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Ungdomars attityder till våld i nära relation: Kan utbildning 

reducera offerbeskyllande attityder? 

Madeleine Tigerdotter och Lisa Axelson* 

 

Introduktion: Tidigare forskning har visat att skulden för våld i nära relation placeras 

på både förövare, samhället, situationen och offret. Utbildning har föreslagits kunna 

vara en potentiell åtgärd för att reducera offerbeskyllande attityder, och det har visats att 

utbildning kan förändra attityder till våld i nära relation. Syfte: Att dels undersöka vad 

eller vem som skuldbeläggs för våld i nära relation bland ungdomar i årskurs tre på 

gymnasiet, dels att undersöka om utbildning gällande våld i nära relation kan reducera 

skuldbeläggning av offret bland dessa ungdomar. Metod: Föreliggande studie bestod av 

en kontrollgrupp (n = 71) och en experimentgrupp (n = 69). Gruppernas attityder 

jämfördes för att undersöka om utbildning reducerade offerbeskyllande attityder. Vidare 

genomfördes en fördjupad studie (n = 24) där deltagarnas attityder mättes både före och 

efter utbildningen. Samtliga deltagares attityder mättes genom en enkät som utgjordes 

av The Domestic Violence Blame Scale. Resultat: Mellan kontroll- och 

experimentgruppen fanns en signifikant skillnad i attityder på en subskala, men denna 

skillnad återfanns inte bland deltagarna i den fördjupade studien. Vidare fanns en 

signifikant skillnad mellan kontroll- och experimentgruppen på tre påståenden, men i 

den fördjupade studien återfanns endast en signifikant skillnad på ett påstående. 

Diskussion: Uppvisade signifikanta skillnader i attityder kan inte med säkerhet härledas 

till utbildningen, utan beror sannolikt på individuella skillnader eller andra 

bakomliggande variabler. Framtida forskning bör implementera utbildning som är i 

enlighet med Elaboration Likelihood Model för att reducera offerbeskyllande attityder. 

Detta för att få fler kvinnor att lämna en våldsam relation.  

 

Nyckelord: våld i nära relation, offerbeskyllning, attityder, ungdomar, utbildning 
_____________________________ 
* Madeleine Tigerdotter och Lisa Axelson har varit gemensamt ansvariga för samtliga delar av 

uppsatsen. 
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Introduktion 
 “Det kändes som om hela min tillvaro bara gått ut på att undvika mera bråk. Det 

fanns aldrig någon koppling mellan situation och reaktion – det var som att leva i 

ett minfält. Jag visste aldrig när det skulle explodera” (Berggren, 2011, s. 19).  

 

Varje år dödas omkring 17 kvinnor i Sverige av en man som kvinnan har eller har haft 

en relation med (Nordborg, 2014, s. 44). Innan det dödliga våldet är det vanligt 

förekommande att kvinnan blivit misshandlad av samme man tidigare under relationen. 

Partnervåld definieras enligt Kropp, Hart och Belfrage (2008) 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 har haft en intim, sexuell, relation” (s. 2). Till skillnad 

från Kropp et al. (2008) använder Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2014) termen våld i 

nära relation, där en nära relation definieras som en tidigare eller nuvarande parrelation. 

Våld i nära relation kan utföras av både män och kvinnor, dock är det våld som mannen 

utövar vanligen mer frekvent och grovt (Kropp et al., 2008). Våld i nära relation är ett 

omfattande samhällsproblem och ungefär 36 procent av världens alla kvinnor blir någon 

gång under sin livstid utsatt för våld av sin partner (Johanson-Latham, 2014, s. 19). 

Våldet som sker är inte bara av fysisk karaktär, utan kan även vara psykiskt och/eller 

sexuellt (Daigle, 2013, s. 123). Det fysiska våldet kan innefatta till exempel slag, 

sparkar och stryptag. Exempel på psykiskt våld kan vara att förnedra sin partner 

(Daigle, 2013, s. 123), men det kan också vara ett kränkande, skrämmande och hotande 

beteende (World Health Organisation [WHO], 2013). Sexuellt våld kan bland annat 

inkludera oönskad sexuell kontakt, sexuellt tvång och våldtäkt (Daigle, 2013, s. 123). 

 

Det är svårt att veta den faktiska omfattningen av våld i nära relation eftersom det finns 

ett stort mörkertal av brottsoffer (se bland annat Daigle, 2013, s. 125; Johansson-

Latham, 2014, s. 22). Våldet sker vanligen i hemmet bakom stängda dörrar (Daigle, 

2013, s. 125), och få kvinnor anmäler det våld de blivit utsatta för (BRÅ, 2014). I en 

rapport som sammanställts av BRÅ (2014) framkommer att endast 4.9 procent av de 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation polisanmält det som hänt. Den 

vanligaste anledningen till varför kvinnorna inte anmälde var för att de ansåg att 

händelsen inte var särskilt allvarlig, och 95 procent av de som angav att de inte anmält 
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av denna anledning hade blivit utsatta för psykiskt våld i relationen (BRÅ, 2014). 

Upprepat psykiskt och fysiskt våld är en del av den så kallade normaliseringsprocessen, 

där normaliseringsprocessen kan vara en del av förklaringen till varför kvinnor stannar i 

en våldsam relation (Nordborg, 2014, s. 58). Begreppet normalisering syftar i detta fall 

på att våldet successivt uppfattas som ett normalt inslag i vardagen, där gränserna för 

vad som accepteras förskjuts. En kvinna som varit utsatt för våld i nära relation berättar:  

 

Jag såg märkena efter hans stryptag på halsen, fläskläppen och blåtiran i spegeln. 

Jag tänkte att - Jaha, då har jag blivit misshandlad, det var ju inte så farligt! I 

efterhand har jag förstått hur skadad jag var inombords av att ha levt med honom 

(Berggren, 2011, s. 81).  

 

Centrala element i normaliseringsprocessen är att förövaren utövar kontroll och 

isolering av sin partner, och att förövarens beteende växlar mellan våld och 

omtänksamhet (Nordborg, 2014). Vidare lägger förövaren ansvaret för det våld som 

sker på kvinnan och då finns risken att skuld- och skamkänslorna ökar hos henne. 

Meyer (2015) beskriver att flertalet kvinnor upplever att andra personer utanför 

relationen lägger skulden på henne, vilket Nordborg (2014, s. 58) menar kan leda till att 

det är svårare att lämna en destruktiv relation. Därmed kan kvinnor som inte känner 

skuld för det som de blivit utsatta för vara mer benägna att lämna en våldsam relation 

(se bland annat Matlow & DePrince, 2015). 

Attityder till våld i nära relation 
Förekommande åsikter är att den som blivit utsatt för våld i nära relation borde lämna 

eller avsluta relationen (se bland annat Taylor & Sorenson, 2005; Worden & Carlson, 

2005), och att kvinnor kan avsluta ett destruktivt förhållande om de verkligen vill det 

(Worden & Carlson, 2005). Enligt Worden och Carlson (2005) upplevde många kvinnor 

att de blev skuldbelagda för sin egen utsatthet. Detta, menar Meyer (2015), förstärks 

särskilt om kvinnan stannar med förövaren. Detta fenomen diskuteras även av Halket, 

Gromley, Mello, Rosentahl och Merkin (2014) som fann att individer tenderade att 

tillskriva kvinnan mer positiva egenskaper om hon lämnar den våldsamma relationen. 

Dock visade Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos och Swindler (2012) att 
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individer tenderade att lägga skulden på kvinnan om hon sedan valde att gå tillbaka till 

den våldsamma relationen. Meyer (2015) menar att en del kvinnor upplevde att familjen 

höll dem ansvariga om de återgick till en våldsam relation. Utöver familjen upplevde 

flertalet kvinnor att även myndigheter skuldbelade dem för utsattheten: 

 

I felt like I was being blamed or held responsible or accountable in some way. I 

went to the police station and said ‘help’. The young copper that was on the desk 

was one of the cops that had been to the house before and he said, ‘You won’t 

do anything about it anyway. I’m not going to help you today.’ It really fulfilled 

that prophecy that I was worthless (Meyer, 2015, s. 9).  

 

Attityder till våld i nära relation skiljer sig från individ till individ, vilket Worden och 

Carlson (2005) diskuterar kan bero på olika bakomliggande faktorer, exempelvis 

utsatthet i barndomen. Bryant och Spencer (2003) fann att de individer som upplevt våld 

i hemmet i större utsträckning skyllde på samhället, medan de individer som själva 

brukat våld i nära relation främst skyllde på offret. Det råder en samstämmighet mellan 

forskare gällande skillnader i attityder mellan könen, där män i större utsträckning än 

kvinnor tenderade att skuldbelägga kvinnor för det våld som sker i en nära relation (se 

bland annat Bryant & Spencer, 2003; Yamawaki et al., 2012; Yamawaki, Ostenson & 

Brown, 2009). Detta demonstrerades i en studie av Bryant och Spencer (2003) där 

majoriteten av de manliga deltagarna ansåg att det var kvinnan som provocerade 

mannen till att misshandla henne. Kvinnliga deltagare, å andra sidan, ansåg i större 

utsträckning än de manliga deltagarna att det var förövarens karaktärsdrag och bakgrund 

som låg till grund för våld i nära relation (Worden & Carlson, 2005). Kvinnors beteende 

ansågs dock i vissa fall kunna leda till mäns våld eftersom de tidigare tolererat 

våldsutövning. Val r-Segura, Exposito och Moya (2011) hävdar dock att uppvisade 

skillnader i attityder mellan könen inte beror på kön utan på skillnader i “traditionella 

attityder”1 som finns mellan män och kvinnor.  Dessutom poängterar Yamawaki et al. 

                                                
1 Val r-Segura et al. (2011) menar att traditionella attityder syftar till ideologiska attityder. De menar att 
partnervåld innehåller strukturerade element baserade på kulturella principer och sociala omständigheter 
som försvarar att kvinnorna skall underkasta sig männen.  
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(2012) att individer som accepterade ”traditionella myter”2 gällande våld i nära relation 

i större utsträckning valde att främst skylla på offret.  

Normer gällande våld i nära relation och vem som blir skuldbelagd i en sådan situation 

har även undersökts av Taylor och Sorenson (2005) genom en vinjettstudie. I enlighet 

med andra studier (se bland annat Bryant & Spencer, 2003; Harris & Cook, 1994; 

Stewart, Moore, Crone, DeFreitas & Rhatigan, 2012; Yamawaki et al., 2009) användes 

universitetsstudenter som urval. Taylor och Sorenson (2005) fann att ansvaret lades på 

offret om hon var provokativ eller om hon konsumerade mycket alkohol. Dock lades 

huvudsakligen ansvaret på förövaren och inte offret. Att ansvaret huvudsakligen läggs 

på förövaren är något som också demonstrerats i studier av Halket et al. (2014) och 

Harris och Cook (1994). Likt Taylor och Sorenson (2005) fann Harris och Cook (1994) 

att offret främst skuldbeläggs om hon varit provokativ mot gärningspersonen. 

