta resultat var genomgående för både VBAM och EPM. 

En högre poäng på VBAM samt EPM indikerade högre skuldbeläggning av offer samt 

mer ursäktande attityder för gärningspersonens brukande av partnervåld. 

 

Socionomstudenters uppfattningar om allvarlighetsgrad av incidenten 

beskrivet i vinjetterna 

För analys av data insamlad via VAS-skalan gjordes ett Mann-Whitney U test mellan 

grupperna missbruk (n = 83)  och icke-missbruk (n = 88). Analysen visade att det inte 

fanns en signifikant skillnad av allvarlighetsgrad av incidenten, mellan grupperna 

missbruk (M = 8,08, SD = 1,66) och icke-missbruk (M = 8,31 , SD =1,51) U = 3402,50, z 

= -,773, p = ,440. 

 

På grund av det icke signifikanta resultatet gjordes en kontroll mot termin på 

socionomprogrammet. För analys av data insamlad via VAS-skalan gjordes ett Kruskal-

Wallis H test. Analysen visade att det fanns en signifikant skillnad av allvarlighetsgrad 

av incidenten mellan de fyra grupperna. Grupp 1 (n = 50, M = 8,48, SD = 1,51, grupp 2 

(n = 33, M = 7,48, SD = 1,72), grupp 3 (n= 54, M = 8,43, SD = 1,64), grupp 4 (n = 32, M 

= 8,10,  SD = 1,27), χ2 (3, n = 169) = 10.82, p = .013. För att se mellan vilka två̊ grupper 

signifikansen fanns utfördes ett Mann-Whitney U som Post Hoc test för Kruskal-Wallis 

H som visade att incidenten var mest allvarlig enligt grupp 1 som hade M = 8,478, SD = 

1,513 och minst allvarlig enligt grupp 2 som hade M = 7,5, SD = 1,72. Resultatet visade 

en signifikant skillnad mellan grupperna U = 524,50, z = -2,80, p = .005, r = -0,31. Som 

effektstorlek är -0,31 litet enligt Cohen’s riktlinjer (Pallant, 2010). Resultatet från Post 

Hoc testet indikerade att de som gick termin 1 och läst vinjett 1, med ett offer som har 
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missbruksproblematik, hade markerat incidenten som allvarligare än de som gick termin 

2 men läst samma vinjett. 

Socionomstudenternas motiveringar i öppna frågan om allvarlighetsgrad av 

incidenterna beskrivna i vinjetterna 

För analys av öppna frågan gjordes ett χ2 test for independence av varje kategori med 

variabeln missbruk som oberoende variabel och kategorierna från den öppna frågan 

kodades in som beroende variabel. För en mer utförlig förklaring av den kvantitativa 

innehållsanalysen se appendix F och tabell 4. Resultatet från kategori 1 visade χ2 (1, n = 

74) =.585, p = .444, phi = -.061. Kategori 2 visade χ2 (1, n = 74) =4.99, p = .046, phi = 

.161 Kategori 3 visade χ2 (1, n = 74) =2.36, p = .124, phi = -.123. och kategori 4 visade 

χ2 (1, n = 74) =5.16, p = .023, phi =.182. Det fanns en signifikant skillnad för 

skuldbeläggning av offer samt ursäktande av gärningsperson för kategorierna på den 

öppna frågan. De som hade läst vinjetten med ett offer som hade missbruksproblematik 

visade skuldbeläggande attityder samt ursäktande av gärningsperson i större utsträckning 

