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Sammanfattning
Introduktion: Partnervåld är ett världsomfattande problem som drabbar både män och
kvinnor. Manliga brottsoffer uppfattas som mer ansvariga för våldet de utsätts för än
kvinnliga brottsoffer och uppfattningarna får konsekvenser för bemötande inom
rättsväsendet och vilken hjälp brottsoffret får. Syfte: Att undersöka skillnader och
likheter i studenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för
partnervåld i heterosexuella parrelationer. Vidare var syftet med studien att undersöka
hur studenternas rekommenderade åtgärder efter en inträffad partnervåldsincident skiljer
sig mellan manligt respektive kvinnligt brottsoffer. Metod: En enkätstudie genomfördes
på Mittuniversitetet i Sundsvall, där 90 studenter fick läsa om ett manligt brottsoffer och
88 studenter fick läsa om ett kvinnligt brottsoffer. Enkäten bestod av åtta
fallbeskrivningar med tre frågor till respektive fallbeskrivning. Grupperna som
jämfördes var manliga och kvinnliga respondenter samt respondenter som läst om ett
manligt respektive kvinnligt brottsoffer. Dataanalysen utfördes i statistikprogrammet
SPSS. Resultat: Manliga brottsoffer uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet än
kvinnliga brottsoffer. Både manliga och kvinnliga brottsoffer uppfattades som mer
delaktiga till sin utsatthet av manliga respondenter jämfört med kvinnliga respondenter.
Respondenterna tenderade att uppfatta brottsoffer som mer delaktiga till sin utsatthet vid
aktiv precipitation än vid passiv precipitation. Kvinnliga brottsoffer blev i högre
utsträckning än manliga brottsoffer rekommenderade att kontakta polisen efter inträffad
partnervåldsincident. Diskussion: Manliga och kvinnliga brottsoffer uppfattas olika
trots identiska partnervåldsincidenter. Detta går i linje med tidigare forskning som
förklarar skillnaderna med könsstereotyper inom partnervåld. Resultatet är av vikt för
arbetet med brottsoffer för partnervåld då uppfattningar om brottsoffers delaktighet till
sin utsatthet kan påverka hur individer bemöter brottsoffer för partnervåld.

Nyckelord: Partnervåld, Brottsoffer, Uppfattningar, Victim precipitation.



Båda författarna ansvarar tillsammans för samtliga delar i uppsatsen.
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Introduktion
Partnervåld kan definieras på många olika sätt (Nordborg, 2014). Begreppet partnervåld
används ofta synonymt med “mäns våld mot kvinnor” eller “hustrumisshandel”, och de
flesta studier som undersöker partnervåld fokuserar på mäns våld mot kvinnor
(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2009). Kropp, Hart och Belfrage (2008, s. 2) definierar
partnervåld som “varje form av fysisk skada, eller försök till eller hot om sådan skada,
som tillfogats av en man eller kvinna med vilken offret har eller har haft en intim,
sexuell, relation”. Denna definition innefattar partnerrelationer av olika karaktär och
gäller oavsett kön på brottsoffer och gärningsperson. Enligt Brå (2014) och
Världshälsoorganisationen [WHO] (2013) innefattar partnervåld även psykiskt och
sexuellt våld. Psykiskt våld tar sig uttryck genom exempelvis systematiska kränkningar,
hot och trakasserier och fysiskt våld tar sig uttryck genom exempelvis knuffar, örfilar,
att bli dragen i håret, sparkar, slag med knytnäve eller något föremål eller sexuellt tvång
(Brå, 2014; WHO).
Enligt Brå (2014) utsätts var femte person i Sverige någon gång för partnervåld; mer
specifikt har var fjärde kvinna och var sjätte man någon gång i sitt liv varit utsatt för
psykiskt eller fysiskt våld av sin partner. Prevalensen av partnervåld varierar från land
till land, men i en världsomfattande undersökning av WHO (2013) framkom det att var
tredje kvinna i världen någon gång varit utsatt för partnervåld. Mörkertalet för
partnervåld är stort, och Brå (2002) uppskattade att endast 20-25 % av allt partnervåld
som begås mot kvinnor anmäls. Mörkertalet för partnervåld mot män uppskattas vara
minst lika stort som för kvinnor (Brå, 2009).
Partnervåld kan utföras på en mängd olika sätt, detta gäller såväl när kvinnor som män
blir utsatta (Brå, 2009). Forskning kring skillnader mellan våld mot kvinnor respektive
män visar att mäns våld mot kvinnor är grövre än kvinnors våld mot män, samt att
kvinnor i högre utsträckning än män behöver uppsöka sjukvård på grund av det våld de
blivit utsatta för av sin partner (Brå, 2014; Cantos, Neidig & O’Leary, 1994; Dobash &
Dobash, 2004; Stets & Straus, 1990; Swan & Snow, 2002). Studier som har undersökt
konflikter som leder till partnervåld visar att kvinnors våld mot män kommer som en
reaktion på sin egen utsatthet, det vill säga att kvinnor blivit utsatta för våld av sin
partner innan de själva utövar våld mot dem (Dobash & Dobash; Swan & Snow).
Kvinnors våld kan också vara ett uttryck för frustration över något deras partner gjort
(Straus, 2005). Mäns våld handlar om att skrämma, tvinga eller straffa oönskat beteende
hos sin partner (Loseke & Kurz, 2005).