Även om förövaren skuldbeläggs i större utsträckning än offret (se bland annat Halket et 

al., 2014; Harris & Cook, 1994; Taylor & Sorenson, 2005), så upplevde kvinnor att 

både familj och myndigheter skuldbelägger dem för det som hänt (se bland annat 

Meyer, 2015; Worden & Carlson, 2005). Det råder en samstämmighet i både nationell 

och internationell forskning om att offerbeskyllande3 attityder bör reduceras (se bland 

annat Bryant & Spencer, 2003; Eigenberg & Policastro, 2015; Gracia & Herrero, 2006; 

Gracia & Tomás, 2014; Jacobsson, von Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 2013; 

Postmus, McMahon, Warrener & Macri, 2011), och hur detta skall genomföras har 

prövats och diskuterats i flertalet studier.  

Förändra offerbeskyllande attityder  
I flertalet studier gällande offerbeskyllande attityder har det diskuterats hur dessa 

attityder kan reduceras, och slutsatserna har i både nationell och internationell forskning 

varit att utbildning bör införas (se bland annat Eigenberg & Policastro, 2015; Gracia & 

Herrero, 2006; Gracia & Tomás, 2014; Jacobsson et al., 2013). Flertalet studier har 

undersökt om utbildning kan fungera som en åtgärd för att reducera offerbeskyllande 

                                                
2 Yamawaki et al. (2012) definierar begreppet traditionella myter som traditionella könsstereotypa 
attityder gällande våld i nära relation. 
3 Termen offerbeskyllning används i föreliggande studie som motsvarighet för den engelska termen 
“victim-blaming”.     
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attityder vid olika typer av brott däribland våld i nära relation och våldtäkt. Exempelvis 

har utbildning som specificerat sig mot våld mot kvinnor visat sig kunna ändra negativa 

attityder mot våldtäktsoffer (Curier & Carlson, 2009). Dock diskuterar forskarna att det 

fanns lite utrymme för förbättring då det redan innan utbildningen fanns en låg nivå av 

offerbeskyllande attityder.  

 

Att genomföra en utbildning, där myter och stereotypa attityder utmanas, kan enligt 

Meyer (2015) och Yamawaki et al. (2012) leda till en reducering av skuldbeläggning av 

de som varit utsatta för våld i nära relation. Utöver detta bör utbildning om de hinder 

som uppkommer när en kvinna vill lämna en destruktiv relation genomföras för att 

reducera offerbeskyllande attityder (Yamawaki et al., 2012). Tidigare forskning har 

även infört utbildning som diskuterar prevalens av våld i nära relation (se bland annat 

Halket et al., 2014; Wan & Bateman, 2007). Wan och Bateman (2007) införde och 

utvärderade en utbildning bestående av tre sessioner där prevalens av våld i nära 

relation och dess inverkan på familjer diskuterades. Resultatet visade på att attityder till 

våld i nära relation i viss utsträckning ändrades efter medverkan i denna utbildning. 

Innan utbildningen var det 31 procent av deltagarna som instämde med påståendet att 

”våld är en oundviklig del av en relation”, och efter utbildningen var det 16 procent som 

instämde med påståendet. Dock fann Wan och Bateman (2007) att attityderna hos de 

som genomgått utbildning generellt var konstanta mellan före och efter utbildningen. 

 

Utbildning som fokuserade på förekomsten av våld i nära relation genomfördes även av 

Halket et al. (2014). Resultatet visade på att deltagarna såg mer negativt på en kvinna 

som stannar i en våldsam relation än en kvinna som lämnar. Detta var oavsett om 

deltagarna hade fått en fem minuters information om riskerna med att lämna en våldsam 

relation (Halket et al., 2014). Dock demonstrerades att de deltagare som fått information 

om riskerna med att lämna en våldsam relation skattade offrets personlighet på ett mer 

positivt sätt än de deltagare som inte fått denna information. Halket et al. (2014) 

förväntade sig att deltagare som fått information om riskerna med att lämna en våldsam 

relation skulle visa mer sympati för en kvinna som väljer att stanna, men ett sådant 

resultat uppstod inte. Halket et al. (2014) diskuterar att informationen som gavs 

möjligen inte var tillräcklig då ungdomar sedan tidigare har förutfattade meningar om 
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kvinnor som stannar i en våldsam relation, och att en kort utbildning därför inte är 

tillräcklig. 

 

Kortare utbildningar har dock i ett antal studier visats ha en inverkan på ungdomars 

attityder gällande våld i nära relation (se bland annat Avery-Leaf, Cascardi, O’leary & 

Cano, 1997; Lavoie, Vézina, Piché & Boivin, 1995). I en studie av Lavoie et al. (1995), 

där både ett längre och ett kortare utbildningsprogram infördes, visades att även det 

kortare programmet, som endast bestod av två sessioner, gav en positiv 

attitydförändring till våld i nära relation. Även Avery-Leaf et al. (1997) införde ett 

kortare utbildningsprogram som bestod av fem utbildningstillfällen som varade under en 

vecka och fokuserade på attityder som rättfärdigar våld i nära relation. Efter genomförd 

utbildning visade deltagarna en minskning av attityder som rättfärdigar våld i nära 

relation. Avery-Leaf et al. (1997) diskuterar att en begränsning med studien var att 

deltagarnas attityder inte följdes upp, och att det därmed inte går att veta om 

attitydförändringen var bestående. Kortare utbildningar har dock visats kunna resultera i 

bestående attitydförändringar, där positiva attitydförändringar till våld i nära relation 

visades vara bestående även efter sex veckor (Jaffe, Sudermann, Reitzel & Kellip, 

1992).  

 

Även längre utbildningar har visats kunna ha en effekt på ungdomars acceptans och 

attityder till våld i nära relation (Fox, Corr, Gadd & Sim, 2016). Efter en utbildning som 

varade i sex veckor demonstrerades att deltagarna i mindre utsträckning accepterade 

våld i nära relation, och således visades en förändring i attityder bland de som deltog i 

interventionen. Attitydförändringen var även kvarstående efter en uppföljning tre 

månader senare. Fox et al. (2016) diskuterar att det genomförda utbildningsprogrammet 

och liknande program visar stor potential, men hävdar att utbildning bör införas innan 

individer ingår i intima relationer. Vidare diskuterade forskarna att det krävs mer 

forskning för att veta vad som är effektiv utbildning när arbete för att förändra attityder 

genomförs. Vilken form av utbildning som är mest effektiv för att ändra attityder till 

våld i nära relation har dock studerats av Fox och Cook (2011). Forskarna undersökte 

skillnaden i offerbeskyllande attityder mellan universitetsstudenter som läste en kurs i 

viktimologi och de som läste andra kriminologirelaterade kurser. Kursen i viktimologi 
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behandlade ämnen som exempelvis konsekvenser av viktimisering och våld i nära 

relation, och attityderna mättes före och efter genomförda kurser. Resultatet visade på 

att de som genomgått kursen i viktimologi hade signifikant mindre offerbeskyllande 

attityder än de studenter som läst andra generella kriminologirelaterade kurser (Fox & 

Cook, 2011).  

 

Utbildningsinsatser gällande våld i nära relation har därmed visats vara effektivt för att 

reducera offerbeskyllande attityder. Dock är tidigare forskning oenig om kortare 

utbildningar är effektiva för att reducera offerbeskyllande attityder. En del studier har 

funnit att kortare utbildningar bidrog till positiva attitydförändringar till våld i nära 

relation (se bland annat Avery-Leaf et al., 1997; Jaffe et al., 1992; Lavoie et al., 1995), 

medan det i andra studier visats att kortare utbildningar inte resulterade i några 

betydande attitydförändringar (se bland annat Halket et al., 2014; Wan & Bateman, 

2007). Varför utbildning förändrar eller inte förändrar attityder har diskuterats i flertalet 

sammanhang, bland annat i teorin Elaboration Likelihood Model av Petty och Cacioppo 

(1986). 

Elaboration Likelihood Model   
Människors attityder utgörs av värderingar som en individ har om sig själv, andra 

individer, objekt och problem (Petty & Cacioppo, 1986). Dessa värderingar kan baseras 

på kognitiva, beteendemässiga och affektiva erfarenheter, som i sin tur påverkar 

individens kognitiva processer. Dessa processer är enligt Petty och Cacioppo (1986) vad 

som kan ligga till grund för potentiella förändringar i attityder.   

 

För att förklara de bakomliggande processerna som leder till attitydförändringar skapade 

Petty och Cacioppo (1986) Elaboration Likelihood Model (ELM). Denna ”modell” är en 

två-process teori (Petty & Wegener, 1999) som ämnar att förklara de underliggande 

processerna vid attitydförändringar och effektiviteten av övertalande kommunikation. 

Enligt ELM finns det två sätt för individer att genomgå en attitydförändring; nämligen 

den centrala vägen och den perifera vägen (Petty & Cacioppo, 1986). Den förändring 

som sker genom den centrala vägen sker genom att individen noggrant överväger 

fördelarna med att ta in den information som presenteras (Petty & Cacioppo, 1986, s. 
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125). När informationen istället intas på grund av yttre omständigheter, exempelvis 

beroende på vem som presenterar informationen, sker förändringen via den perifera 

vägen. I detta fall tänker individen inte igenom informationen och därför är potentiella 

attitydförändringar som då uppnås vanligen inte bestående. 

  

Ett centralt begrepp i ELM är elaborering, vilket i denna kontext innebär i vilken 

utsträckning en individ tänker och överväger relevanta argument i den information 

individen får (Petty & Cacioppo, 1986, s. 128). När det finns en hög grad av elaborering 

kan det ske en bestående attitydförändring. Även Wagner och Petty (2011) har 

diskuterat att eftertänksamhet och reflektion kan leda till bestående attityd- och 

beteendeförändringar. Wagner och Petty (2011, s. 106) menar att individer som 

reflekterat får en välutvecklad förståelse och därmed en bestående attityd. Vikten av 

reflektion har även diskuterats av forskare som studerat om utbildning kan förändra 

attityder till våld i nära relation. Halket et al. (2014) poängterar att ett potentiellt 

problem med att endast framställa information verbalt, i försök att förändra 

skuldbeläggning av de som varit utsatta för våld i nära relation, är att individerna inte 

lyssnar eller är fokuserade på det som sägs. För att öka sannolikheten att individen 

bearbetar den information som ges föreslår Halket et al. (2014) att information bör 

framföras både visuellt och skriftligt.  

 

Förmågan att reflektera är i vissa fall påverkad av tidigare attityder (Petty & Cacioppo, 

1986), och människor har förutfattade meningar om att specifika beteenden har 

bestämda orsaker (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015, s. 62). På grund av detta kan nya 

reflektioner bli influerade av den initiala attityden. Utöver tidigare attityder kan även 

önskan om att ha korrekta attityder och åsikter utifrån samhällets perspektiv påverka 

individen (Hayes, 2000, s. 92; Petty & Cacioppo, 1986, s. 128). Detta kan leda till att 

individer, som är medvetna om sina initiala attityder, kan välja att inte erkänna dessa 

attityder (Hayes, 2000, s. 92). Individer kan därför ljuga och förneka attityder som de 

egentligen har, och istället visa medhåll i attityder som är socialt accepterade.  

  

En faktor som bör tas i beaktning när det gäller att ändra en individs attityder är om 

individen är distraherad (Petty & Cacioppo, 1986, s. 140). Även om individen har 
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intresse för ämnet och förutsättningar för reflektion, störs reflektionsprocessen om 

individen är distraherad. Barden och Petty (2008) menar att individer som blir 

distraherade reflekterar mindre, och upplever även själva att de i mindre utsträckning 

använder sina kognitiva förmågor. Detta har i sin tur en inverkan på individens känsla 

över sina attityder, då de som blivit distraherade känner sig mer osäkra över sina 

attityder (Barden & Petty, 2008). Enligt ELM framgår dock att om individen initialt inte 

har förutsättningar för reflektion eller är motiverad till att reflektera, har distraherande 

faktorer liten inverkan på den attitydförändrande processen (Petty & Cacioppo, 1986, s. 