än de som läst vinjetten med ett offer utan missbruksproblematik 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka socionomstudenters uppfattningar om offer med eller 

utan missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld. Urvalet bestod av 177 

socionomstudenter från Stockholms universitet, där 21 (11,9%) var män och 149  (84,2%) 

var kvinnor. 5 (2,8%) av deltagarna valde att inte svara någonting eller annat på 

bakgrundsfrågan gällande kön. Deltagarna ombads att besvara en enkät med en 

tillhörande vinjett som beskrev en situation med förekommande partnervåld. Cirka 

hälften av deltagarna fick besvara en enkät baserad på en fallbeskrivning där offret hade 

missbruksproblematik, medan den andra hälften av deltagarna fick besvara en enkät 

baserad på en fallbeskrivning där offret inte hade missbruksproblematik. Detta var i syfte 

att undersöka vilka skillnader som fanns i hur socionomstudenter skuldbelade ett offer 

samt ursäktade gärningspersonen i en situation med förekommande partnervåld beroende 

på om offret hade eller inte hade missbruksproblematik. Resultatet visade att 

socionomstudenterna skuldbelade offret samt ursäktade gärningspersonen mer om det 

förekom missbruk hos offret.  
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Utifrån det resultat som framkommit av aktuell studie är det möjligt att anse att det är i 

enlighet med teorin om det ideala offret av Christie (1986), då skuldbeläggning av offret 

samt ursäktande av gärningspersonen förekom i båda vinjetterna, men till större del i 

vinjetten med tillhörande missbruksproblematik. Resultatet stämmer överens med studien 

av Meyer (2016) som menar att offer för partnervåld har svårt att mäta upp till 

omgivningens förväntningar av dem som offer och därmed har de svårt att få samma stöd 

som andra offer för våldsbrott. Det är möjligt att spekulera i enlighet med teorin av 

Christie (1969) att deltagarna uppfattade offret i vinjetten som provocerande samt att 

missbruket uppfattades vara en stötande aktivitet som offret utförde. Teorin av Christie 

(1969) menar att ett idealt offer inte kan bli skuldbelagd för att ha provocerat 

gärningspersonen på något sätt eller för att ha utfört någon stötande aktivitet. Resultatet 

från aktuell studie kan antas påvisa att deltagarna uppfattade att offret utförde en stötande 

aktivitet när hon brukade narkotika, och därmed skuldbelades hon mer än offret utan 

missbruk. Svaren som deltagarna gav på den öppna frågan indikerade även att de 

uppfattade offrets beteende som provocerande och därmed visade instrumenten 

skuldbeläggande uppfattningar av offret samt ursäktande av gärningspersonen.  

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor som utsätts för partnervåld inte stämmer in på 

bilden av det ideala offret, och missbrukande kvinnor som utsätts för partnervåld är 

förmodligen den grupp som sämst stämmer in på bilden av det goda, ideala offret 

(Nationellt råd för kvinnofrid, 2003). Missbruket i aktuell studie blev ytterligare ett 

element som påverkade hur deltagarna uppfattade offret då hon skuldbelades mer än om 

hon inte hade missbruksproblematik. Resultatet visade att det finns ett behov av att 

upplysa allmänheten om missbrukande kvinnor som en särskilt utsatt grupp för 

partnervåld för att undvika att det våld som dessa kvinnor utsätts för bagatelliseras av 

samhället. Kvinnor med missbruk som utsätts för partnervåld lever i dubbel utsatthet då 

de inte bara är utsatta för samhällets syn på dem som icke-ideala brottsoffer, men även 

för mannens våld (Björck & Heimer, 2008). 

 

Resultatet från VAS-skalan visade ingen signifikant skillnad förutom när en kontroll för 

termin utfördes. Resultatet från Kruskal-Wallis H testet visade att de socionomstudenter 
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som gick termin 1 som läste vinjetten med missbrukande offer, ansåg att situationen var 

allvarligast av alla fyra grupper som analyserades. Grupp 1 visade även högst poäng på 

instrumenten. Detta resultat tyder på att grupp 1 ansåg att situationen var väldigt allvarlig, 

men att offret även var ansvarig för att den uppstod. Det är möjligt att spekulera i att 

resultatet kan bero på att deltagarna uppfattade offret som kriminell hellre än brottsoffer 

då hon hade missbruksproblematik. Nationellt råd för kvinnofrid (2003) menar att 

kvinnor med missbruksproblematik kan ha en längre utveckling framför sig för att kunna 

uppfattas av samhället som brottsoffer då brukande av narkotika är kriminaliserat i 

Sverige. Det finns även anledning att anta att skillnader kan finnas inom utbildningsnivå 

då grupp 1 som gick termin 1 på socionomprogrammet skuldbelade offret samt ursäktade 

gärningspersonen mer än de som gick termin 2 på socionomprogrammet. Det kan däremot 

anses vara viktigt att beakta att VAS-skalan inte visade signifikant skillnad på Mann-

Whitney U testet mellan missbruk och icke missbruk mellan deltagarna förutom när 

kontroll mot termin förekom. 