Tidigare forskning kring uppfattningar om partnervåld
Tidigare forskning visar att det finns signifikanta skillnader i hur brottsoffer uppfattas
som ansvariga för sin utsatthet för partnervåld, och dessa skillnader finns både beroende
på kön på brottsoffret och kön på respondenten (Rhatigan, Stewart & Moore, 2011;
Sylaska & Walters, 2014; Terrance, Plumm & Thomas, 2011; Yamawaki, Ostenson &
Brown, 2009). Män uppfattar brottsoffer som mer ansvariga för sin utsatthet än kvinnor
(Rhatigan et al.; Sylaska & Walters; Terrance et al.).
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Män och kvinnor uppfattar manliga brottsoffer som mer ansvariga för sin utsatthet för
partnervåld än kvinnliga brottsoffer (Harris & Cook, 1994; Sylaska & Walters, 2014;
Terrance, Plumm & Thomas, 2011). Terrance et al. fann att män i högre utsträckning än
kvinnor håller manliga brottsoffer mer ansvariga för sin utsatthet än kvinnliga
brottsoffer. Detta förklarade Terrance et al. kunna bero på föreställningar om könsroller
och attityder kring partnervåld. Worthen och Varnado-Sullivan (2005) fann liknande
resultat som visar att män lägger mer ansvar på manliga brottsoffer än på kvinnliga
brottsoffer. Detta förklarades med könsstereotypiska föreställningar om att män ska
kunna stå emot en kvinnas våld, och om de inte kan stå emot våldet läggs skulden på
dem istället för gärningspersonen. Worthen och Varnado-Sullivan fann ingen sådan
skillnad hos kvinnor, vilket innebär att kvinnor inte lägger mer ansvar på manliga eller
kvinnliga brottsoffer. Detta resultat överensstämmer med Seelau, Seelau och Poorman
(2003), som undersökte uppfattningar om partnervåld, där våldet skildrades i olika
hetero- och homosexuella parrelationer. Seelau et al. fann att kvinnor och män uppfattar
brottsoffer som är utsatta för partnervåld av en kvinna som mer ansvariga för sin
utsatthet än brottsoffer som är utsatta för partnervåld av en man. I motsats till detta fann
Bethke & DeJOY (1993) ingen skillnad mellan män och kvinnors uppfattningar om
brottsoffer och deras ansvar för våld.
Terrance et al. (2011) undersökte skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar
beroende på om brottsoffer för partnervåld hade en historik av passiv eller aktiv
reaktion på våldet. Passiva brottsoffer definierades som att de inte hade kontaktat polis
eller slagit tillbaka när de tidigare blivit utsatta för våld av sin partner. Aktiva
brottsoffer definierades som att de hade kontaktat polis eller slagits tillbaka då de
tidigare blivit utsatta för våld av sin partner. Terrance et al. fann signifikanta skillnader
mellan manliga och kvinnliga respondenter, där männen i högre utsträckning än
kvinnorna uppfattar passiva brottsoffer som ansvariga för sin utsatthet.
Harris och Cook (1994) undersökte uppfattningar om brottsoffers ansvar för det våld de
blivit utsatta för beroende på om de verbalt provocerat eller inte alls hade provocerat
gärningspersonen. Resultatet visade att brottsoffer uppfattas vara mer ansvariga när de
provocerar gärningspersonen verbalt än när de inte provocerar gärningspersonen. I linje
med detta fann Pavlou och Knowles (2001) att det fanns en skillnad mellan brottsoffer
som är provocerande, vilket definierades som att brottsoffret är svartsjuk och verbalt
aggressiv, jämfört med brottsoffer som inte är provocerande. Resultatet visade att ju mer
provocerande brottsoffer är, desto mer ansvar lägger kvinnor och män på brottsoffer för
det våld som de blir utsatta för (Pavlou & Knowles). Taylor och Sorenson (2005)
undersökte kontextuella faktorer som kan påverka uppfattningar om ansvar hos
brottsoffer, och fann att brottsoffer uppfattas som ansvariga för sin utsatthet för
partnervåld i högre utsträckning då deras beteende kan uppfattas som provocerande,
genom att exempelvis ha förolämpat eller varit respektlös mot gärningspersonen. Även
Esqueda och Harrison (2005) undersökte hur provokation påverkade uppfattningar om
ansvar, och fann att män och kvinnor uppfattar brottsoffer som provocerar
gärningspersonen som mer ansvariga till det våld de blir utsatta för än de brottsoffer
som inte provocerar gärningspersonen.
Tidigare forskning har även fokuserat på skillnader mellan män och kvinnor i avseende
på vilka åtgärder som bör vidtas vid hypotetiska partnervåldssituationer (Hutchinson,
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2012; Seelau & Seelau, 2005; Seelau, Seelau & Poorman, 2003; Sorenson & Taylor,
2005; Sylaska & Walters, 2014). Män ignorerar en partnervåldssituation i högre
utsträckning än kvinnor, oavsett kön på brottsoffer (Seelau & Seelau; Seelau et al.;
Sylaska & Walters). Seelau och Seelau fann att både män och kvinnor i högre
utsträckning ignorerar en partnervåldssituation med ett manligt brottsoffer jämfört med
ett kvinnligt brottsoffer. När kvinnor och män uppfattar brottsoffer som mer ansvariga
för sin utsatthet ökar sannolikheten att de ignorerar en partnervåldsincident (Sylaska &
Walters).
Kvinnor skulle i högre utsträckning än män rekommendera brottsoffer att söka
professionellt stöd, som till exempel kuratorer (Hutchinson, 2012; Sylaska & Walters,
2014). Både män och kvinnor skulle i högre utsträckning rekommendera ett kvinnligt
brottsoffer att söka professionellt stöd, jämfört med ett manligt brottsoffer (Hutchinson).
I studien av Seelau och Seelau (2005) skulle både män och kvinnor i högre utsträckning
kontakta polisen eller ringa en stödlinje för partnervåld om brottsoffret är en kvinna.
Om brottsoffret är en man skulle både män och kvinnor i första hand prata med paret
eller ignorera den bevittnade partnervåldssituationen. Sylaska och Walters fann i sin
studie att kvinnor i högre utsträckning än män skulle prata med en annan person om de
bevittnar en partnervåldssituation. Att kvinnor i högre utsträckning än män skulle hjälpa
brottsoffer för partnervåld förklarade Sylaska och Walters bero på att kvinnor i högre
utsträckning än män visar empati och är därför mer benägna att ge en annan person stöd.
I en studie av Taylor och Sorenson (2005) uppgav både män och kvinnor att brottsoffer
och gärningsperson i första hand ska prata med varandra för att lösa
partnervåldssituationen. I andra hand ansåg männen och kvinnorna att brottsoffer ska
söka hjälp hos myndigheter och i tredje hand lämna gärningspersonen. Männen i studien
ansåg i mindre utsträckning än kvinnorna att brottsoffer ska lämna gärningspersonen,
men i högre utsträckning att brottsoffer ska söka hjälp hos en myndighet. I motsats till
detta fann Seelau et al. att kvinnor skulle i högre utsträckning än män kontakta polisen
eller en stödlinje för partnervåld, medan män i högre utsträckning än kvinnor skulle gå
fram och prata med paret om de bevittnade en partnervåldssituation.