141).  

 

En förutsättning för att en individ skall genomgå en attitydförändring är att information 

repeteras (Petty & Cacioppo, 1986). Genom repetition får individen fler möjligheter att 

reflektera och tänka igenom information på ett objektivt sätt. Repetition är särskilt 

betydelsefullt om ämnet är komplext, då det är problematiskt för individen att reflektera 

om information bara presenteras vid ett tillfälle (Petty & Cacioppo, 1986, s. 143). 

Halket et al. (2014) diskuterar denna komponent av ELM och menar på att information 

bör repeteras för att skapa förutsättningar för individen att reflektera, vilket i sin tur 

potentiellt kan reducera stigmatisering av kvinnor som stannar i en våldsam relation.  

 

Petty och Cacioppo (1986) påpekar att en av de viktigaste faktorerna för 

attitydförändring är att individen upplever att informationen är relevant. Enligt Wagner 

och Petty (2011, s. 98) kan information anses vara relevant om den berör individens 

personlighet, identitet och intressen. Detta element av ELM har diskuterats av forskare 

som studerat attityder till offer. I en studie av Dill-Shackleford, Green, Scharrer, 

Wetterer och Shackleford (2015) fick individer se en teater för att få kunskap om våld i 

nära relation, och de individer som själva valde att se teatern visade på större sympati 

för det som visades. Forskarna diskuterar att detta resultat kan bero på att frivilligt 

deltagande är kopplat till individens känsla av personlig relevans (Dill-Shackleford et 

al., 2015, s. 974). Heppner et al. (1995), som studerade attitydförändringar gällande 

våldtäkt utifrån ELM, menar att när den personliga relevansen ökar blir individen mer 

motiverad att reflektera över den information som erhålls. Om information även 
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påverkar individens känslor skapas förutsättningar för reflektion, som därefter kan 

kopplas till individens attityder (Petty & Cacioppo, 1986).  

           

Sammanfattningsvis kan ELM appliceras vid förändringar av attityder till olika ämnen. 

Tidigare forskning har applicerat ELM i kontexten gällande förändring av attityder till 

våldtäkt, där attitydförändring skett när faktorerna reflektion, motivation och personlig 

relevans varit närvarande (se bland annat Heppner et al., 1995). Dock finns endast 

begränsad forskning där ELM har applicerats gällande förändring av attityder till offer 

för våld i nära relation. Forskning som studerat attityder till våld i nära relation har dock 

diskuterat de komponenter som återfinns i ELM. Bland annat menar Dill-Shackleford et 

al. (2015) att personlig relevans är betydelsefullt vid attitydförändringar gällande våld i 

nära relation. Vidare diskuterar Halket et al. (2014) att individen inte skall vara 

distraherad och att information bör repeteras för att det skall ske en attitydförändring. 

En individs reflektionsförmåga avgörs därmed av både individ- och situationsfaktorer 

(Petty & Cacioppo, 1986), och endast om individen noggrant bearbetar det som sägs 

kan det ske en bestående attitydförändring (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000, s. 

176). 

Studiens relevans  
Att utmana myter och stereotypa attityder genom utbildning kan vara ett sätt att 

reducera offerbeskyllande attityder (Meyer, 2015; Yamawaki et al., 2012). Flertalet av 

tidigare studier på detta ämne fokuserar på attityder bland universitetsstudenter (Bryant 

& Spencer, 2003; Harris & Cook, 1994; Stewart et al., 2012; Taylor & Sorenson, 2005; 

Yamawaki et al., 2009) och utbildning har visat sig ha en inverkan på negativa attityder 

till våld i nära relation i denna åldersgrupp (se bland annat Fox & Cook, 2011). 

Utbildning har även visats vara effektivt för att skapa attitydförändring gällande våld i 

nära relation hos ungdomar i tonåren (se bland annat Fox et al., 2016) och internationell 

forskning har därmed visat på att utbildning har en effekt på offerbeskyllande attityder. 

Det har även i Sverige föreslagits att utbildning kan ha en inverkan på dessa attityder, 

och att insatser bör ske redan i ung ålder (Jacobsson et al., 2012). Att reducera 

offerbeskyllande attityder är av stor vikt, då det kan få fler kvinnor att lämna en våldsam 

relation. På grund av detta är det övergripande problemet i föreliggande studie i vilken 
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utsträckning ungdomar skuldbelägger offret och hur offerbeskyllande attityder kan 

reduceras.  

Syfte och frågeställningar 
För att adressera det övergripande problemet syftade föreliggande studie till att 

undersöka vad eller vem som skuldbeläggs för våld i nära relation bland ungdomar i 

årskurs tre på gymnasiet i en medelstor stad i Sverige. Vidare var syftet att undersöka 

om utbildning gällande våld i nära relation kan reducera skuldbeläggningen av offret 

bland dessa ungdomar.  

Syftet preciserades med hjälp av följande frågeställningar: 

o Vad eller vem skuldbeläggs av ungdomar för våld i nära relation: situationen, 

förövaren, samhället eller offret? 

o I vilken utsträckning skiljde sig nivån av offerbeskyllning mellan de som fått 

utbildning om våld i nära relation och de som inte fått denna utbildning?  

Metod 

Design  
Föreliggande studie var en kvasi-experimentell kvantitativ studie då den delvis syftade 

till att undersöka om utbildning kan reducera offerbeskyllande attityder mot kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relation. Denna metod valdes då tidigare forskning 

framgångsrikt använt den kvantitativa metoden med experimentell design för att efter en 

intervention mäta skillnader i attityder (se bland annat Fox & Cook, 2011; Fox et al., 

2016). Genom att deltagarna delades upp i en kontrollgrupp och en experimentgrupp, 

där olika individer jämfördes gällande attityder till våld i nära relation, var detta en 

mellanindividsdesign (Borg & Westerlund, 2012, s. 305). 

 

Föreliggande studie benämns som ett kvasi-experiment då deltagarna inte kunde 

randomiseras till grupperna (Borg & Westerlund, 2012, s. 15; Halvorsen, 1992, s. 67; 

Hayes, 2000, s. 50). Detta eftersom föreliggande experiment skedde i en naturlig miljö 

och inte i ett laboratorium (Hayes, 2000, s. 51). Grupperna blir i detta fall sannolikt 
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olika och därmed var detta ett experiment med icke-ekvivalenta grupper (Borg & 

Westerlund, 2012, s. 15). Att genomföra ett kvasi-experiment bör leda till diskussionen 

om att det kan finnas bakomliggande variabler som orsakat eventuell förändring, i detta 

fall på attityder, och att det inte är just utbildning som orsakat den eventuella 

förändringen (Hayes, 2000, s. 51).  

 

På grund av ett möjligt bakomliggande-variabel-problem genomfördes ytterligare ett 

kvasi-experiment, denna gång med en inomindividsdesign. Denna typ av design 

används för att utvärdera om det är interventionen, och inte skillnader mellan 

individerna, som har orsakat förändring (Fitzgerald & Fitzgerald, 2014, s. 34). Detta var 

en fördjupad studie av originalstudien för att utesluta att det var skillnader mellan 

individerna som deltog i kontroll- och experimentgruppen som orsakade eventuella 

skillnader i attityder. I denna fördjupade studie genomförde varje individ en mätning av 

attityder till våld i nära relation både före och efter genomförd utbildning. Individerna 

som genomförde undersökningen före och efter utbildningen bestod av två klasser med 

totalt 24 deltagare. Deltagarna i dessa två klasser fick vid det första mättillfället fylla i 

enkäten utan att ha fått utbildningen om våld i nära relation. Vid mättillfälle två fick 

deltagarna en utbildning om våld i nära relation och fyllde därefter i samma enkät som 

vid första mättillfället.  

Urvalsmetod  

Urvalet till föreliggande studie var ett bekvämlighetsurval då den skola som hade flest 

program och flest elever i årskurs tre valdes. Detta gjordes på grund av att ett mindre 

urval kan leda till sämre kvalité och ett urval med mindre än 126 deltagare kan leda till 

att skillnader missas mellan kontroll- och experimentgrupp (Torgeson, 2003). När den 

aktuella skolan valts införskaffades klasslistor över de aktuella klasserna och 

programmen för att dela upp programmen med en ungefärlig likafördelning av både kön 

och antal deltagare i kontroll- och experimentgruppen. Vilka av dessa program som 

hamnade i vilken grupp lottades till en början. När aktuella lärare kontaktades förekom 

det vid ett par tillfällen att det inte gick att genomföra studien på det aktuella 

programmet, och nya program kontaktades därför. Vid två program kunde inte alla 

klasser delta, utan endast en av klasserna på vardera program. Oberoende av detta var en 
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jämn könsfördelning och jämnt antal deltagare de faktorer som styrde hur klasserna 

skulle fördelas till grupperna. Att få två helt likvärdiga grupper är dock nästintill 

omöjligt då studien skedde i en naturlig miljö och inte i ett laboratorium (Halvorsen, 

1992, s. 67).  

Deltagare 
Deltagarna läste tredje året på en gymnasieskola i en medelstor stad i Sverige, och 

deltagarna läste både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Inklusionskriterier i 

föreliggande studie var att deltagarna skulle vara minst 18 år vid studietillfället och 

förstå det svenska språket. Kontrollgruppen bestod av 37 flickor och 33 pojkar (n = 71), 

och medelåldern var 18.59 år (SD = 0.84). I experimentgruppen var det totalt 29 flickor 

och 38 pojkar (n = 69), där medelåldern var 18.52 år (SD = 0.68). I båda grupperna 

varierade åldern mellan 18-21. I tabell 1 redovisas könsfördelningen för kontroll- och 

experimentgruppen. Den fördjupade studien bestod av 16 flickor (66.7 %) och 8 pojkar 

(33.3 %) (n = 24) och medelåldern var 18.75 (SD = 0.99). Åldern bland deltagarna i den 

fördjupade studien varierade mellan 18-22.  

 

Tabell 1      

Könsfördelning för kontrollgruppen och experimentgruppen    
  Flickor 

(%) 
Pojkar 

(%) 
Annan köns-

identitet (%) 
Vill inte uppge 

(%) 
Totalt  
(%) 

Kontrollgruppen 37 (52.1) 33 (46.5)  1 (1.4) 71 (50.7) 
Experimentgruppen 29 (43.9) 38 (53.5) 2 (2.9)  69 (49.3) 
Totalt  66 (47.1) 71 (50.7) 2 (1.4) 1 (0.7) 140 (100) 

 

Material 
 Mätinstrument. Deltagarnas attityder till våld i nära relation mättes genom en 

enkät som baserades på ett engelskt, väletablerat instrument som heter The Domestic 

Violence Blame Scale (Petretic-Jackson, Sandberg & Jackson, 1994), som hädanefter 

förkortas DVBS. Detta instrument konstruerades för att mäta både attityder och i vilken 

utsträckning individer skuldbelägger offer som är utsatta för våld i nära relation 

(Petretic-Jackson et al., 1994). DVBS fokuserar på mäns våld mot kvinnor där 
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förövaren antas vara en man och offret en kvinna. En attitydskala som mäter 

skuldbeläggning av både offret och andra som potentiellt skuldbeläggs för våld i nära 

relation valdes för att få en heltäckande bild av ungdomars attityder till våld i nära 

relation. Detta var motiverat av att tidigare forskning visat att det inte endast är offret 

som skuldbeläggs för våld i nära relation (se bland annat Bryant & Spencer, 2003; 

Meyer, 2015; Taylor & Sorenson, 2005). Hayes (2000, s. 96) hävdar att ett potentiellt 

problem med skalor som mäter attityder är att individer kan tolka samma ord på olika 

sätt, och detta problem bör finnas i åtanke. Dock är attitydskalor i de flesta fall 

designade för att minimera detta potentiella problem. 