 

Resultatet från den öppna frågan visade signifikans på två av kategorierna som 

utformades, ”skuldbeläggning av offret” samt ”ursäktande av gärningspersonen”. Det 

icke-signifikanta resultatet på de andra kategorierna, ”våldet anses vara allvarligt” samt 

”upptrappning av våld” kan tänkas bero på att kategorierna inte berörde syftet lika mycket 

som de signifikanta. Vissa av deltagarnas svar på den öppna frågan indikerade ursäktande 

attityder för gärningspersonens utövande av våld mot offret. Deltagarna uppgav att de 

uppfattade att gärningspersonen hade svårt att kontrollera sig och sina aggressioner, men 

även att gärningspersonen skulle ha varit orolig för offrets missbruksproblematik i de 

enkäter där vinjetten innehöll missbruk. Dessa svar stämmer överens med tidigare 

forskning som har visat att individer kan ursäkta gärningspersonen i situationer med 

förekommande partnervåld då de uppfattar att han eller hon har svårigheter i att 

kontrollera sin ilska (Worden & Carlson, 2005). Vissa deltagare uppgav även i den öppna 

frågan att de uppfattade gärningspersonens utövande av våld som en konsekvens av hans 

oro för offrets missbruksproblematik. Resultatet kan antas vara enlighet med de slutsatser 

som dragits av Macy et al. (2013) där gärningspersonens utövande av våld till viss del 

rättfärdigades av deltagarna på grunderna av kvinnans missbruk. Resultatet från aktuell 

studie kan därmed antas bero på att deltagarna ursäktade gärningspersonens utövande av 
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våld mot offret då de uppfattade att gärningspersonen ogillade offrets brukande av droger. 

Vidare visade resultatet från den öppna frågan även att fler deltagare som läst vinjetten 

utan missbruk, upplevde att en eventuell upptrappning av våld skulle förekomma senare 

i relationen mellan offret och gärningspersonen. Detta resultat skulle också kunna 

argumenteras för att kunna kopplas till slutsatsen för studien av Macy et al. (2013) där de 

som läst vinjetten med tillhörande missbruk kan ha upplevt att gärningspersonens 

våldsutövande mot offret endast var en konsekvens av missbruket och därmed upplevde 

de att en upptrappning inte var en självklarhet mellan parterna, förutsatt att inte offrets 

missbruksproblematik skulle fortsätta. De deltagare som istället läste vinjetten utan 

tillhörande missbruksproblematik kan ha upplevt att gärningspersonens utövande av våld 

mot offret istället kunde ha varit en konsekvens av problematik inom förhållandet eller 

personliga problem hos gärningspersonen, och därmed upplevde de att det fanns en större 

risk för upptrappning av partnervåld. 

 

Få svar som deltagarna angivit i den öppna frågan antydde skuldbeläggning av offret som 

missbrukare, trots att resultatet visade att deltagarna som läste vinjetten med tillhörande 

missbruk skuldbelade offret mer än de som läste vinjetten som inte innehöll missbruk. 