Teorier om utsatthet för brott
Viktimologisk forskning har bidragit till kunskap kring brottsoffer och identifierat
faktorer som gör människor sårbara för att utsättas för brott (Siegel, 2010). Teorier om
utsatthet för brott fokuserar ofta kring brottsoffers beteende, dock inte i syfte att
skuldbelägga brottsoffer (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Vissa forskare
menar att läran om brott, kriminologi, inte är fulländad om inte brottsoffrets roll
studeras (Siegel). Trots att syftet med viktimologisk forskning inte är att skuldbelägga
brottsoffer har det visats att brottsoffers beteende vid partnervåldsincidenter påverkar
individers uppfattningar om brottsoffer för partnervåld (Terrance et al., 2011).
Forskning har även visat att allmänhetens uppfattningar om partnervåld kan påverka
vilka strategier som sätts in i arbetet mot partnervåld (Carlson & Worden, 2005).
Victim precipitation
Wolfgang (1957) utgick från von Hentigs (1940) teoretiska ramverk kring relationen
och interaktionen mellan gärningsperson och brottsoffer då han myntade begreppet
“victim precipitation”. Enligt Wolfgang föranleds ett brott av en rad händelser mellan
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två parter och det resulterar i att den ena parten blir brottsoffer och den andra
gärningsperson. Wolfgang menade att i vissa fall är båda parter potentiella förövare och
att det är slumpen som avgör vem som blir brottsoffer och vem som blir gärningsperson,
som till exempel i ett slagsmål. Enligt Wolfgang kan brottsoffret även vara helt passiv i
det som leder upp till brottet, exempelvis en person som befinner sig på en plats och inte
är det tänkta brottsoffret men i slutändan blir ett brottsoffer. För att förstå utsatthet för
brott är det därför viktigt att undersöka omständigheterna mellan gärningsperson och
brottsoffer vid brottstillfället (von Hentig, 1948; Wolfgang).
Victim precipitation är enligt Wolfgang (1957) då ett brottsoffer i någon grad är
delaktig i att ett brott uppstår och denne blir utsatt. Victim precipitation (delaktighet)
består av två komponenter; brottsoffrets medverkan och provokation till att brottet
uppstår. Brottsoffrets medverkan till att ett brott uppstår karaktäriseras av att brottsoffret
har en interaktion med gärningspersonen innan brottet (Wolfgang). Denna interaktion
mellan brottsoffret och gärningspersonen kan vara ytlig, exempelvis att brottsoffret
möter gärningspersonen på en gata, eller djup, exempelvis att brottsoffret och
gärningspersonen grälar med varandra (Von Hentig, 1940). I victim precipitation
förekommer även någon grad av provokation i brottsoffrets och gärningspersonen
interaktion med varandra (Wolfgang). Precis som brottsoffrets medverkan till att ett
brott uppstår, kan brottsoffrets provokation variera i olika grad. Wolfgang, liksom von
Hentig, menade att det inte bara är brottsoffrets beteende som kan provocera
gärningspersonen, utan även brottsoffrets karaktäristika.
Att både beteende och karaktäristika kan påverka delaktighet till utsatthet innebär att
brottsoffret, medvetet eller omedvetet, kan provocera gärningspersonen till att begå
brottsliga handlingar (Siegel, 2010). Därför skiljer teorin om victim precipitation mellan
aktiv och passiv precipitation. Aktiv precipitation innebär att brottsoffrets beteende
provocerar gärningspersonen till dennes brottsliga handlingar. Detta är direkta och
medvetna handlingar av brottsoffret som denne kan välja att avstå från. Aktiv
precipitation kan exempelvis innebära att brottsoffret initierar den brottsliga handlingen
genom att hota eller attackera gärningspersonen först och gärningspersonens
motreaktion yttrar sig då i våld. Passiv precipitation innefattar karaktäristika som
brottsoffret innehar, och därför inte kan välja att avstå ifrån. Dessa karaktäristika kan,
utan att brottsoffret är medveten om det, bidra till att gärningspersonen upplever sig
provocerad av brottsoffret och begår brottsliga handlingar mot denne. Passiv
precipitation kan exempelvis vara när en part i en parrelation ökar sin yrkesstatus
genom befordran, och detta skapar en konflikt hos gärningspersonen i form av
avundsjuka. Partnervåld kommer sedan som en motreaktion på brottsoffrets
statusökning. Brottsoffrets delaktighet till utsatthet för brott kan variera i olika grad, vid
aktiv precipitation är brottsoffret mer delaktig till att ett brott uppstår än vid passiv
precipitation.
Kritik som riktats mot victim precipitation är att teorin skuldbelägger brottsoffer och
detta benämns generellt “victim blaming” (Moriarty, 2008). Victim blaming är grundat i
samhälleliga föreställningar om att individer anser att brottsoffer får skylla sig själva
(Walklate, 2013). Det är av stor vikt att skilja mellan begreppen victim blaming och
victim precipitation. Victim precipitation är ett koncept som innebär att ta hänsyn till
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omständigheter och händelser som leder fram till ett brott för att förklara viktimisering
utan att skuldbelägga brottsoffret (Walklate).
Victim precipitation har tillämpats på partnervåld med dödlig och icke dödlig utgång
(Muftić & Hunt, 2012). I en studie av Muftić, Bouffard och Bouffard (2007) framkom
det att cirka 30 % av partnervåldsärenden i heterosexuella relationer var victim
precipitated. De fann även att 10 % av brottsoffren tidigare hade brukat partnervåld, och
att män hade gjort det i högre utsträckning än kvinnor. Vidare fann Muftić et al. att när
teorin om victim precipitation tillämpades var män i högre utsträckning än kvinnor
brottsoffer. I motsats till detta fann Felson och Cares (2005) ingen signifikant skillnad
mellan manliga och kvinnliga brottsoffer för partnervåld när teorin om victim
precipitation tillämpades.

Studiens relevans
Litteraturen tyder på att brottsoffer för partnervåld i första hand söker informell hjälp
inom sitt sociala umgänge, som exempelvis släkt och vänner, och att dessa har en
avgörande roll för om brottsoffret därefter söker formell hjälp, så som polis och
stödverksamheter (Davis, 2002). Det är viktigt att undersöka uppfattningar hos individer
som brottsoffret i första hand söker hjälp av då negativa attityder från närstående till
brottsoffret påverkar om brottsoffret vågar anmäla eller om de går tillbaka till sin
partner (Yamawaki et al., 2009). Var femte person i Sverige blir någon gång utsatt för
partnervåld (Brå, 2014), och därmed finns stor sannolikhet att studenter har någon i sin
närhet som är utsatt för partnervåld. Därför är det av vikt att undersöka studenters
uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld, samt vad de
skulle rekommendera brottsoffer för partnervåld att vidta för åtgärd efter en inträffad
partnervåldsincident.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka skillnader och likheter i studenters uppfattningar
om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld i heterosexuella
parrelationer.
Mer specifikt var syftet att:
 Undersöka skillnader och likheter i studenters uppfattningar om manligt
respektive kvinnligt brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld.
 Undersöka skillnader och likheter mellan män och kvinnors uppfattningar om
brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld.
 Beskriva skillnader och likheter i studenters uppfattningar om brottsoffers
delaktighet till sin utsatthet för partnervåld vid aktiv respektive passiv
precipitation.
Vidare var syftet med studien att undersöka hur studenternas rekommenderade åtgärder
efter en inträffad partnervåldsincident skiljer sig mellan manligt respektive kvinnligt
brottsoffer.
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Metod
Design
En kvantitativ metod tillämpades i föreliggande studie då syftet var att undersöka
skillnader mellan män och kvinnor, såväl kön på respondenter som kön på brottsoffer,
gällande respondenternas uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för
partnervåld (Borg & Westerlund, 2012). För att besvara syfte och frågeställningar
utformades en enkät i två versioner med åtta korta fallbeskrivningar med efterföljande
påståenden och frågor. Den kvantitativa metoden valdes för att erhålla ett stort urval och
bearbeta insamlad data genom statistiska beräkningar (Denscombe, 2009). Studien hade
en enfaktoriell mellanindividsdesign, då en oberoende variabel undersöktes och
respondenter i studien endast erhöll en version av enkäten (Borg & Westerlund). Detta
innebar att det var två oberoende grupper som fick olika enkäter.