  

DVBS är uppdelat i fyra subskalor som anger vad eller vem individen skuldbelägger för 

våld i nära relation; situationen; förövaren; samhället och/eller offret (Petretic-Jackson 

et al., 1994). Instrumentet består av totalt 23 påståenden och skuldbeläggning av 

situationen är påstående nummer 11, 12, 13, 15 och 17; skuldbeläggning av förövaren är 

påstående nummer 3, 4, 5, 18, och 19; skuldbeläggning av samhället är påstående 

nummer 1, 2, 7, 14, 16 och 23; och skuldbeläggning av offret är påstående nummer 6, 8, 

9, 10, 20, 21 och 22. Samtliga påståenden skattas på en likertskala med sex alternativ, 

och svarsalternativen varieras från 1 (instämmer inte alls/nästan aldrig) till 6 

(instämmer helt och hållet/nästan alltid). 

  

DVBS har adekvat reliabilitet och validitet (Bryant & Spencer, 2003), och har tidigare 

använts i forskningssyfte och i kliniska förhållanden (se bland annat Bryant & Spencer, 

2003; Postmus et al., 2011). DVBS har använts i ett flertal olika urval, som exempelvis 

universitetsstudenter och läkare, där likartade medelvärden har uppvisats bland samtliga 

urval (Petretic-Jackson et al., 1994). Petretric-Jackson et al. (1994) presenterade 

medelvärden för subskalorna i ett normativt urval; skuldbeläggning av situationen = 4.2; 

skuldbeläggning av förövaren = 4.1; skuldbeläggning av samhället = 3.4 och 

skuldbeläggning av offret = 2.2, där medelvärdena kan inta värden mellan 1 till 6. 

Petretic-Jackson et al. (1994) poängterar att dessa medelvärden kan användas vid 

jämförelse med andra studier.  
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Enkät. Enkäten i föreliggande studie innehöll först ett följebrev (se Appendix 

A) och därefter följde ett blad med instruktioner (se Appendix B). I följebrevet beskrevs 

syftet med studien, frivillighet, kontaktinformation till Brottsofferjouren och 

Kvinnofridslinjen samt kontaktuppgifter till författarna om det skulle uppstå några 

frågor i efterhand. Instruktionsbladet specificerade att enkäten och studien fokuserar på 

mäns våld mot kvinnor, och det beskrevs hur deltagarna skulle fylla i enkäten. Hur 

deltagarna skulle gå till väga demonstrerades även med ett exempel. 

  

Den första delen av enkäten bestod av tre bakgrundsfrågor för att få information om 

deltagarnas ålder, könsidentitet och gymnasieprogram (se Appendix C). Den andra 

delen bestod av DVBS som översatts till svenska eftersom instrumentet ursprungligen 

är på engelska. För att översättningen skulle bli förståelig och överensstämmande med 

originalet användes en så kallad fram- och tillbaka-översättning (Ejlertsson, 2014, s. 

50). Detta innebär att instrumentet översattes till svenska och sedan tillbaka till engelska 

för att se om påståendena fortfarande hade samma innebörd (American Psychological 

Association [APA], 2012, s. 32; Ejlertsson, 2014, s. 50). När instrumentet genomgått 

denna process skickades enkäten ut till 10 individer för en pilotstudie, varav åtta 

individer svarade. Detta för att se om påståendena tolkades på det sätt som de var 

menade (Ejlertsson, 2014, s. 90). Enligt Ejlertsson (2014, s. 92) bör deltagarna i en 

pilotstudie ska vara så lika studiens urval som möjligt och därför valdes deltagare till 

föreliggande pilotstudie ut som var mellan 19-24 år gamla. Efter kommentarer från 

deltagarna i pilotstudien ändrades påståendena nummer 2, 11, 12, 15 och 17. Specifika 

ord ändrades dock till en så nära synonym som möjligt för att påståendet fortfarande 

skulle motsvara det engelska originalet. 

 

För den svenska översättningen kalkylerades Cronbach’s alpha (α) för att undersöka om 

alla faktorer på skalan mätte samma underliggande koncept (Pallant, 2013, s. 6). 

Reliabiliteten för den svenska översättningen hade ett α = .77, vilket indikerade ett 

acceptabelt värde (Pallant, 2013, s. 104). Därmed hade den svenska översättningen en 

acceptabel reliabilitet, liknande det Bryant och Spencer (2003) presenterade för det 

engelska originalet. 
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Utbildning. Utbildningen som experimentgruppen och deltagarna i den 

fördjupade studien erhöll behandlade definitionen av våld i nära relation, förekomsten 

av våld i nära relation, normaliseringsprocessen och att lämna en destruktiv relation (se 

Appendix D för föreläsningsmanus med tillhörande referenser). Detta eftersom tidigare 

forskning visat att de som genomgått en kurs med särskilt fokus på brottsoffer och våld i 

nära relation visade på signifikant mindre offerbeskyllande attityder hos deltagarna (Fox 

& Cook, 2011). Att utbilda individer om de hinder som finns när en kvinna vill lämna 

en destruktiv relation (Yamawaki et al., 2012) och att utmana stereotypa attityder kan 

reducera offerbeskyllande attityder (Meyer, 2015; Yamawaki et al., 2012).  

Procedur 
Data samlades in på en gymnasieskola som består av tre olika skolhus. De olika 

skolhusen innehåller olika gymnasiala program och därför genomfördes studien på 

samtliga skolhus. Väl på plats informerades deltagarna muntligt om att det var frivilligt 

att delta och att de när som helst kunde lämna salen. Deltagarna fick även denna 

information skriftligt i det bifogade följebrevet. Samtycke att delta i studien gavs genom 

att de tillfrågade deltagarna lämnade in en ifylld enkät. Totalt lämnade 164 deltagare in 

enkäten och två individer valde att inte delta. På grund av detta externa bortfall var 

svarsfrekvensen 98.8 procent. 

  

Deltagarna i kontrollgruppen fick vid ett tillfälle svara på enkäten gällande attityder till 

våld i nära relation. Till skillnad från kontrollgruppen manipulerades deltagarna i 

experimentgruppen genom att få en utbildning om våld i nära relation innan de fyllde i 

enkäten. Även deltagarna i den fördjupade studien fick denna utbildning i samband med 

det andra mättillfället. Utbildningen tog ungefär 20-30 minuter att genomföra och 

deltagarna fick direkt efter utbildningen fylla i enkäten. Frågor om utbildningen ombads 

att ställas efter att alla deltagare genomfört enkäten. Detta för att deltagarna inte skulle 

påverkas av frågorna. Aktuell lärare var närvarande vid utbildningstillfället och fanns 

till hands när deltagarna fyllde i enkäten. Deltagarna ombads att sitta med avstånd från 

varandra och att inte titta på någon annans svar. Då ämnet kan vara känsligt fanns risk 

att deltagarna inte svarade ärligt om de misstänkte att någon annan tittade på deras 

enkät. 
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Deltagarna i den fördjupade studien, vars attityder mättes både före och efter 

utbildningen, ombads skriva sina initialer på enkätens förstasida. Detta för att svaren 

från mättillfälle ett skulle paras ihop med svaren från mättillfälle två. Deltagare som var 

med vid mättillfälle ett men inte vid mättillfälle två exkluderades från den fördjupade 

studien, och blev istället placerade i kontrollgruppen. Samma gällde för de som endast 

var med vid mättillfälle två, då de istället lades till i experimentgruppen. Efter det att 

enkäterna från mättillfälle ett och två parats ihop och innan informationen analyserades 

förstördes bladet med initialerna för att deltagarna skulle vara anonyma. I enlighet med 

10 § och 15 § i Personuppgiftslagen (PUL, SFS 1998:204) informerades deltagarna i 

förhand om denna databehandlingsmetod och deltagarna samtyckte till detta genom att 

inlämna en enkät med sina initialer.  

Etiska överväganden  
Ett av studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara minst 18 år vid 

studietillfället, och denna åldersgräns valdes utifrån 18 § i Etikprövningslagen (SFS 

2003:460). Enligt 18 § får en individ som fyllt 15 år delta i en studie utan 

vårdnadshavares underskrift, dock måste individen då ha insikt och förståelse för vad 

forskningen innebär för hans eller hennes del. I andra fall krävs vårdnadshavares 

underskrift. I och med att ämnet som behandlades i föreliggande studie var av känslig 

karaktär och kan ha en inverkan på individen, valdes att deltagarna i studien skulle vara 

över 18 år.  

 

När ämnet i en studie är av känslig karaktär är det av betydelse att informera om olika 

hjälplinjer (David & Hughes, 2014, s. 44; Vetenskapsrådet, 2002). Då ämnet i 

föreliggande studie var av känslig karaktär blev deltagarna informerade om vart de 

kunde vända sig om de skulle uppleva någon form av obehag eller liknande. 

Kontaktuppgifter till Brottsofferjouren och Kvinnofridslinjen bifogades i följebrevet. På 

plats vid undersökningstillfället fanns dessutom ansvarig lärare för klassen och 

författarna till studien som därmed kunde assistera om någon deltagare behövde prata 

eller få kontakt med någon. Vidare blev deltagarna informerade om att deras svar var 

anonyma och att enkätsvaren hanterades konfidentiellt. 
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I enlighet med rekommendationerna av Vetenskapsrådet (2002) blev deltagarna 

informerade om studiens syfte och om att den insamlade informationen endast skulle 

hanteras i forskningssyfte. Dock informerades inte deltagarna gällande vissa detaljer 

gällande syftet med studien. Till exempel förmedlades inte att en del av syftet var att 

undersöka i vilken utsträckning deltagarna skuldbelägger offret och om utbildning kan 

påverka offerbeskyllning. Detta då det kunde påverkat deltagarnas svar i enkäten.  

Analys av material 
För att genomföra statistiska analyser på det insamlade materialet användes programmet 

IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 22 för Mac). Varje 

enkät kodades in i programmet och därefter skapades variabler över varje individs 

medelvärde på varje subskala enligt instruktionerna av Petretic-Jackson et al. (1994). 

Internt bortfall förekom på några av påståendena, men när författarna undersökte det 

interna bortfallet ansågs det inte finnas något mönster gällande obesvarade frågor. 

Därmed ansågs bortfallet inte ha en effekt på resultatet. 

 

En del av syftet med föreliggande studie var att undersöka vad eller vem som 

skuldbeläggs för våld i nära relation. Detta undersöktes med hjälp av deskriptiv statistik 

i form av medelvärden och standardavvikelser för varje subskala. Vidare var syftet att 

undersöka om dessa attityder skiljde sig mellan de deltagare som deltagit i 

utbildningstillfället och de som inte hade deltagit. För att analysera och jämföra 

kontroll- och experimentgruppens medelvärden på varje subskala användes ett 

oberoende t-test. Detta test användes även för att analysera samtliga påståenden enskilt. 