Svaren som deltagarna gav på den öppna frågan som läste vinjetten med missbruk, 

nämnde ingenting om offrets missbruksproblematik. Detta visade att deltagarna 

skuldbelade offret med missbruksproblematik utifrån instrumenten, men inte uttryckligt 

skrev någonting som indikerade att de hade skuldbeläggande uppfattningar om offrets 

missbruk i den öppna frågan. Deltagarnas val att inte nämna någonting om 

skuldbeläggning av offrets missbruk i den öppna frågan kan antas bottna i en 

undermedveten skuldbeläggning av offer med missbruk, eller att deltagarna uttryckligen 

inte vilja skriva att de skuldbelade offret. Det finns möjlighet att spekulera att resultatet 

visar att skuldbeläggande uppfattningar om offer för partnervåld som har 

missbruksproblematik kan ske omfattande, men att det inte är någonting som samhället 

pratar om eller problematiserar.  

 

Majoriteten av deltagarna svarade på den öppna frågan att det aldrig var okej att slå en 

partner, men att vissa omständigheter gjorde att de utvärderade situationen i 

fallbeskrivningen som mindre allvarlig. Vissa deltagare nämnde på den öppna frågan att 
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det våld som beskrivits i vinjetten inte var speciellt allvarligt, då slaget av 

gärningspersonen förekom med öppen hand. Detta är i enlighet med tidigare forskning 

från studien av Yamawaki et al. (2009) som visade att deltagarna ansåg att det var mindre 

allvarligt om partnervåld endast förekom enstaka gånger och inte lämnade skador på 

offret. Det finns därför möjlighet att spekulera i att det kunde ha förekommit mer 

skuldbeläggning av offret i studien om det våld som gärningspersonen utövat hade skett 

med knuten näve istället för med öppen hand, eller om tidigare förekommande våld hade 

nämnts i vinjetten. Tidigare forskning har även visat att offer som uppfattas vara mer 

provocerande möts av mer skuldbeläggning än de offer som inte uppfattas vara det 

(Stewart et al. 2012; Witte et al. 2006; Worden & Carlson, 2005). Resultatet från aktuell 

studie är i enlighet med tidigare forskning då svaren på den öppna frågan visade att vissa 

deltagare uppfattade offrets beteende som provocerande då hon inte hörde av sig till 

gärningspersonen under tiden hon var ute, och att hon dessutom kom hem senare än vad 

hon tidigare meddelat gärningspersonen. Deltagarna menade därmed att offret hade 

delaktighet i uppkomsten av det partnervåld som förekom i vinjetten.  

Metodologiska styrkor och brister 

Resultatet från denna studie bör inte generaliseras på den allmänna populationen då 

urvalet var ett bekvämlighetsurval och endast bestod av socionomstudenter från ett 

läroverk i Sverige (Davies & Hughed, 2014). Det kan ha varit fördelaktigt att författarna 

valde att undersöka socionomstudenter då tidigare forskning med liknande syfte använt 

samma urval (Black et al. 2010; Danis, 2003). Resultatet hade varit mer representativt om 

rekrytering av deltagare hade baserats på en allmänpopulation men på grund av bristande 

resurser i både tid och ekonomiska förutsättningar för datainsamling valdes ändå ett 

bekvämlighetsurval. Det hade även kunnat bli ett annorlunda resultat om urvalet hade 

varierat från termin 1 till 7 på socionomprogrammet då urvalet hade blivit större samt att 

nivån på utbildning hade blivit mer varierad. Detta skapar förutsättningar för att utföra 

liknande studier på ett större urval för att eventuellt skapa större möjlighet till att 

generalisera resultatet. 

 

Vid insamling av datan fick författarna tillfälle att besöka termin 1 i början av en 

föreläsning och termin 2 i slutet av en föreläsning. Författarna önskade att få närvara i 

början av båda föreläsningarna, men ena föreläsaren ansåg att det fungerade bättre för 
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honom att författarna närvarade i slutet på hans föreläsning. Resultatet kan ha påverkats 

av tidpress från deltagarna som fanns vid utdelandet av enkäten i slutet av föreläsningen. 

Deltagarna som besvarade enkäten i slutet av föreläsningen lämnade in dem fortare än de 

som fick besvara enkäten innan föreläsningen. Författarna ansåg att närvarande vid 

utdelandet av enkäterna var till fördel för studien då deltagarna direkt kunde ställa frågor 

om studien, hellre än att utföra en webbenkät. Författarna fick då även själva presentera 

sig och samla in enkäterna. Det var fördelaktigt att närvara vid utdelandet av enkäten till 

studien då partnervåld kan anses vara ett känsligt ämne för vissa deltagare (Holmberg et 

al. 2005).  