Urval och respondenter
Inklusionskriterier för studien var att respondenterna skulle vara studerande vid ett
program eller en kurs som var campusbaserad vid Mittuniversitetet i Sundsvall under
datainsamlingsperioden. Ytterligare inklusionskriterium var att respondenterna skulle
förstå svenska då enkäten endast erhölls på det svenska språket samt att informationen
som författarna gav i samband med distribuering gavs på svenska. För att kontrollera att
detta kriterium uppfylldes distribuerades enkäterna endast vid föreläsningar som gavs
på svenska. Exklusionskriterium var kriminologstudenter som genomgått kurs i
partnervåld eftersom de då kan antas ha förkunskaper inom ämnet som kan påverka
deras uppfattningar. Eftersom syftet med studien var att undersöka skillnader mellan
män och kvinnor i deras uppfattningar om brottsoffers delaktighet till utsatthet för
partnervåld eftersträvades en jämn fördelning mellan könen för att kunna genomföra
statistiska tester (Davies & Hughes, 2014). Eftersom även skillnader i respondenternas
uppfattningar mellan ett manligt respektive kvinnligt brottsoffer skulle undersökas
eftersträvades en jämn distribuering av de två versionerna av enkäten till
respondenterna.
Studiens urval bestod av totalt 178 respondenter, varav 90 (50.6 %) respondenter läste
fallbeskrivningar om ett manligt brottsoffer och 88 (49.4 %) respondenter läste om ett
kvinnligt brottsoffer. Av de respondenter som angivit kön (n = 171) var 79 (46.2 %)
män och 92 (53.8 %) kvinnor. Av dessa var det 40 (23.4 %) män som läste
fallbeskrivningar om ett manligt brottsoffer. Således var det 39 (22.8 %) män som läste
fallbeskrivningar om ett kvinnligt brottsoffer. Andelen kvinnor som läste
fallbeskrivningar om ett manligt brottsoffer var 45 (26.3 %). Därmed var det 47 (27.5
%) kvinnor som läste fallbeskrivningar om ett kvinnligt brottsoffer. Vid tiden för
studien var männens medelålder 22.45 år (SD = 3.32; Range = 19-37 år) och kvinnornas
medelålder var 23.92 år (SD = 4.77; Range = 19-40 år). Det fanns en skillnad i ålder
mellan de manliga och de kvinnliga respondenterna (U = 2831, z = -2.032, p = .042, r =
.23). Fördelningen av respondenter (n = 165) som fyllt i bakgrundsvariabeln avdelning
presenteras nedan i tabell 1.
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Tabell 1
Fördelning av respondenternas avdelningstillhörighet.
Avdelning

Fördelning
N (%)

Samhällsvetenskap

54 (32.7)

Ekonomivetenskap och juridik

41 (24.8)

Data- och systemvetenskap

15 (9.1)

Naturvetenskap

13 (7.9)

Omvårdnad

13 (7.9)

Hälsovetenskap

9 (5.5)

Informations- och kommunikationssystem

7 (4.2)

Elektronikkonstruktion

6 (3.6)

Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

4 (2.4)

Humaniora

1 (0.6)

Industridesign

1 (0.6)

Ämnesdidaktik och matematik

1 (0.6)

Not. N = 124.

Material
Då syftet med studien bland annat var att undersöka skillnader och likheter i studenters
uppfattningar om manligt respektive kvinnligt brottsoffers delaktighet till sin utsatthet
för partnervåld konstruerades en enkät i två versioner, där endast variabeln kön på
brottsoffret manipulerades. Eftersom syftet med studien var att undersöka uppfattningar
om brottsoffers delaktighet till utsatthet i heterosexuella parrelationer resulterade detta i
att även gärningspersonens kön anpassades i respektive enkät. Ena versionen av enkäten
skildrade åtta fallbeskrivningar med en man som brottsoffer och en kvinna som
gärningsperson, se bilaga 1. Den andra versionen av enkäten skildrade åtta
fallbeskrivningar med en kvinna som brottsoffer och en man som gärningsperson, se
bilaga 2. Detta resulterade i att personliga pronomen i påståenden och frågor också
anpassades för att följa respektive enkät.
Enkäten bestod av tre bakgrundsfrågor; kön, ålder och avdelning till vilken
respondentens studieinriktning tillhörde. Variabeln kön hade alternativen man eller
kvinna, andra alternativ erhölls inte då dessa inte var av intresse i föreliggande uppsats
då syftet med studien var att undersöka och beskriva eventuella skillnader mellan män
och kvinnor. Vilken avdelning respondentens studieinriktning tillhörde och
respondentens ålder efterfrågades för att kunna beskriva studiens urval.
Enkäterna bestod av åtta korta fallbeskrivningar som skildrade olika
partnervåldsincidenter som inspirerades av forskning på området (Dobash & Dobash,
2004; Loseke & Kurz, 2005; Nordborg, 2014; Straus, 2005). Fallbeskrivningarna
konstruerades även utifrån teorin om victim precipitation för att skildra både aktiv och
passiv precipitation (Wolfgang, 1957). Fyra av fallbeskrivningarna skildrade
partnervåld utifrån passiv precipitation och fyra fallbeskrivningar skildrade partnervåld
utifrån aktiv precipitation.
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Fallbeskrivningar som skildrade passiv precipitation karaktäriserades av att brottsoffret
omedvetet provocerade gärningspersonen till att bruka våld. Det innebar att provokation
endast var något som gärningspersonen upplevde på grund av brottsoffrets
karaktäristika eller en personlig konflikt hos gärningspersonen, och brottsoffret inte
gjorde något genom sitt beteende för att provocera gärningspersonen (Wolfgang). Ett
exempel på en partnervåldsincident som skildrade passiv precipitation är fallbeskrivning
1; “En kvinna/man får höra att hon/han är värdelös och får en örfil av sin man/fru för att
hon/han varit arbetslös under en längre tid.”. Fallbeskrivningar som skildrade aktiv
precipitation karaktäriserades av att brottsoffret genom sitt beteende provocerade
gärningspersonen till att bruka våld, detta genom att vara den som först hotade,
knuffade eller kastade något på gärningspersonen. Ett exempel på en
partnervåldsincident som skildrade aktiv precipitation är fallbeskrivning 2; “En
kvinna/man får en örfil av sin man/fru efter att hon/han under ett gräl om vems tur det är
att diska sagt “om du inte gör det blir det jävligt synd om dig”. För samtliga
fallbeskrivningar, se bilaga 1 och 2. De passiva och aktiva fallbeskrivningarna
blandades i enkäten för att det inte skulle vara ett tydligt mönster av skillnader mellan
fallbeskrivningarna. Således skildrade fallbeskrivningar 1, 3, 5 och 7 passiv
precipitation och fallbeskrivningar 2, 4, 6 och 8 skildrade aktiv precipitation.
Efter varje fallbeskrivning följde två påståenden som motsvarade två olika komponenter
av teorin om victim precipitation; att brottsoffret medverkar till att våldet uppstår och att
brottsoffret provocerar gärningspersonen till att bruka våld (Wolfgang, 1957). Således
användes dessa två komponenter för att bilda två separata påståenden i enkäten. Det
första påståendet var “Kvinnan/mannen medverkar till våldet hon/han utsätts för” och
det andra påståendet var “Kvinnan/mannen blev slagen för att hon/han provocerade
mannen/kvinnan”. Tillsammans motsvarade dessa två påståenden brottsoffrets
delaktighet till sin utsatthet. Efter varje påstående ombads respondenten att ringa in ett
svarsalternativ utifrån en sjugradig Likertskala där siffran 1 motsvarade “instämmer inte
alls” med påståendet och 7 motsvarade “instämmer helt” med påståendet. En högre
siffra på skalan indikerade att respondenten i högre grad uppfattade att brottsoffret
medverkade till våldet denne utsattes för eller blev slagen för att denne provocerade
gärningspersonen.
För att undersöka vad respondenten ansåg att brottsoffret borde göra efter en inträffad
partnervåldsincident ställdes frågan “vad anser Du att kvinnan/mannen bör göra nu?”.
Denna fråga hade sex olika svarsalternativ; “kontakta Polisen”, “berätta om incidenten
för en vän”, “lämna relationen”. “prata med någon professionell (till exempel psykolog,
kurator m.m)”, “ingenting” och “annat”. De fem första svarsalternativen konstruerades
utifrån tidigare forskning på området (se exempelvis Taylor & Sorenson, 2005), och det
sista alternativet, “annat” lämnade utrymme för respondenten att själv fylla i vad denne
ansåg att brottsoffret bör göra, för att på så sätt säkerställa att inga alternativ förbisågs.
Ett följebrev bifogades, se bilaga 3. I brevet fanns information om studien samt
kontaktinformation till båda författarna i form av namn och epostadresser. Eftersom
partnervåld är ett känsligt ämne och enkäten kunde komma att påverka någon
respondent negativt erhölls telefonnummer till brottsofferjourens stödlinje i slutet av
följebrevet.
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Datainsamling
Innan studien påbörjades genomfördes en pilotstudie med 10 respondenter som var
studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Pilotstudien bestod av 5 män och 5 kvinnor,
detta för att pilotstudien i så stor utsträckning som möjligt skulle likna studiens senare
urval. Pilotstudien genomfördes på Mittuniversitetet i Sundsvall den 14 april 2015.
Syftet med pilotstudien var att säkerställa att respondenterna tolkade frågorna på samma
sätt som författarna till uppsatsen hade ämnat samt att instruktionerna var tillräckligt
tydliga för att enkäten skulle bli korrekt ifylld (Ejlertsson, 2005). Genomgång av
enkätsvaren från pilotstudien visade att instruktionerna inte var tillräckligt tydliga
gällande att endast ett svarsalternativ skulle väljas per påstående och fråga. För att
undvika att detta skulle upprepas senare i studien förändrades enkäten något och
instruktionerna blev tydligare gällande att endast ett svarsalternativ skulle väljas.
Via Mittuniversitetets studentportal kan scheman för samtliga program och kurser
erhållas, och författarna till studien granskade samtliga scheman för att ta reda på vilka
som hade schemalagda föreläsningar under den tänkta datainsamlingsperioden. Ett antal
program och kurser kontaktades inte då de inte hade några schemalagda föreläsningar
under perioden för datainsamling. Således var studiens urvalsmetod ett
bekvämlighetsurval då inte alla studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall hade samma
möjlighet att komma med i studien (Denscombe, 2009; Ejlertsson, 2005). Denna
urvalsmetod valdes på grund av begränsade tidsaspekter och ekonomiska resurser
(Denscombe). Innan datainsamling påbörjades skickades epost till samtliga lärare som
höll i en föreläsning under den tänkta perioden för datainsamling. Epostutskick innehöll
en presentation av författarna och studien, samt en förfrågan om att få komma till någon
av lärarens föreläsningstillfällen för att distribuera enkäter. Således fungerade lärarna
som så kallade “gatekeepers” i föreliggande studie som gav tillstånd att komma i
kontakt med studenterna för att på så sätt samla in data (Davies & Hughes, 2014).
Samtliga lärare som kontaktades besvarade förfrågningarna, men några tackade nej då
de redan hade tagit emot andra studenter som genomförde enkätundersökningar.
Efter godkännande från lärare att komma och distribuera enkäter genomfördes
datainsamlingen mellan den 16 april och den 20 april 2015 via gruppenkät (Ejlertsson,
2005). Enkäterna delades ut, besvarades och samlades in vid ett och samma tillfälle.
Innan distributionen blandandes de två versionerna av enkäten; varannan enkät innehöll
en version där en man skildrades som brottsoffer och varannan enkät innehöll en
version där en kvinna skildrades som brottsoffer. Totalt sju föreläsningar besöktes och
därefter konstaterades att könsfördelningen var något ojämn mellan respondenterna och
därför besöktes en datasal för att utjämna fördelningen. När 178 enkäter samlats in
avslutades datainsamlingen för att det rekommenderade antalet, 30 respondenter,
återfanns i varje undersökningsgrupp (Pagano, 2013). Båda författarna fanns närvarande
i föreläsningssalen under tiden då respondenterna besvarade enkäten, utifall någon fråga
skulle uppkomma.