Ett oberoende t-test används när det är olika individer i de två grupperna (Pallant, 2013, 

s. 212) och resultatet av t-testet visar om det finns en statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna i medelpoäng på varje subskala (Pallant, 2013, s. 248). Ett krav för att 

använda detta parametriska test är att samplingsfördelningens medelvärden är 

normalfördelade, och enligt den centrala gränsvärdessatsen kan detta antas om urvalet är 

större än 30 (Pagano, 2013, s. 306). 
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För den fördjupade studien analyserades både subskalorna och samtliga påståenden med 

hjälp av det icke-parametriska testet Wilcoxon Signed-Rank Test. Detta test används för 

att finna skillnader mellan mättillfälle ett och två där samma individer deltagit vid två 

tillfällen (Borg & Westerlund, 2012, s. 393; Pagano, 2013, s. 532). Dock kan icke-

parametriska test, på grund av testens reducerade känslighet, misslyckas med att finna 

skillnader mellan tillfällena som faktiskt existerar (Pallant, 2013, s. 221). Därmed är 

egentligen den parametriska motsvarigheten till Wilcoxon Signed-Rank Test att föredra. 

Dock, på grund av att den fördjupade studien hade ett lågt antal deltagare (n = 24), 

krävdes ett icke-parametriskt test för att analysera resultatet (Pallant, 2013, s. 212). 

Resultat 

Deskriptiv statistik över skuldbeläggning för våld i nära relation 
Det totala antalet deltagare i föreliggande studie var 164, varav 82 flickor (50 %), 79 

pojkar (48 %), två deltagare (1.2 %) som valde alternativet “annan könsidentitet” samt 

en deltagare (0.6 %) som valde att inte ange kön. I kontrollgruppen var det totalt 71 

deltagare och i experimentgruppen var det totalt 69 deltagare. Medelvärden på 

subskalorna beräknades för kontroll- och experimentgruppen och finns redovisade i 

tabell 2.  

 

Tabell 2   

Medelvärden och standardavvikelser per subskala för kontroll- och experimentgruppen. 
  Kontrollgrupp (n = 71) Experimentgrupp (n = 69) 

Subskalor M (SD) M (SD) 
Skuldbeläggning av situationen 3.88 (0.84) 4.17 (0.88) 
Skuldbeläggning av förövaren 4.17 (0.94) 4.35 (0.70) 
Skuldbeläggning av samhället 2.93 (0.97) 3.05 (0.81) 
Skuldbeläggning av offret 1.94 (0.77) 2.05 (0.77) 
Anmärkning: Ett högre medelvärde indikerar på mer skuldbeläggning på aktuell subskala, där 

medelvärdena kan variera mellan 1 till 6.  
 

Resultatet i föreliggande studie indikerar att både deltagarna i kontroll- och 

experimentgruppen lägger mindre skuld på offret än på resterande subskalor. Både 
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kontroll- och experimentgruppen visar på högst skuldbeläggning av förövaren, och 

liknande tendens finns hos deltagarna i den fördjupade studien. Medelvärden på 

subskalorna för deltagarna i den fördjupade studien redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3   

Medelvärden och standardavvikelser per subskala för deltagarna i den fördjupade studien (n 

= 24) vid mättillfälle ett och två. 

Subskalor 
Mättillfälle 1 Mättillfälle 2 

M (SD) M (SD) 
Skuldbeläggning av situationen 4.08 (0.86) 4.15 (0.79) 
Skuldbeläggning av förövaren 4.28 (0.86) 4.27 (0.63) 
Skuldbeläggning av samhället 3.34 (0.90)  3.45 (0.82) 
Skuldbeläggning av offret 2.26 (0.71) 2.40 (0.95) 
Anmärkning: Ett högre medelvärde indikerar på mer beskyllning på aktuell subskala, där 

medelvärdena kan variera mellan 1 till 6.   

Skuldbeläggning av situationen 
För att undersöka om det är en skillnad mellan kontroll- och experimentgruppen 

gällande vad eller vem som skuldbeläggs för våld i nära relation genomfördes ett 

oberoende t-test för samtliga subskalor. Resultatet visar på en signifikant skillnad i 

skuldbeläggning av situationen mellan kontrollgruppen (M = 3.88, SD = 0.84) och 

experimentgruppen (M = 4.17, SD = 0.88; t (137.154) = -1.994, p = .048), där de 

deltagare som genomgått utbildningen i större utsträckning lägger skulden på 

situationen. Detta indikerar att dessa deltagare i större utsträckning visar medhåll i 

påståenden som att mannens bruk av droger kan vara orsaken till våld i nära relation, 

och att våld i nära relation i större utsträckning sker i ostabila hushåll, i problemutsatta 

områden och i familjer som är socialt isolerade från samhället.  

  

För att genomföra en djupare analys av subskalan gällande skuldbeläggning av 

situationen för kontroll- och experimentgruppen genomfördes ytterligare ett oberoende 

t-test för varje påstående på subskalan. Resultatet visar att det finns en signifikant 

skillnad mellan grupperna på påstående nummer 17, “Våld i nära relation är mer 

sannolikt att inträffa i familjer som är socialt isolerade från samhället”. På detta 
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påstående skattade kontrollgruppen (M = 3.27, SD = 1.36) lägre än experimentgruppen 

(M = 3.84, SD = 1.43); t (136.444) = -2.586, p = .011), vilket innebär att 

experimentgruppen i större utsträckning instämmer med påståendet. 

 

Fördjupad studie. För att upptäcka skillnader i nivån av skuldbeläggning av 

situationen bland de som genomfört mätningen av attityder före och efter utbildningen 

(n = 24) genomfördes ett Wilcoxon Signed-Rank Test där resultatet från mättillfälle ett 

och två jämfördes. Resultatet visar på ett icke-signifikant resultat (Z = -.532, p = .595) 

och därmed finns ingen skillnad i nivån av skuldbeläggning av situationen från 

mättillfälle ett (MD = 3.9) och två (MD = 3.9) i denna grupp. Liknande resultat 

återfinns när varje fråga på subskalan analyseras enskilt, där inga signifikanta skillnader 

påträffas mellan mättillfälle ett och två.  

Skuldbeläggning av förövaren 
Vid analys av deltagarnas attityder gällande skuldbeläggning av förövaren visas inget 

signifikant resultat mellan kontrollgruppen (M = 4.17, SD = 0.94) och 

experimentgruppen (M = 4.35, SD = 0.70; t (129.654) = -1,261, p = .218). Vid djupare 

analys på de specifika påståendena rörande skuldbeläggning av förövaren visar 

resultatet att det finns en signifikant skillnad mellan kontroll- och experimentgruppen på 

påstående nummer fem, “Våld i nära relation beror i huvudsakligen på egendomliga 

personlighetsdrag hos mannen”. Här framkommer att kontrollgruppen (M = 3.77, SD = 

1.23) visar på mindre medhåll på påståendet än vad experimentgruppen gör (M = 4.23, 

SD = 1.17; t (134.882) = -2.278, p = .024). Resultatet indikerar att experimentgruppen i 

större utsträckning än kontrollgruppen anser att våld i nära relation huvudsakligen beror 

på förövarens personlighetsdrag. 

 

Fördjupad studie. För att finna skillnader i skuldbeläggning av förövaren hos 

de individer som deltog i den fördjupade studien analyserades subskalan med hjälp av 

ett Wilcoxon Signed-Rank Test. Analysen demonstrerar inget signifikant resultat mellan 

mättillfälle ett (MD = 4.30) och mättillfälle två (MD = 4.20; Z = -.061, p = .952), vilket 

innebär att utbildningen inte förefaller skapa en attitydförändring gentemot förövaren 

hos dessa individer. Vidare analyserades varje påstående på denna subskala var för sig 
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och analysen visar ingen signifikant skillnad mellan mättillfälle ett och två på något av 

dessa påståenden.  

Skuldbeläggning av samhället 
Skuldbeläggning av samhället för våld i nära relation förekommer både i 

kontrollgruppen (M = 2.93, SD = 0.97) och experimentgruppen (M = 3.05, SD = 0.81). 

Dock, vid ett genomfört oberoende t-test, återfinns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande skuldbeläggning på denna delskala, t (138) = -.815, p = .417. 

 

Fördjupad studie. Ett liknande resultat finns bland de deltagare vars attityder 

mättes före (MD = 3.25) och efter (MD = 3.50) utbildningen, då nivån av 

skuldbeläggning av samhället inte signifikant förändrades efter att deltagarna deltagit i 

utbildningen (Z = -.256, p = .209). När påståendena beträffande skuldbeläggning av 

samhället för våld i nära relation analyseras enskilt finns en signifikant skillnad mellan 

mättillfälle ett (M = 2.92, MD = 3.00) och mättillfälle två (M = 3.54, MD = 3.00; Z =  

-2.104, p = .035, r = -.30) på påstående nummer ett, “Mängden sex och våld i media 

påverkar starkt mannen att fysiskt misshandla sin flickvän/sambo/maka”. 

Effektstorleken för påståendet var -.30 vilket indikerar en medelstor effekt enligt 

riktlinjerna för Cohen’s d (Borg & Westerlund, 2012, s. 146). Detta visar på att 

deltagarna efter genomförd utbildning i större utsträckning anser att media påverkar 

mannen att fysiskt misshandla sin partner.  

Skuldbeläggning av offret 
Av samtliga subskalor var skuldbeläggning av offret den subskala där deltagarna lade 

minst skuld för våld i nära relation, både i kontrollgruppen (M = 1.94, SD = 0.77) och 

experimentgruppen (M = 2.05, SD = 0.77). Vid vidare analys av detta framkommer 

dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna beträffande skuldbeläggning av offret, 

t (137.879) = -.907, p = .366. Detta innebär att de deltagare som deltagit i utbildningen 

om våld i nära relation varken skuldbelägger offret i mindre eller större utsträckning än 

deltagarna i kontrollgruppen. När varje fråga på subskalan analyseras enskilt 

framkommer att det på påstående nummer 10,“Våld i nära relation kan undvikas genom 

att kvinnan anstränger sig mer för att behaga sin man”, finns en signifikant skillnad 
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mellan kontrollgruppen (M = 1.74, SD = 1.24) och experimentgruppen (M = 2.26, SD = 

1.43; t (133.422) = -2.285, p = .024). Deltagarna i experimentgruppen uppvisar ett större 

medhåll i påståendet än kontrollgruppen, och anser därmed i större utsträckning att våld 

i nära relation kan undvikas genom att kvinnan anstränger sig mer. 

 

Fördjupad studie. Liknande analyser genomfördes för de deltagare vars 

attityder mättes före och efter utbildningen med hjälp av ett Wilcoxon Signed-Rank 

Test. Vid analys av subskalan som helhet återfinns ingen signifikant skillnad mellan 

mättillfälle ett (MD = 2.14) och två (MD = 2.21) beträffande skuldbeläggning av offret 

(Z = -.670, p = .503), och detsamma gäller när frågorna analyseras enskilt. Nivån av 

offerbeskyllning var konstant bland deltagarna, och ändrades inte efter att de deltagit i 

utbildningen om våld i nära relation.  