 

Instrumenten Victim Blame Attribution Measure samt Excuse Perpetrator Measure som 

låg till grund för enkäten till aktuell studie var tydligt utformade i artikeln av Yamawaki 

et al. (2009). Instrumenten påvisade likvärdig intern reabilitet i artikeln av Yamawaki et 

al. (2009) som i den Cronbach’s Alpha som författarna utförde till studien. Författarna 

valde att använda instrumenten precis som de var utformade med både följden av frågorna 

samt dess utformning för att inte äventyra instrumentens validitet och reabilitet. 

Författarna valde att inte ta bort påstående “I” från Excuse Perpetrator Measure, även om 

det hade stärkt den interna realibiliteten enligt Cronbach’s Alpha, för att behålla 

instrumentet som det var utformat i studien av Yamawaki et al. (2009). Det finns 

anledning att anta att deltagarna i studien kan ha missuppfattat likertskalan för påståenden 

i enkäten, då tre av påståendena från Excuse Perpetrator Measure (F, G, I) var inverterade 

och detta kan i sin tur ha påverkat resultatet. De två frågor som konstruerades av 

författarna i studien tillhörde inget validerat instrument eller skala och resultatet från 

dessa bör därmed tolkas med försiktighet. Författarna valde ändå att utforma dessa frågor 

då de ansågs vara relevanta för att besvara studiens syfte och de analyserades separat från 

instrumenten.  

 

I utförandet av pilotstudien nämnde kontrollgruppen att påståendena i instrumenten var 

lika varandra. Därmed kan påståendenas formuleringar ifrågasättas, men författarna valde 

ändå att inte ändra någonting i instrumenten för att inte riskera validiteten och reabiliteten 

hos instrumenten. Då författarna till studien valde att genomföra en pilotstudie innan den 

huvudsakliga studien, bidrog detta till att författarna fick respons på vinjetten samt 
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enkätens utformning. Detta var fördelaktigt då författarna kunde ändra det som 

uppfattades som otydligt av deltagarna i pilotstudien före den primära studien.  

Slutsats och förslag till vidare forskning 

Resultatet från den aktuella studien visade att socionomstudenter skuldbelade ett offer 

samt ursäktade gärningspersonen mer i en situation med förekommande partnervåld om 

offret hade missbruksproblematik, hellre än om hon inte hade det. Detta kan antas 

resultera i konsekvenser att offer för partnervåld tar på sig dessa skuldbeläggande 

attityder från samhället som i sin tur kan hindra dem från att vilja söka hjälp (Flood & 

Pease, 2009; Holmberg et al. 2005; Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2003; Socialstyrelsen, 

2015).  

 

Det finns därför ett behov av att bedriva forskning om missbrukande offer som utsätts för 

partnervåld samt hur omgivningen uppfattar dem. Offer med missbruksproblematik som 

utsätts för partnervåld behöver uppmärksammas av samhället som offer för våldsbrott 

hellre än narkotikamissbrukare, och detta skulle kunna uppnås med förslagsvis 

utbildningsprogram. Forskningen kan även bidra till en ökad kunskap för myndigheter i 

möte med kvinnor och män med missbruksproblematik som blir utsatta för partnervåld 

samt verksamheter i Sverige som riktar in sig på att hjälpa dessa offer.  
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Appendix A 

Vinjett 1 - utan manipulerande variabel 

 

Alice och Erik 

Erik och Alice har varit tillsammans i tre år och bor i en lägenhet i centrala Sundsvall. 

Erik, som är i trettioårs åldern, är några år äldre än Alice och arbetar på en bilfirma. 

Alice har sedan ett år tillbaka börjat studera för att få upp sina betyg från gymnasiet. 