Statistisk analys
Syftet med studien var att undersöka skillnader och likheter i studenters uppfattningar
om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld i heterosexuella
parrelationer. Vidare var syftet med studien att undersöka hur studenternas
rekommenderade åtgärder efter en inträffad partnervåldsincident skiljer sig mellan
12

CASSANDRA ANDERSSON SÖDERBERG OCH GABRIELLA SJÖSTRÖM

manligt respektive kvinnligt brottsoffer. För att besvara studiens syfte och
frågeställningar delades respondenterna upp i olika grupper, beroende på vilken analys
som utfördes.
Mann-Whitney U
Eftersom syftet med studien var att undersöka skillnader mellan två oberoende grupper
var det parametriska testet t-test att föredra (Pagano, 2013; Pallant, 2013). Parametriska
tester är mer kraftfulla och bättre på att hitta signifikanta skillnader jämfört med ickeparametriska tester. För att utföra parametriska tester krävs att vissa villkor är uppfyllda,
exempelvis att urvalet är normalfördelat (Pallant). För att undersöka om studiens urval
var normalfördelat erhölls skewness och kurtosis, vilket visade att urvalet inte var
normalfördelat. Då urvalet inte var normalfördelat uppfylldes inte villkoren för att
utföra ett t-test, och således bedömdes det icke-parametriska testet Mann-Whitney U
test vara lämpligt att använda i analyserna (Pallant). Det icke-parametriska testet MannWhitney U test är ett alternativ till det parametriska testet t-test. (Pagano; Pallant).
Mann-Whitney U test mäter skillnader mellan två oberoende grupper på en kontinuerlig
variabel och användes för att besvara studiens syfte (Pagano). De oberoende grupperna i
studien var dels manliga respektive kvinnliga respondenter, dels manliga respektive
kvinnliga brottsoffer och den kontinuerliga variabeln var Likerskalorna. Till skillnad
från t-test som jämför gruppernas medelvärde, så jämför Mann-Whitney U test
gruppernas median (Pallant; Pagano). I studiens resultatdel redovisades förutom median
även medelvärde och standardavvikelse för att tydliggöra vilka skillnader som fanns
mellan grupperna. Vid samtliga analyser användes alfavärdet .05 som signifikansnivå
enligt rekommendationer i Pallant. Effektstorleken beräknades sedan i enlighet med
Pallant, och Cohens d kriterier för effektstorlek användes, .10 = liten effekt, .30 = medel
effekt och .50 = stor effekt. Effektstorleken visar hur stor skillnaden är mellan
grupperna (Borg & Westerlund, 2012).