Diskussion 
Aktuell studie syftade för det första till att undersöka vad eller vem som skuldbeläggs 

för våld i nära relation bland ungdomar i årskurs tre på gymnasiet. För det andra var 

syftet att undersöka om utbildning gällande våld i nära relation kan reducera 

skuldbeläggning av offret bland dessa ungdomar. Deltagarna delades in i en 

kontrollgrupp (n = 71) och en experimentgrupp (n = 69), där deltagarna i 

experimentgruppen närvarade vid ett utbildningstillfälle om våld i nära relation. Båda 

grupperna fyllde i en enkät som syftade till att mäta attityder och i vilken utsträckning 

deltagarna skuldbelägger situationen, förövaren, samhället och offret gällande våld i 

nära relation. Utöver detta genomfördes en fördjupad studie med 24 deltagare, där 

deltagarnas attityder mättes både före och efter genomförd utbildning.  

Resultatet i föreliggande studie går i linje med de medelvärden som både Bryant och 

Spencer (2003) och Petretic-Jackson et al. (1994) presenterade. Likt tidigare forskning 

lade deltagarna i samtliga grupper mest skuld på förövaren, därefter på situationen, och 

samhället. Vidare visade resultatet att minst skuld lades på offret. Tidigare studier har 

visat att individer främst anser att det är förövarens karaktärsdrag och bakgrund som är 

orsaken till våld i nära relation (se bland annat Worden & Carlson, 2005). Vidare har 

det visats att huvuddelen av ansvaret lades på förövaren istället för offret (se bland annat 
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Halket et al., 2014; Taylor & Sorenson, 2005) och att offret vanligen inte anses vara 

ansvarig för den misshandel som sker (Harris & Cook, 1994). Dock, trots att offret 

vanligen inte skuldbeläggs för våld i nära relation, förekommer offerbeskyllande 

attityder.  

Vid analys av detta resultat uppvisades en signifikant skillnad i attityder mellan 

kontroll- och experimentgruppen gällande skuldbeläggning av situationen. Dock 

framkom ingen signifikant skillnad mellan grupperna på resterande subskalor. För den 

fördjupade studien fanns ingen signifikant skillnad i attityder mellan mättillfälle ett och 

två på någon av subskalorna. Detta resultat tyder på att samtliga deltagare uppvisar 

liknande tendenser för vad eller vem som skuldbeläggs för våld i nära relation.  

Den fördjupade studien genomfördes för att eliminera ett potentiellt bakomliggande-

variabel-problem och för att kontrollera att signifikanta skillnader mellan kontroll- och 

experimentgruppen beror på utbildningen och inte på några skillnader mellan 

individerna. Eftersom det inte återfanns någon signifikant skillnad i attityder på någon 

av subskalorna bland deltagarna i den fördjupade studien kan inte den signifikanta 

skillnaden mellan kontroll- och experimentgruppen som uppvisades gällande 

skuldbeläggning av situationen med säkerhet härledas till utbildningen. Istället kan den 

signifikanta skillnaden på subskalan bero på individuella skillnader bland de individer 

som deltog i kontroll- och experimentgruppen eller andra bakomliggande variabler. 

Tidigare forskning har visat att exempelvis tidigare utsatthet i barndomen kan påverka 

attityder till våld i nära relation (se bland annat Worden & Carlson, 2005). De individer 

som själva varit utsatta för våld i hemmet har visats skylla mer på samhället, medan de 

som själva brukat våld i nära relation i större utsträckning skuldbelägger offret (Bryant 

& Spencer, 2003). Därmed kan det uppvisade resultatet i föreliggande studie bero på att 

individerna i de olika grupperna exempelvis har olika bakgrund gällande tidigare 

utsatthet och våldsutövning, klass eller etnicitet, och att de på grund av detta har olika 

attityder till våld i nära relation.  

Vid analys av varje enskilt påstående på samtliga subskalor visades en signifikant 

skillnad i attityder mellan kontroll- och experimentgruppen på tre påståenden: påstående 

17, “Våld i nära relation är mer sannolikt att inträffa i familjer som är socialt isolerade 

från samhället” som tillhör subskalan skuldbeläggning av situationen; påstående 
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nummer fem, “Våld i nära relation beror i huvudsakligen på egendomliga 

personlighetsdrag hos mannen” som tillhör subskalan skuldbeläggning av förövaren; 

samt påstående nummer 10, “Våld i nära relation kan undvikas genom att kvinnan 

anstränger sig mer för att behaga sin man” som tillhör subskalan skuldbeläggning av 

offret. På samtliga påståenden skattade kontrollgruppen lägre än experimentgruppen, 

vilket indikerar att deltagarna som fått utbildning om våld i nära relation i större 

utsträckning visar medhåll på dessa tre påståenden. Dock kan inte uppvisade 

signifikanta skillnader härledas till utbildningen som gavs då det inte återfanns en 

skillnad i attityder på ovanstående påståenden bland individerna i den fördjupade 

studien. Sannolikheten är stor att det är andra variabler än utbildningen som bidragit till 

den uppvisade skillnaden mellan kontroll- och experimentgruppen.  

I den fördjupade studien uppvisades en signifikant skillnad mellan mättillfälle ett och 

två på påstående nummer ett, “Mängden sex och våld i media påverkar starkt mannen 

att fysiskt misshandla sin flickvän/sambo/maka”, som tillhör subskalan skuldbeläggning 

av samhället. Detta resultat demonstrerade att deltagarna efter utbildningen i större 

utsträckning ansåg att media påverkar mannen att fysiskt misshandla sin partner. Vad i 

utbildningen som bidragit till denna signifikanta förändringen går att diskutera, då 

utbildningen som sådan inte fokuserade på vad som gör att förövaren utövar våld, utan 

fokuserade på offret och vad hon går igenom. Det går dock att spekulera att 

förändringen kan bero på att individerna vid mättillfälle två fyllde i enkäten på ett mer 

genomtänkt och medvetet sätt. Eftersom påståendet var det första på enkäten kan det 

vara så att deltagarna var uppmärksamma direkt efter utbildningstillfället, och därmed 

fyllde i påståendet efter att noggrant läst igenom det. Ytterligare något som kan ha 

påverkat deltagarnas attitydförändring är externa faktorer, exempelvis vad som skett 

mellan mättillfälle ett och två. Deltagarna kan ha blivit influerade av andra källor eller 

omständigheter som gjort att deras medhåll på påståendet ökat.  

Huruvida om kortare utbildning kan fungera som en åtgärd för att reducera 

offerbeskyllande attityder råder det i tidigare forskning delade meningar om. Avery-

Leaf et al. (1997) och Lavoie et al. (1995) menar att kortare utbildning kan bidra till 

ökade positiva attityder och minskning av attityder som rättfärdigar våld i nära relation. 

Även Jaffe et al. (1992) fann att en kortare utbildning bidrog till positiva 



UNGDOMARS ATTITYDER TILL VÅLD I NÄRA RELATION: KAN UTBILDNING 

REDUCERA OFFERBESKYLLANDE ATTITYDER?  

 

 30 

attitydförändringar. Dock har Halket et al. (2014) och Wan och Bateman (2007) visat att 

kortare utbildning endast bidrog till mindre attitydförändringar. Varför utbildningarna 

som infördes av Avery-Leaf et al. (1997) och Lavoie et al. (1995) bidrog till 

attitydförändringar diskuteras av dessa forskare. Det är möjligt att deltagarna redan 

innan interventionen hade en attityd som inte tolererar våld i nära relation eller att det 

var bakomliggande variabler som bidrog till den uppvisade attitydförändringen. Även 

Jaffe et al. (1992) diskuterar att det redan innan utbildningen förekom attityder som inte 

stödjer våld i nära relation och att deltagarna möjligen inte var ärliga då utbildningen 

kan ha varit upprörande.  

I enlighet med viss tidigare forskning visar resultatet i föreliggande studie att kortare 

utbildningar troligen inte är tillräckliga för att förändra attityder till våld i nära relation. 

Halket et al. (2014) menar att detta kan bero på att individerna inte fått möjlighet att 

reflektera över den information som förmedlats. I och med att reflektion diskuteras vara 

en betydelsefull komponent för att förändra attityder till våld i nära relation kan Petty 

och Cacioppos (1986) teori, ELM, användas för att diskutera resultatet i föreliggande 

studie.  

Teorin av Petty och Cacioppo (1986) beskriver att en attitydförändring kan ske på två 

olika sätt, antingen genom att individen tar in informationen på grund av externa 

faktorer eller genom att individen reflekterar. Om individen tar in informationen på 

grund av externa faktorer kan det ske en kortsiktig attitydförändring, medan om 

individen reflekterar finns förutsättningar för en bestående attitydförändring. För att en 

individ skall reflektera krävs det att individen är motiverad och känner att informationen 

är relevant. Ytterligare förutsättningar för reflektion är att individen inte är distraherad 

och att informationen repeteras (Petty & Cacioppo, 1986). I föreliggande studie 

repeterades inte utbildningen vid flera tillfällen och därmed fick deltagarna endast en 

chans att ta in och reflektera över informationen. Ju fler gånger information repeteras, 

desto fler möjligheter får individen att reflektera över det som framställs (Petty & 

Cacioppo, 1986). Tidigare forskning som innehållit flera utbildningstillfällen, där 

informationen repeterats, har visat på en förändring av offerbeskyllande attityder (se 

bland annat Fox et al., 2016).  Bristen på repetition har därmed diskuterats av Halket et 

al. (2014) kunna vara en faktor som påverkat att det inte skett en förändring av 
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individers attityder till offret. I flertalet studier där utbildning har visats ha en inverkan 

på individers attityder till våld i nära relation har informationen repeterats vid flera 

tillfällen (se bland annat Fox et al., 2016; Fox & Cook, 2011; Lavaoi et al., 1995).  

Utöver repetition krävs att individen reflekterar för att det skall skapas en bestående 

attitydförändring, och en förutsättning för reflektion är att individen känner att 

informationen är relevant för sin personlighet, identitet, känslor och intressen (Petty & 

Cacioppo, 1986). Deltagarna i föreliggande studie hade inte möjlighet att själva välja 

om de endast ville fylla i enkäten eller också få en utbildning om våld i nära relation. På 

grund av detta kan deltagarna känt sig “tvingade” att lyssna på föreläsningen, och 

reflekterade möjligen inte eftersom de inte kände att informationen tilltalade dem. 

Tidigare forskning om våld i nära relation har visat att individer som själva valt att delta 

i en intervention uppvisade en förändrad attityd till våld i nära relation (se bland annat 

Dill-Shackleford et al., 2015; Fox & Cook, 2011). I dessa fall gjorde interventionen att 

individerna skuldbelade offret i mindre utsträckning (Fox & Cook, 2011) och att de fick 

mer förståelse för hur en destruktiv relation ser ut (Dill-Shackleford et al., 2015). 

Personlig relevans har därmed visats ha en inverkan på attitydförändringar gällande våld 

i nära relation (se bland annat Dill-Shackleford et al., 2015). Även Heppner et al. 

(1995), som studerade attitydförändringar gällande våldtäkt utifrån ELM, diskuterar att 

personlig relevans och motivation är nyckelelement för att information skall skapa 

reflektion.  