När Alice och Erik träffades för första gången föll Alice snabbt för Eriks självsäkerhet 

och sättet han förde sig på. Förhållandet har till mesta del varit bra men efter några 

månader märkte Alice att Erik blev väldigt svartsjuk när hon skulle träffa sina vänner, 

mestadels om vännerna var killar. Erik ville hellre att Alice skulle spendera sin tid med 

att vara med honom hellre än med sina vänner. Under en lördagskväll bestämde sig 

Alice för att gå ut på krogen med sina vänner, något som hon visste att Erik inte skulle 

uppskatta. Trots detta hade Alice ändå valt att gå då hon skulle fira sin barndomsväns 

födelsedag. När Alice gjort sig iordning och ska gå meddelar hon Erik att hon inte 

kommer vara ute så länge och är hemma strax efter midnatt. Timmarna går och Erik 

väntar på att Alice ska komma hem, han försöker ringa till hennes mobiltelefon men får 

inget svar. När klockan är strax innan fyra på morgonen hör Erik hur ytterdörren öppnas 

och Alice stapplar in och tar av sig sina skor. Erik blir irriterad på Alice och har svårt att 

kontrollera sin ilska. Alice skrattar och försöker hålla om Erik medan han lätt knuffar 

bort henne och går in i sovrummet. Alice följer efter och börjar skrika på Erik att han är 

löjlig som blir arg på henne. Erik vänder sig sedan om och slår Alice över kinden med 

öppen hand. Alice blir först chockad och brister sedan ut i gråt samtidigt som hon faller 

ner på golvet. Erik sätter sig ner bredvid Alice, håller om henne och ber henne att förlåta 

honom. 
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Appendix B 

Vinjett 2 - med manipulerande variabel 

 

Alice och Erik 

Alice har haft en trygg och bra uppväxt. Hon bodde tillsammans med sina två föräldrar 

samt sin yngre bror en bit utanför Gävle. När Alice gick i gymnasiet började hon umgås 

med vänner som festade väldigt mycket. På dessa fester förekom det ofta narkotika och 

Alice var inte blyg med att testa de droger som hennes vänner bjöd henne på. Med tiden 

utvecklade Alice ett missbruk och när Alice föräldrar fick reda på detta lade de in henne 

på behandlingshem. Efter sex månader på behandlingshemmet kände Alice samt 

personalen på behandlingshemmet att hon var redo att åka hem till sin familj. Sen 

behandlingen har Alice inte brukat någon form av narkotika. 

Erik och Alice har varit tillsammans i tre år och bor i en lägenhet i centrala Sundsvall. 

Erik, som är i trettioårs åldern, är några år äldre än Alice och arbetar på en bilfirma. 

Alice har sedan ett år tillbaka börjat studera för att få upp sina betyg från gymnasiet. 

När Alice och Erik träffades för första gången föll Alice snabbt för Eriks självsäkerhet 

och sättet han förde sig på. Förhållandet har till mesta del varit bra men efter några 

månader märkte Alice att Erik blev väldigt svartsjuk när hon skulle träffa sina vänner, 

mestadels om vännerna var killar. Erik ville hellre att Alice skulle spendera sin tid med 

att vara med honom hellre än med sina vänner. Under en lördagskväll bestämde sig 

Alice för att gå ut på krogen med sina vänner, något som hon visste att Erik inte skulle 

uppskatta. Trots detta hade Alice ändå valt att gå då hon skulle fira sin barndomsväns 

födelsedag. När Alice gjort sig iordning och ska gå meddelar hon Erik att hon inte 

kommer vara ute så länge och är hemma strax efter midnatt. Timmarna går och Erik 

väntar på att Alice ska komma hem, han försöker ringa till hennes mobiltelefon men får 

inget svar. När klockan är strax innan fyra på morgonen hör Erik hur ytterdörren öppnas 

och Alice stapplar in och tar av sig sina skor. Erik går fram till Alice och märker direkt 

att hon är påverkad av någonting. När Erik frågar Alice om hon tagit någonting när hon 

varit ute, berättar Alice att hennes kompis bjöd henne på kokain.” Erik blir irriterad på 