Genomförande av analys
De statistiska analyserna utfördes med statistikprogrammet SPSS, version 21 Windows
software. Initialt kontrollerades samtliga variabler efter extremvärden, det vill säga
värden som inte antog möjliga värden och att värden på variabler verkade vara korrekt
ifyllda (Pallant, 2013). Inga sådana värden återfanns och därefter kontrollerades bortfall
i insamlad data. Vid internt bortfall exkluderades respondenter endast från den specifika
variabeln, men de fortsatte vara en del av analyser där de hade angivit tillräckligt med
information för att kunna vara med i den statistiska analysen (Pallant). Då respondenter
hade angivit mer än ett svarsalternativ hanterades detta som internt bortfall, eftersom det
var oberoende grupper som undersöktes i studien (Pallant). Ett Mann-Whitney U test
utfördes för att undersöka om det förelåg någon skillnad i ålder mellan män och kvinnor
i urvalet.
För att undersöka skillnader och likheter i respondenters uppfattningar om manligt
respektive kvinnligt brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld delades
respondenterna in i två oberoende grupper. Den ena gruppen bestod av respondenter
som läst om ett manligt brottsoffer och den andra gruppen bestod av respondenter som
läst om ett kvinnligt brottsoffer. De två påståendena i enkäten, “brottsoffret medverkar
till våldet denne utsattes för” och “brottsoffret blev slagen för att denne provocerade
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gärningspersonen” analyserades separat till respektive fallbeskrivning med MannWhitney U test.
Syftet med studien var även att undersöka skillnader och likheter mellan manliga och
kvinnliga respondenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för
partnervåld. För att undersöka detta utfördes Mann-Whitney U test på grupperna
manliga respondenter som läst enkät om ett manliga brottsoffer och kvinnliga
respondenter som läst enkät om manliga brottsoffer. Analysen utfördes på båda
påståendena till samtliga fallbeskrivningar separat. Därefter utfördes samma analys
mellan manliga respondenter som läst enkät om kvinnliga brottsoffer och kvinnliga
respondenter som läst enkät om kvinnliga brottsoffer.
För att undersöka hur respondenterna skiljdes åt i vad de skulle rekommendera manliga
brottsoffer respektive kvinnliga brottsoffer att göra efter en inträffad
partnervåldsincident delades respondenterna åter upp i två oberoende grupper. Den
första gruppen bestod av respondenter som läst enkät om manliga brottsoffer och den
andra gruppen bestod av respondenter som läst enkät om kvinnliga brottsoffer. På
frågan hade respondenterna fem fasta svarsalternativ; kontakta polisen, berätta om
incidenten för en vän, lämna relationen, prata med någon professionell (t.ex. psykolog
eller kurator) och ingenting. Vid det sjätte svarsalternativet, annat, ombads
respondenterna att själva fylla i vad de ansåg att brottsoffret borde göra. Hade
respondenter fyllt i att brottsoffret skulle vidta flera åtgärder kodades dessa svar som
bortfall, då det räknades som att respondent hade fyllt i flera svarsalternativ.
För att sedan kunna analysera svaren som respondenterna fyllt i på alternativet annat
skapade författarna nya alternativ utifrån vad respondenterna hade fyllt i för
rekommendationer. Respondenternas egna svar resulterade i att svarsalternativet annat
togs bort och tre nya alternativ skapades och kodades in i SPSS. Alternativet Prata med
sin partner bildades av de svar där respondenterna angivit att brottsoffret skulle
kommunicera med gärningspersonen, tänka över sitt eget beteende bestod av
rekommendationer att brottsoffret skulle se över sina egna handlingar och hämnas på
sin partner bildades av svar där respondenterna ansåg att brottsoffret själv eller dennes
släktingar skulle använda våld mot gärningspersonen. Omkodningen resulterade i totalt
åtta svarsalternativ på varje fråga om vilken åtgärd respondenten skulle rekommendera
brottsoffret att vidta efter en inträffad partnervåldsincident. Respektive svarsalternativ
sammanställdes över samtliga åtta fallbeskrivningar på respektive enkät för att kunna
undersöka om det fanns några skillnader och likheter i vad manliga respektive kvinnliga
brottsoffer skulle rekommenderas att göra efter en inträffad partnervåldsincident.
Således kunde manliga och kvinnliga brottsoffer jämföras på respektive åtgärd med
Mann-Whitney U test. Att sammanställa respektive svarsalternativ på samtliga
fallbeskrivningar ansågs lämpligt då det var variabeln kön på brottsoffret som var av
intresse att undersöka för studiens syfte och inte varje fallbeskrivning för sig.

Validitet och Reliabilitet
I studien användes inget validerat instrument, men för att undersöka uppfattningar om
brottsoffers delaktighet till utsatthet användes en sjugradig Likertskala, vilket har gjorts
i tidigare studier på området. I en studie av Yamawaki et al. (2009) som undersökte
uppfattningar om partnervåld användes en Likertskala med sju svarsalternativ.
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Likertskalan hade acceptabel till god intern reliabilitet (internal consistency), Cronbach
alfa varierade mellan .73 och .82 mellan två undersökta grupper. I föreliggande studie
var Cronbach alfa .79 för påståendet om brottsoffret medverkade till våldet denne blivit
utsatt för och .84 för påståendet om brottsoffret provocerade gärningspersonen. Detta
innebär att Likertskalan hade en god intern reliabilitet i föreliggande studie.

Etiska överväganden
Vetenskapsrådets fyra etiska principer togs i beaktning under genomförandet av studien
för att inte etiska konflikter skulle uppstå (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet
beaktades genom att samtliga respondenter informerades om studiens syfte i den mån
det var möjligt utan att påverka studiens utfall och att det var frivilligt att delta i studien.
Respondenterna informerades muntligt om detta, samt att det framgick av följebrevet
som samtliga respondenter erhöll när enkäten distribuerades (se bilaga 3) enligt
Ejlertssons (2005) rekommendationer. Att deltagandet i studien var frivilligt belystes
innan enkäten delas ut och respondenterna informerades om att de lämnade sitt
samtycke till att delta i studien genom att besvara enkäten och lämna in den, på detta
sätt uppfylldes samtyckeskravet (Ejlertsson). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom
att respondenternas svar behandlades på ett sådant sätt att de inte kommer att kunna
identifieras av utomstående, bland annat genom att personuppgifter, så som namn och
personnummer, inte samlades in. Efter datainsamlingen var slutförd överfördes samtliga
enkätsvar till dator och enkäterna som inkom vid datainsamlingen förvarades hemma
hos en av författarna till och med att studien avslutades. Samtliga enkätsvar förvarades
på en dator med låsfunktion så att inte obehöriga kunde ta del av materialet.
Nyttjandekravet uppfylldes genom att all data som samlats in till föreliggande studie
inte kommer att användas i något annat syfte än författarnas uppsats (Vetenskapsrådet).
Då partnervåld är ett känsligt ämne, och det finns risk att enkäterna påverkar
respondenterna negativt lämnades telefonnummer till Brottsofferjourens stödlinje i
följebrevet, se bilaga 3.

Resultat
Skillnader mellan manliga och kvinnliga brottsoffer
För att undersöka eventuella skillnader mellan respondenternas uppfattningar om
brottsoffrets delaktighet till sin utsatthet för partnervåld beroende på brottsoffrets kön,
utfördes det icke-parametriska testet Mann-Whitney U. Den ena gruppen bestod av
respondenter som läst om ett manligt brottsoffer och den andra gruppen bestod av
respondenter som läst om ett kvinnligt brottsoffer. Analysen utfördes på varje påstående
till respektive fallbeskrivning. Mann-Whitney U test på samtliga fallbeskrivningar
presenteras i tabell 2.
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Tabell 2.
Skillnad i respondenternas uppfattningar mellan manliga (n = 90) och kvinnliga (n = 88) brottsoffers delaktighet till sin
utsatthet på samtliga fallbeskrivningar.
Kön på brottsoffer
Man

Kvinna

n

M

(SD)

Md

n

M

(SD)

Md

U

z

p

r

Medverkar

89

1.37

(0.95)

1

87

1.37

(0.97)

1

3812

-0.262

.793

.20

Provocerar

88

1.52

(1.15)

1

86

1.59

(1.41)

1

3649

-0.559

.576

.40

Medverkar

88

3.56

(1.95)