Förmågan att reflektera kan även vara beroende och påverkad av tidigare attityder (Petty 

& Cacioppo, 1986), och människor har förutfattade meningar gällande vad som orsakar 

ett beteende (Angelöw et al., 2015, s. 62). För att en intervention skall få bäst effekt på 

attityder till våld i nära relation bör interventionen implementeras innan individer börjar 

ingå i intima relationer (Fox et al., 2016). Utbildningen i föreliggande studie 

genomfördes bland ungdomar som var mellan 18-22 år, och därmed hade deltagarna 

troligen redan en etablerad uppfattning om vad eller vem som bär skulden för våld i 

nära relation. Vidare kan deltagarna ha uppvisat en attityd som är socialt accepterad, 

eftersom individer enligt Hayes (2000, s. 92) kan välja att inte erkänna sina initiala 

attityder om de strider mot den sociala normen. I utbildningen som gavs lades det fram 

anledningar till varför det är problematiskt att individer skyller på kvinnor som är 
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utsatta för våld i nära relation. Detta kan ha påverkat deltagarna att välja bort sina 

initiala attityder och istället visa en icke offerbeskyllande attityd. Dock, eftersom 

kontrollgruppen inte fick någon utbildning om våld i nära relation, kan det finnas 

ytterligare anledningar till varför deltagarna eventuellt lade mindre skuld på offret än 

vad de egentligen ville. En anledning kan vara att de förstod vad studien och enkäten 

syftade till, och därmed valde att inte svara i enlighet med sina attityder och 

uppfattningar.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att samtliga grupper skuldbelade förövaren i större 

utsträckning än offret, och skuldbeläggning av offret var den subskalan med lägst 

medelvärden. Det framkom dock att utbildningen inte bidrog till en reducering av 

offerbeskyllande attityder, och den enda signifikanta skillnaden som uppvisades hos 

individerna i den fördjupade studien var på ett påstående gällande skuldbeläggning av 

samhället. Varför föreliggande studie uppvisade detta resultat kan förklaras utifrån 

faktorerna i ELM, där utbildningen i aktuell studie bland annat inte repeterades. Kortare 

utbildningar har i flera studier endast resulterat i mindre attitydförändringar eller inga 

attitydförändringar alls (se bland annat Halket et al., 2014; Wan & Bateman, 2007), 

eftersom det inte funnits tid för reflektion (Halket et al., 2014). Vidare kan resultatet 

bero på flertalet olika bakomliggande variabler, och tidigare forskning har diskuterat att 

om det redan finns en låg acceptans av stereotypa myter finns det lite utrymme för 

förbättring (Curier & Carlson, 2009).   

Metodologiska styrkor och svagheter  
I föreliggande studie fanns både styrkor och svagheter. En av styrkorna var att 

deltagarnas attityder mättes med ett väletablerat instrument (DVBS; Petretic-Jackson et 

al., 1994) som skapades för att mäta offerbeskyllande attityder och individers 

skuldbeläggning gällande våld i nära relation. Instrumentet har en adekvat validitet och 

reliabilitet (Bryant & Spencer, 2003), och även den svenska översättningen av DVBS 

hade en acceptabel reliabilitet utifrån riktlinjerna i Pallant (2013). Vidare har DVBS 

använts i tidigare forskning gällande våld i nära relation och vem eller vad som 

skuldbeläggs (se bland annat Bryant & Spencer, 2003; Postmus et al, 2011). Varför ett 

instrument med flera subskalor användes motiverades av att det i tidigare forskning 

framkommit att det främst är andra än offret som skuldbeläggs för våld i nära relation 
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(se bland annat Bryant & Spencer, 2003; Taylor & Sorenson, 2005). Om ett instrument 

endast mäter skuldbeläggning av offret går det endast att finna just skuldbeläggning av 

offret, men det går inte att veta om offret faktiskt är den som främst skuldbeläggs för 

våld i nära relation.  

 

Utbildningen som genomfördes i föreliggande studie var baserad på tidigare forskning, 

vilket anses vara en styrka. Tidigare forskning har visat att utbildning som fokuserar på 

brottsoffer har resulterat i mindre offerbeskyllande attityder (Fox & Cook, 2011). Det 

har dessutom föreslagits att offerbeskyllande attityder gällande våld i nära relation kan 

reduceras genom att utbilda individer om de hinder som finns när en kvinna vill lämna 

en destruktiv relation (Yamawaki et al., 2012). Detta lade grunden till utbildningen som 

gavs i föreliggande studie.  

 

Ytterligare en styrka med föreliggande studie var att en fördjupad studie genomfördes 

där deltagarnas attityder mättes både före och efter utbildningen. Detta för att reducera 

sannolikheten för ett potentiellt bakomliggande-variabel-problem där individuella 

skillnader var orsaken till uppvisade förändringar i attityder. Den fördjupade studien 

genomfördes även för att verkligen upptäcka förändringar i attityder. En begränsning 

var dock att det endast var 24 deltagare i den fördjupade studien där deltagarnas 

attityder mättes vid två tillfällen. För att kunna påstå att utbildning har skapat en 

förändring i attityder bör samtliga deltagares attityder dokumenteras både innan och 

efter genomförd intervention (Denscombe, 1998, s. 79). Om deltagarna i kontroll- och 

experimentgruppen också hade mätts vid två tillfällen kunde skillnader vid mättillfälle 

två sannolikt härledas till interventionen.  

 

Utöver problematiken med att kontroll- och experimentgruppens attityder inte mättes 

vid två tillfällen var ytterligare en begränsning att det inte skedde någon uppföljning av 

deltagarnas attityder. Eftersom deltagarna fyllde i enkäten direkt efter utbildningen kan 

det vara så att deltagarna inte fick tid att reflektera över informationen i utbildningen. 

Vid en eventuell uppföljning en tid efter utbildningen skulle möjligen en 

attitydförändring kunna uppvisas, eftersom deltagarna då haft möjlighet att reflektera. 



UNGDOMARS ATTITYDER TILL VÅLD I NÄRA RELATION: KAN UTBILDNING 

REDUCERA OFFERBESKYLLANDE ATTITYDER?  

 

 34 

Dock bör en uppföljning av deltagarnas attityder ske i samband med att flertalet 

utbildningstillfällen genomförs, vilket inte var möjligt i föreliggande studie.  

 

Eftersom föreliggande studie var ett kvasi-experiment går det inte att skapa en 

kontrollerad situation med helt likvärdiga grupper, och därmed går det inte att utesluta 

att andra faktorer orsakat den uppvisade skillnaden (Halvorsen, 1992, s. 67; Hayes, 

2000, s. 51). Det kan ha funnits bakomliggande variabler som påverkat deltagarnas 

attityder som exempelvis etnisk bakgrund, tidigare utsatthet eller att individen själv 

utövat våld. Dock fanns inte utrymme eller förutsättningar i aktuell studie att undersöka 

dessa potentiella bakomliggande variabler.  

 

Ytterligare en begränsning med föreliggande studie var att resultatet inte går att 

generalisera på grund av att deltagarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval (Borg & 

Westerlund, 2012, s. 26). Dock var resultatet i enlighet med tidigare forskning (se bland 

annat Bryant & Spencer, 2003; Halket et al., 2014; Wan & Bateman, 2007), vilket visar 

att det möjligtvis går att applicera resultatet på en liknande population med 

gymnasieelever. Bekvämlighetsurvalet kan anses motiverat med hänsyn till studiens 

omfattning och bristande resurser.  

Slutsats och framtida forskning 
I föreliggande studie skuldbelades främst förövaren för våld i nära relation och minst 

skuld lades på offret. Alla grupper hade en låg nivå av offerbeskyllning, vilket är i 

enlighet med tidigare forskning på området. Utbildningen som gavs i föreliggande 

studie bidrog inte till en signifikant reducering av offerbeskyllande attityder vilket kan 

beror på deltagarnas redan låga offerbeskyllande attityder. Vidare fanns inte 

förutsättningar för reflektion enligt de kriterier som omnämns i ELM. 

Framtida forskning bör implementera utbildning gällande våld i nära relation som är i 

enlighet med ELM, där faktorer så som repetition, personlig relevans, minskad 

distraktion och motivation tas i beaktning. Sådan utbildning bör dessutom 

implementeras innan individer börjar ingå i intima relationer (Fox et al., 2016). Vidare 

bör framtida forskning utföra noggranna utvärderingar av införda program för att 

undersöka vad som är mest effektivt för att reducera skuldbeläggning av offret. Denna 
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forskning är av särskild vikt eftersom flertalet kvinnor som lever i en destruktiv relation 

upplever att de blir skuldbelagda för det som sker. Om kvinnor istället upplever mer 

stöd ökar sannolikheten för att de vågar lämna den våldsamma relationen. 
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Appendix A. Följebrev 
 
 

 
  
 
 
 

   
 

Till Dig som är elev i årkurs tre  
  

Vi är två studenter som studerar Kriminologprogrammet på Mittuniversitetet och skriver 
för närvarande vår C-uppsats som handlar om uppfattningar gällande våld i nära 
relation. Denna studie genomförs för att utöka förståelsen kring ungdomars 
uppfattningar gällande våld i nära relation. 

  
Enkäten består först och främst av några bakgrundsfrågor. Därefter är det 23 påståenden 
om våld i nära relation. Resultatet från enkätundersökningen skall endast användas till 
denna studie och Dina svar är konfidentiella och anonyma. 

  
I och med att Du fyller i denna enkät ger Du ditt medgivande till att delta i studien. Det 
är frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande. 

  
Om Du skulle uppleva obehag och vill ha stöd, kontakta Brottsofferjouren på 0200- 
212019 eller Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. 

  
Har Du några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via mail. 

  
Tack på förhand för Din medverkan! 
 

  

Madeleine Tigerdotter                                                Lisa Axelson 
mati1301@student.miun.se                                        liax1300@student.miun.se 
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Appendix B. Instruktionsblad som medföljde enkäten 
Våld i nära relation är i denna enkät definierat som fysiskt våld mot nuvarande 
flickvän/sambo/maka. Våld i nära relation kan ske i både heterosexuella och 
homosexuella relationer, där både kvinnor och män kan vara förövare eller offer. I 
denna enkät antas det att mannen är förövaren och kvinnan är offret. 
  
Del I av enkäten består av bakgrundsfrågor. Del II består av påståenden kring våld i 
nära relation. Markera på den 6 gradiga skalan vart du ställer dig i förhållande till dessa 
påståenden. Markera ditt svar med ett (1) kryss (X). Om du markerar fel, stryk över ditt 
svar och gör ett nytt kryss (X). 
  
Några av dessa påståenden kan upplevas som stötande, men kom ihåg att detta inte är 
fakta utan påståenden som är förekommande i diskussionen kring våld i nära 
relation. 
  
Exempelfråga: 
  
A.  Om en individ tränar får denne stora muskler 
  
Instämmer                                                                        X                          Instämmer 
inte alls            1                2              3              4              5              6         helt och 
hållet 
  
  
Krysset ovanför 5:an indikerar ett ganska starkt medhåll. Svara nedanstående 
påståenden baserat på din egen åsikt. Det finns inget rätt eller fel svar, då det är din 
personliga åsikt. 
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Appendix C. Enkät 
Del I: Bakgrundsfrågor 
 

1. Gymnasieprogram: ______________________________________ 
 
 

2. Ålder:              ______________________________________ 
 
 

3. Jag identifierar mig som:  
 

o Man 
 

o Kvinna 
 

o Annan könsidentitet 
 

o Vill inte uppge 
           
 
Del II: Påståenden gällande våld i nära relation 
 

1. Mängden sex och våld i media påverkar starkt mannen att fysiskt 
misshandla sin flickvän/sambo/maka.  

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

2. Våld i nära relation är ett resultat av att samhället ser kvinnor, som är i en 
relation eller ett äktenskap, som en egendom.  