Alice och har svårt att kontrollera sin ilska. Alice skrattar och försöker hålla om Erik 

medan han lätt knuffar bort henne och går in i sovrummet. Alice följer efter och börjar  
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skrika på Erik att han är löjlig som blir arg på henne. Erik vänder sig sedan om och slår 

Alice över kinden med öppen hand. Alice blir först chockad och brister sedan ut i gråt 

samtidigt som hon faller ner på golvet. Erik sätter sig ner bredvid Alice, håller om 

henne och ber henne att förlåta honom. 
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Appendix C 

Enkät 

Alice och Erik. 

Enkätfrågor 

 

Kön     Kvinna ⎕ Man ⎕ Annat ⎕ 

 

Ålder    _______________________________År  

 

Termin på socionomprogrammet                1 ⎕ 2 ⎕ 3 ⎕ 4 ⎕ 5 ⎕ 6 ⎕ 7 ⎕ 

 

Här nedan följer några påståenden och frågor om vinjetten du nyss läst. Ringa in de 

svarsalternativ du tycker stämmer bäst överens med din egen åsikt av vad som hände i 

berättelsen. Markera endast en siffra per påstående.  

 

A. Det går delvis att skylla på Alice för att denna situation uppstod 

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med 

 

B. Alice provocerade fram den här situationen.  

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med 

 

C. Alice har ett visst ansvar för att den här situationen uppstod  

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med 

 

D. Alice får skylla sig själv för att hon blev slagen. 

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med  
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E. Alice borde bli straffad för sitt dåliga beteende.  

 

Håller inte alls med      1      2      3     4      5      6      7      Håller helt med  

 

F. Erik är ansvarig för det som hände. 

 

Håller inte alls med      1      2      3     4      5      6      7      Håller helt med  

 

G. Erik har sig själv att skylla för det som hände.  

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med  

 

H. Det var okej att Erik slog Alice för att disciplinera hennes dåliga beteende.  

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med  

 

I. Att slå sin partner är aldrig okej.  

 

Håller inte alls med      1      2      3      4      5      6      7      Håller helt med  

 

J. Hur allvarligt var det Erik gjorde mot Alice?  

 

Markera ditt ställningstagande med ett kryss på linjen.  

 

Inte alls allvarlig ___________________________________________ Mycket allvarlig  

 

J. a) Utveckla ditt ställningstagande på raderna nedan. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tack för att du medverkar i vår studie!  
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Appendix D 

Följebrev 

 

Till dig som studerar socionom- eller kriminologiprogrammet (på Mittuniversitetet). 

 

För att avsluta vår sista termin på Kriminologprogrammet, avser vi att genomföra en 

vinjettstudie där vi undersöker universitetetsstudenters uppfattningar om partnervåld. 

(utökat syfte) Vi har valt att dela ut denna enkät till dig då du studerar en utbildning 

inom socialt arbete. Denna studie är en kandidatuppsats som resulterar i en avslutad 

examen inom Kriminologi. Du är en av de studenter som har blivit tillfrågad att delta i 

vår studie. Ditt deltagande är frivilligt och skulle det önskas, får du när som helst 

avbryta ditt deltagande och lämna in enkäten så revideras den. Att du svarar så 

fullständigt som möjligt på samtliga frågor i formuläret är betydelsefullt samt väsentligt 

för genomförandet av denna studie. Dina svar på enkäten är konfidentiella och kommer 

därmed endast användas till denna studie och inte kunna härledas tillbaka till dig. Dina 

svar kommer att bli databehandlade utan identitetsuppgifter, för att sedan bli 

presenterade i vår studie som statistiska beräkningar. När informationen är färdigställd 

kommer svarsformulären att förstöras. Enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen 

består av en vinjett med en hypotetisk fallbeskrivning. Den andra delen består av frågor 

relaterade till fallbeskrivningen som du läst. Vi beräknar att det tar 10-15 min för dig att 

besvara denna enkät. Om du upplever att du påverkats negativt på något sätt av denna 

studies innehåll och skulle vilja prata med någon, finns möjligheten att kontakta 

Brottsofferjourernas Riksförbund på telefonnummer 0200-21 20 19. Vid frågor rörande 

studien, är du välkommen att kontakta oss. Våra  

 

kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan 
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Tack för din medverkan!  