4

85

1.79

(1.37)

1

1724

-6.372

.000

.28

Provocerar

90

4.48

(2.02)

5

87

2.61

(1.86)

2

1983

-5.753

.000

.43

Medverkar

89

1.31

(0.82)

1

87

1.32

(1.08)

1

3683

-0.919

.358

.07

Provocerar

89

1.72

(1.44)

1

86

1.44

(1.28)

1

3309

-2.126

.033

.16

Medverkar

89

5.01

(1.83)

5

86

3.20

(1.96)

3

1938

-5.710

.000

.43

Provocerar

87

5.05

(1.90)

5

84

3.26

(1.96)

3

1904

-5.473

.000

.42

Medverkar

87

1.54

(1.05)

1

86

1.38

(0.96)

1

3355

-1.591

.112

.12

Provocerar

89

1.76

(1.35)

1

85

1.55

(1.31)

1

3338

-1.701

.089

.13

Medverkar

88

5.09

(1.82)

5

86

2.92

(1.94)

2

1627

-6.571

.000

.50

Provocerar

88

5.06

(2.00)

6

85

2.95

(1.96)

2

1756

-6.107

.000

.46

Medverkar

87

1.38

(0.85)

1

86

1.34

(1.08)

1

3428

-1.407

.159

.11

Provocerar

89

1.47

(1.28)

1

85

1.42

(1.11)

1

3761

-0.094

.925

.01

Medverkar

89

5.11

(1.97)

6

85

3.66

(2.09)

3

2357

-4.375

.000

.33

Provocerar

89

4.96

(2.01)

5

84

3.37

(2.12)

3

2237

-4.628

.000

.35

Fallbeskrivning 1

Fallbeskrivning 2

Fallbeskrivning 3

Fallbeskrivning 4

Fallbeskrivning 5

Fallbeskrivning 6

Fallbeskrivning 7

Fallbeskrivning 8

Not. n = antal respondenter, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, df = frihetsgrader, df = 1, U =
Mann-Whitney U värde, z = z-värde, p = signifikansvärde, p≤.05, signifikanta resultat presenteras i fetstil, r =
effektstorlek.

Fallbeskrivning 1, 3, 5 och 7 i enkäterna skildrade partnervåldsincidenter utifrån passiv
precipitation, se bilaga 1 och 2. Mann-Whitney U test på de passiva fallbeskrivningarna
visade en signifikant skillnad mellan respondenter som läst om ett manligt brottsoffer
och respondenter som läst om ett kvinnligt brottsoffer i fallbeskrivning 3, som skildrade
en partnervåldsincident där brottsoffret blev slagen för att gärningspersonen uppfattade
det som att brottsoffret flörtade med någon annan. Respondenterna vilka hade läst om
ett manligt brottsoffer uppfattade att brottsoffret blev slagen för att denne provocerade
gärningspersonen i högre utsträckning än respondenterna som läst om ett kvinnligt
brottsoffer.
De fyra aktiva fallbeskrivningarna i enkäterna, fallbeskrivningar 2, 4, 6 och 8 (se bilaga
1 och 2) skildrade partnervåldsincidenter utifrån aktiv precipitation. Mann-Whitney U
test visade signifikanta skillnader mellan grupperna på samtliga fyra aktiva
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fallbeskrivningar. I fallbeskrivning 2, som skildrade en partnervåldsincident där
brottsoffret blev slagen efter att denne hotat gärningspersonen, fanns en signifikant
skillnad på påståendet om att brottsoffret medverkade till våldet denne utsattes för
mellan respondenter som läst om ett manligt brottsoffer och respondenter som läst om
ett kvinnligt brottsoffer. Respondenterna vilka hade läst om ett manligt brottsoffer
uppfattade i högre utsträckning än respondenterna som läst om ett kvinnligt brottsoffer
att brottsoffret medverkade till våldet denne utsattes för.
Vidare fanns en signifikant skillnad mellan respondenterna som läst om ett manligt
brottsoffer och respondenterna som läst om ett kvinnligt brottsoffer på påståendet om att
brottsoffret blev slagen för att denne provocerade gärningspersonen. Mer specifikt, det
manliga brottsoffret uppfattades provocera till våldet i högre utsträckning än det
kvinnliga brottsoffret.
Fallbeskrivning 4 i enkäterna skildrade en partnervåldsincident där brottsoffret blev
slagen av gärningspersonen efter att ha kastat en borste på denne. Mann-Whitney U test
visade att det fanns skillnader mellan respondenter som läst om ett manligt brottsoffer
och respondenter som läst om ett kvinnligt brottsoffer. Skillnad fanns både på
påståendet om brottsoffret medverkade till våldet denne utsatts för och påståendet om
brottsoffret blev slagen för att denne provocerade gärningspersonen i fallbeskrivning 4.
Respondenterna vilka hade läst om ett manligt brottsoffer uppfattade i högre
utsträckning än respondenter som läst om ett kvinnligt brottsoffer att brottsoffret
medverkade till våldet denne utsattes för. Vidare uppfattade respondenterna som läst om
ett manligt brottsoffer i högre utsträckning att brottsoffret blev slagen för att han
provocerade gärningspersonen än respondenterna som läst om ett kvinnligt brottsoffer.
En partnervåldsincident där brottsoffret blev slagen av gärningspersonen efter att denne
först knuffat gärningspersonen skildrades i fallbeskrivning 6. Mann-Whitney U test
visade signifikanta skillnader mellan respondenter som läst om ett manligt brottsoffer
och respondenter som läst om ett kvinnligt brottsoffer. På påståendet om brottsoffret
medverkade till våldet denne utsattes för uppfattades det manliga brottsoffret medverka
till våldet denne utsattes för i högre utsträckning än det kvinnliga brottsoffret. Det fanns
även en skillnad i uppfattningar på det andra påståendet, att brottsoffret blev slagen för
att denne provocerade gärningspersonen. Respondenterna vilka hade läst om ett manligt
brottsoffer uppfattade att brottsoffret blev slagen för att han provocerade
gärningspersonen i högre utsträckning än respondenterna som läst om ett kvinnligt
brottsoffer.
I fallbeskrivning 8 skildrades en partnervåldsincident där brottsoffret först knuffade
gärningspersonen som därefter slog brottsoffret, se bilaga 1 och 2 för fallbeskrivningen i
sin helhet. Mann-Whitney U test visade signifikanta skillnader mellan respondenter som
läst om ett manligt brottsoffer och respondenter som läst om ett kvinnligt brottsoffer.
Mer specifikt, det manliga brottsoffret uppfattades medverka till våldet han utsätts för i
högre utsträckning än det kvinnliga brottsoffret. Det manliga brottsoffret uppfattades
även att i högre utsträckning bli slagen för att han provocerade gärningspersonen än det
kvinnliga brottsoffret.
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Skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter
För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga
respondenter i uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld
utfördes Mann-Whitney U test på samtliga påståenden till alla åtta fallbeskrivningar (se
bilaga 1 och 2 för fallbeskrivningar). Bland respondenter som läst om
partnervåldsincidenter som skildrade manliga brottsoffer fanns det signifikanta
skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter på fallbeskrivning 4, som
skildrade en aktiv situation där brottsoffret blev slagen efter att ha kastat en borste mot
gärningspersonen. Män uppfattade i högre utsträckning än kvinnor att det manliga
brottsoffret medverkade till våldet han utsattes för. Vidare uppfattade männen i högre
utsträckning än kvinnorna att det manliga brottsoffret blev slagen för att han
provocerade gärningspersonen. Se tabell 3 för samtliga analyser av
partnervåldsincidenter som skildrade manliga brottsoffer.
Tabell 3
Skillnader i uppfattningar om manliga brottsoffers delaktighet till sin utsatthet mellan manliga och kvinnliga
respondenter.
Kön på respondenter
Män (n = 40)