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

3. En man som fysiskt misshandlar sin flickvän/sambo/maka bör bli dömd till 
fängelse för sin handling. 

 
Nästan aldrig         ____        ____        ____        ____        ____        ____     Nästan  

             1               2              3              4              5             6         alltid 
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4. En man som fysiskt misshandlar sin flickvän/sambo/maka är “psykisk 
sjuk” eller har psykologiska problem. 

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

5. Våld i nära relation beror i huvudsakligen på egendomliga 
personlighetsdrag hos mannen.  

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

6. Det är flickvännen/sambon/makan som provocerar mannen att fysiskt 
misshandla henne.  

 
Nästan aldrig      ____        ____        ____        ____        ____        ____     Nästan  

          1               2              3              4              5             6        alltid          
 

7. Våld i nära relation är ett resultat av ett mansdominerat samhälle.  
 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

8. Kvinnor i relationen/äktenskapet uppmuntrar till våld i nära relation 
genom sitt dåliga omdöme, genom att provocera mannens aggressivitet och 
så vidare.  

 
Nästan aldrig      ____        ____        ____        ____        ____        ____     Nästan  

          1               2              3              4              5             6         alltid       
 

9. Kvinnor i relationen/äktenskapet blir fysisk misshandlade av sina män för 
att de förtjänar det.  

 
Nästan aldrig      ____        ____        ____        ____        ____        ____     Nästan  

          1               2              3              4              5             6        alltid         
 

10. Våld i nära relation kan undvikas genom att kvinnan anstränger sig mer 
för att behaga sin man.  

 
Nästan aldrig      ____        ____        ____        ____        ____        ____     Nästan  

          1               2              3              4              5             6        alltid      
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11. Våld i nära relation är mer sannolikt att ske i ostabila hushåll.  
 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

12. Våld i nära relation är mer sannolikt att ske i familjer med bristande 
relationer mellan varandra.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

13. Mannens missbruk av droger och alkohol orsakar våld i nära relation.  
 

Nästan aldrig       ____        ____        ____        ____        ____        ____     Nästan  
          1               2              3              4              5             6        alltid        

 
 

14. Våld i nära relation inträffar för att samhället accepterar att det sker inom 
ramen för partnerskap.  

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

15. Våld i nära relation är mer sannolikt att inträffa i slummen eller i 
problemutsatta områden.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

16. När stressen i relationen/äktenskapet ökar, så ökar sannolikheten för våld i 
nära relation.   

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

17. Våld i nära relation är mer sannolikt att inträffa i familjer som är socialt 
isolerade från samhället.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
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18. Män som fysiskt misshandlar sin flickvän/sambo/maka kan inte kontrollera 
sitt våldsamma beteende. 

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
  

19. Män som fysiskt misshandlar sin flickvän/sambo/maka har haft en 
dominant, aggressiv fader som också brukade våld i nära relation.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

20. Kvinnorörelsens och feminismens uppsving har ökat förekomsten av våld i 
nära relation.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
21. Kvinnor i en relation eller ett äktenskap överdriver de fysiska och 

psykologiska effekterna av våld i nära relation.  
 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

22. I dagens samhälle är det mannens privilegium att misshandla sin 
flickvän/sambo/maka i sitt eget hem.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

23. Män misshandlar sin flickvän/sambo/maka fysiskt för att det är ett 
accepterat maskulint beteende i dagens samhälle.  

 
Instämmer        ____        ____        ____        ____        ____        ____        Instämmer  
inte alls               1               2              3              4              5             6            helt och  

 hållet 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
 

 
 
 



UNGDOMARS ATTITYDER TILL VÅLD I NÄRA RELATION: KAN UTBILDNING 

REDUCERA OFFERBESKYLLANDE ATTITYDER?  

 

 48 

Appendix D. Föreläsningsmanus  
Definition av våld i nära relation  
Termen “nära relation” är inte alltid lätt att definiera (Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], 

2014). En nära relation kan vara kärleksrelation mellan två personer, syskonrelationer 

eller en relation mellan föräldrar och barn. I denna föreläsning används BRÅs (2014) 

definition som menar att nära relation är en pågående eller avslutad parrelation. 

 

Våldet som sker i en nära relation kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt (Daigle, 

2013). Fysiskt våld är det våld som ger en fysisk skada, till exempel smärta, blåmärken 

eller sår. Psykiskt våld innefattar beteenden som förnedrar, kränker, skrämmer, hotar 

och kontrollerar. Det kontrollerande beteendet kan visas genom till exempel att inte låta 

sin partner träffa sin familj eller sina vänner (World Health Organisation [WHO], 2013). 

Sexuellt våld innefattar oönskade sexuella närmanden, exempelvis våldtäkt eller 

sexuella anspelningar (Daigle, 2013). 

  

Prevalens 

Varje år dödas omkring 17 kvinnor av en man som de varit eller är i ett förhållande 

med. Det är vanligt att kvinnan blivit utsatt för både misshandel och hot innan hon blev 

dödad, och majoriteten av alla mord sker i bostaden utan några vittnen (BRÅ, 2014). Av 

alla världens kvinnor kommer 36 procent någon gång i livet utsättas för våld i nära 

relation (Johansson-Latham, 2014). Närmare hälften av de kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relation blir utsatta någon gång i månaden eller oftare. Av de utsatta 

kvinnorna blev 20 procent utsatta för grov misshandel och sexuellt våld minst en gång i 

veckan av sin partner (BRÅ, 2014). Av de som blev utsatt för upprepat fysiskt våld blev 

90 procent även utsatt för systematiskt och upprepat psykiskt våld. 

 

Våld i nära relation har ett högt mörkertal av brottsoffer (Johansson-Latham, 2014). Det 

finns svårigheter med att veta exakt hur vanligt det är då våld i nära relation vanligen 

sker bakom stängda dörrar (Daigle, 2013). Av de som blev utsatt för våld i nära relation 

anmälde endast 4.9 procent händelsen eller händelserna (BRÅ, 2014). Att 

anmälningsfrekvensen är låg kan bland annat bero på att offret har en nära relation med 

förövaren som gör det svårt för offret att anmäla (Daigle, 2013). Den vanligaste 
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anledningen till varför kvinnorna inte anmäler är för att kvinnan anser att händelsen inte 

är särskilt allvarlig. Av de som inte anmält av denna anledning hade 95 procent varit 

utsatt för psykiskt våld (BRÅ, 2014). Varför psykiskt våld påverkar kvinnors 

anmälningsbenägenhet beror på något som kallas för normaliseringsprocessen. 

  

Normaliseringsprocessen 

Begreppet normalisering syftar på att våldet successivt uppfattas som ett normalt inslag 

i vardagen, där gränserna för vad som kan accepteras förskjuts (Nordborg, 2014). 

Mannen använder våldet som en strategi för att kontrollera kvinnan, och för kvinnan 

handlar det om en anpassning och en vilja att vara mannen till lags. I början av en 

relation kanske hon gör detta med glädje men detta blir sedan en strategi för att undvika 

eller avbryta våld. 

 

Kontroll & isolering 

I början av relationen kan mannen framstå som charmig, social och utåtriktad, men kan 

vara aggressiv och kontrollerande mot kvinnan när andra inte är närvarande (Nordborg, 

2014). Övergången från positiv till negativ form av kontroll kommer smygande. Detta 

kan ske exempelvis då mannen i början ber kvinnan att ringa honom när hon kommer 

hem. Kravet på kontakt ökar sedan successivt, och kvinnan blir tvingad att ringa vart 

hon än befinner sig. Mannen kan börja kontrollera hennes aktiviteter, ha svartsjuka 

reaktioner även mot kvinnliga bekanta, nedvärdera vänner och mannen har därmed stort 

inflytande över kvinnans verklighetsbild. Mannens negativa kommentarer eller nekande 

att träffa vänner och familj gör att kvinnan tar avstånd från dem. Detta bidrar till att 

kvinnans livsrum krymper.  

 

Växling mellan våld och värme 

Mannens våldsutövning följs av att han är omtänksam, vilket ger kvinnan hopp om att  

mannens positiva egenskaper ska vara kvarstående (Nordborg, 2014). Efter våldet kan 

mannen ge en present, be om ursäkt och säga att våldet inte ska ske igen. Detta brukar 

ske med jämna mellanrum och blir en cykel där mannen växlar mellan våld och värme. 

Växling mellan våld och värme förstärker känslomässiga band, och denna “teknik” är 

även ett effektivt inslag i tortyr och hur krigsfångar behandlas. 
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Ansvarsförskjutning och krympande självkänsla 

Mannen lägger skulden på kvinnan och isolerar henne från både familj och vänner. 

Detta gör att kvinnan inte har någon i sin närhet som kan stötta henne och berätta att 

våldet inte är hennes fel. Detta leder till att kvinnan tror på det mannen säger och känner 

att det är hennes fel.  

 

Att lämna en destruktiv relation 

“Varför lämnar inte en kvinna en destruktiv relation?”. Genom att ställa denna fråga är 

risken att ännu mer ansvar och skuld läggs på kvinnan och därmed ökar svårigheterna att 

lämna en destruktiv relation. 

 

Det finns flera anledningar till varför en kvinna kan ha svårt att lämna ett destruktivt 

förhållande (Nordborg, 2014). Våld i samband med en separation är ofta en fortsättning 

på ett etablerat våldsmönster. Månaderna före ett uppbrott är vanligen den mest 

våldsamma perioden. När kvinnan väljer att lämna är det nästan alltid mot mannens vilja 

och hennes uppbrott är inte ett givet slut på våldet. Insikten och rädslan för upptrappat 

våld i samband med en separation kan fördröja kvinnans beslut att lämna och det 

handlar ofta om en väl grundad rädsla. 

 

Många kvinnor är ekonomiskt beroende av mannen och känner att de inte kan lämna på 

grund av ekonomiska skäl. Detta förstärks ytterligare om de har gemensamma barn, då  

kvinnan kan känna att hon inte kan försörja sin familj (Daigle, 2013) och att hon splittrar 

familjen om hon lämnar mannen (Nordborg, 2014). 

 

När mannen har isolerat kvinnan från sin omgivning kan kvinnan känna att hon inte har 

något stöd från utomstående. Utan detta stöd har hon ingen att vända sig till, vilket gör 

att de enda kontakterna hon har är den våldsamma mannen (Daigle, 2013). Genom att 

hon inte har något stöd kan kvinnan känna ännu mer skuld och skam (Daigle, 2013). 

  

Vid en separation är risken för dödligt våld som störst. Forskning har visat att risken är 

högre att kvinnan blir dödad av mannen om hon lämnar honom, än om hon stannar 

(Daigle, 2013). 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kommer var tredje kvinna bli utsatt för våld i nära relation och 17  

kvinnor om året blir i Sverige dödade av en tidigare eller nuvarande partner. Varför en 

kvinna väljer att stanna i en våldsam relation kan vara på grund av att våldet blir en 

normal del av vardagen och kvinnan ser sig själv som ansvarig för att det händer. Om en 

kvinna väljer att lämna en våldsam relation behöver inte våldet upphöra och risken för 

dödligt våld är som störst i samband med separationen. 
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