 

Amanda Eriksson                                                        Under handledning av Sofi Fröberg 

Amer1301@student.miun.se                                                               ---------  

 

Caroline Wennerberg  

Cawe1302@student.miun.se 

  

mailto:Amer1301@student.miun.se
mailto:Cawe1302@student.miun.se
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Appendix E 

Kvantitativ innehållsanalys 

Vid användning av öppen fråga krävs en kvantitativ innehållsanalys av svaren för att 

kunna applicera det till en kvantitativ statistisk analys. 

 

Generella instruktioner:  

Eftersom det bara utformades en öppen fråga krävdes en kvantitativ innehållsanalys där 

bara fyra kategorier utformades. Vissa svar från deltagarna kunde appliceras på fler än 

en kategori. Svaren kodades in som ja, nej eller missing. De som kodades in som 

missing var de som uppenbart inte hade förstått den öppna frågan eller inte valt att svara 

på den. Hade deltagaren antytt något från en kategori kodades svaret på den kategorin 

som ja och resten av kategorierna som nej. 

 

Svaren delades in i fyra olika kategorier. 

1. Våldet anses allvarligt (Alla som nämnde i öppna frågan att våldet var allvarligt 

kodades in som ja, resten som nej och de som inte hade förstått frågan kodades 

in som missing). 

 

Exempel på svar från öppna frågan som rör ”Våldet anses vara allvarligt” 

”Våld i nära relationer är aldrig okej och alltid ligger ansvaret för våldet på den som 

utför våldshandlingarna” 

”Det är aldrig okej att slå någon” 

”Jag tycker våld i förhållanden är väldigt allvarligt och aldrig okej” 

 

2. Skuldbeläggning av offer (Alla svar som antydde att offret hade en delaktighet 

till våldet kodades in som ja, resten som nej och de som inte förstod frågan 

kodades in som missing). 

 

Exempel på svar från öppna frågan som rör ”Skuldbeläggning av offer” 

”Alice skötte sig verkligen illa, hon svarade inte i telefonen och hon tog droger, jag 

skulle också bli helt vansinnig” 
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”Om Alice sedan tidigare vet att Erik inte gillar att hon brukar droger borde hon kanske 

inte göra det i hans närhet då han verkar bli provocerad av det” 

”Alice var medveten om att det skulle leda till agerande från Eriks sida” 

 

3. Upptrappning av våld (Alla svar som antydde att våldet troligtvis kommer 

upptrappas kodades in som ja, resten som nej eller om man inte förstått frågan så 

kodades man in som missing). 

 

Exempel på svar från öppna frågan som rör ”Upptrappning av våld” 

”Det är sällan som det bara händer en gång därför är det viktigt att se allvaret från 

början” 

”Kan lätt utvecklas till allvarligare våld” 

”Att Erik slår Alice skulle jag se som en varningssignal på att det kommer hända igen” 

 

4. Ursäktande av gärningsperson (Alla svar som visade på något ursäktande av 

gärningsperson beteende kodades in som ja, resten som nej eller om man inte 

förstått frågan så kodades man in som missing). 

Exempel på svar från öppna frågan som rör ”Ursäktande av gärningsperson” 

”Det Erik gjorde mot Alice kan tolkas som att han bryr sig så pass mycket om henne att 

han blir 

rädd att förlora henne” 

”Erik bryr sig om Alice mycket och därför kunde han inte hålla sig” 

”Detta var en väldigt svår och känslosam situation och jag fick känslan av att han 

gjorde det i stundens hetta och även ångrade sig direkt” 

 

Även icke-signifikanta resultat ska nämnas 

Den tredje frågeställningen måste lyftas fram 