Kvinnor (n = 45)

n

M

(SD)

Md

n

Medverkar

40

1.35

(0.74)

1.0

Provocerar

40

1.25

(0.49)

Medverkar

39

3.90

Provocerar

40

Medverkar
Provocerar

M

(SD)

Md

U

z

p

r

45

1.36 (1.07)

1.0

810

-1.164

.244

.13

1.0

44

1.66 (1.29)

1.0

820

-0.721

.471

.09

(1.89)

4.0

44

3.45 (1.97)

3.0

742

-1.072

.284

.12

4.78

(1.86)

5.0

45

4.20 (2.01)

4.0

749

-1.343

.179

.15

39

1.28

(0.69)

1.0

45

1.38 (0.96)

1.0

872

-0.074

.941

.01

40

1.68

(1.29)

1.0

44

1.70 (1.42)

1.0

876

-0.039

.969

.00

Medverkar

39

5.67

(1.28)

6.0

45

4.44 (2.10)

5.0

593

-2.606

.009

.28

Provocerar

38

5.47

(1.81)

6.0

44

4.64 (1.97)

5.0

623

-2.031

.042

.22

Medverkar

38

1.71

(1.18)

1.0

44

1.45 (0.98)

1.0

737

-1.139

.255

.13

Provocerar

39

1.82

(1.23)

1.0

45

1.67 (1.28)

1.0

784

-0.992

.321

.11

Medverkar

38

5.16

(1.57)

5.0

45

5.00 (2.06)

6.0

849

-0.056

.955

.01

Provocerar

39

5.13

(1.89)

5.0

44

4.86 (2.13)

5.5

813

-0.421

.674

.05

Medverkar

38

1.53

(1.06)

1.0

44

1.30 (0.67)

1.0

758

-0.965

.334

.11

Provocerar

39

1.28

(0.65)

1.0

45

1.56 (1.47)

1.0

869

-0.105

.965

.11

Medverkar

39

5.13

(1.75)

5.0

45

5.18 (2.10)

6.0

836

-0.391

.696

.04

Provocerar

40

5.03

(1.86)

5.0

44

5.02 (2.03)

5.5

856

-0.220

.825

.02

Fallbeskrivning 1

Fallbeskrivning 2

Fallbeskrivning 3

Fallbeskrivning 4

Fallbeskrivning 5

Fallbeskrivning 6

Fallbeskrivning 7

Fallbeskrivning 8

Not. n = antal respondenter, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, df = frihetsgrader, df = 1, U =
Mann-Whitney U värde, z = z-värde, p = signifikansvärde, p≤.05, signifikanta resultat presenteras i fetstil, r =
effektstorlek.
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Bland respondenter som läst om kvinnliga brottsoffer fanns signifikanta skillnader på
fallbeskrivningar 1 och 3. På fallbeskrivning 1, som skildrade en passiv
partnervåldssituation där brottsoffret blev slagen för att denne varit arbetslös under en
längre tid, uppfattade män i högre utsträckning än kvinnor att det kvinnliga brottsoffret
blev slagen för att hon provocerade gärningspersonen. På fallbeskrivning 3, som
skildrade en passiv situation där brottsoffret blev slagen för att gärningspersonen
uppfattade det som att brottsoffret flörtade med någon annan, uppfattade männen i
högre utsträckning än kvinnorna att det kvinnliga brottsoffret blev slagen för att hon
provocerade gärningspersonen. Se tabell 4 för samtliga analyser av
partnervåldsincidenter som skildrade kvinnliga brottsoffer.
Tabell 4
Skillnader i uppfattningar om kvinnliga brottsoffers delaktighet till sin egen utsatthet mellan manliga och kvinnliga
respondenter.
Kön på respondenter
Män (n = 39)

Kvinnor (n = 47)

n

M

(SD)

Md

n

M

(SD)

Md

U

z

p

r

Medverkar

39

1.31

(0.77)

1.0

46

1.39

(1.11)

1.0

880

-0.232

.816

.03

Provocerar

39

1.97

(1.83)

1.0

45

1.27

(0.84)

1.0

718

-2.088

.037

.23

Medverkar

38

1.84

(1.52)

1.0

45

1.73

(1.29)

1.0

848

-0.074

.941

.01

Provocerar

39

2.64

(1.86)

2.0

46

2.48

(1.79)

2.0

878

-0.175

.861

.02

Medverkar

39

1.33 (0.955)

1.0

46

1.33

(1.21)

1.0

842

-0.859

.390

.09

Provocerar

39

1.79

(1.75)

1.0

45

1.13

(0.55)

1.0

728

-2.204

.028

.24

Medverkar

38

2.96

(1.87)

3.0

45

3.30

(2.00)

3.0

784

-0.823

.410

.09

Provocerar

38

3.21

(2.13)

3.0

44

3.23

(1.79)

3.0

794

-0.397

.691

.04

Medverkar

38

1.45

(1.08)

1.0

46

1.28

(0.78)

1.0

807

-0.921

.357

.10

Provocerar

38

1.79

(1.63)

1.0

45

1.31

(0.90)

1.0

753

-1.329

.184

.15

Medverkar

38

2.76

(1.82)

2.0

46

2.96

(2.00)

2.5

840

-0.318

.751

.03

Provocerar

38

3.03

(2.12)

2.5

45

2.82

(1.76)

2.0

841

-0.136

.892

.01

Medverkar

38

1.34

(1.10)

1.0

46

1.35

(1.10)

1.0

855

-0.288

.773

.03

Provocerar

38

1.58

(1.33)

1.0

45

1.31

(0.90)

1.0

731

-1.617

.106

.18

Medverkar

38

3.89

(2.29)

4.0

45

3.38

(1.87)

3.0

755

-0.932

.351

.10

Provocerar

38

3.84

(2.43)

4.0

44

2.89

(1.67)

2.0

685

-1.435

.151

.16

Fallbeskrivning 1

Fallbeskrivning 2

Fallbeskrivning 3

Fallbeskrivning 4

Fallbeskrivning 5

Fallbeskrivning 6

Fallbeskrivning 7

Fallbeskrivning 8

Not. n = antal respondenter, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, df = frihetsgrader, df = 1, U =
Mann-Whitney U värde, z = z-värde, p = signifikansvärde, p≤.05, signifikanta resultat presenteras i fetstil, r =
effektstorlek.
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Rekommendationer
För att undersöka om det fanns några skillnader i vad respondenterna skulle
rekommendera det manliga respektive kvinnliga brottsoffret att göra efter en inträffad
partnervåldsincident utfördes Mann-Whitney U test. Analysen visade att det fanns en
signifikant skillnad mellan vad respondenterna skulle rekommendera brottsoffret att
göra. Mer specifikt, respondenterna skulle rekommendera det kvinnliga brottsoffret att
kontakta polisen i högre utsträckning än det manliga brottsoffret. Inga signifikanta
skillnader fanns mellan det manliga och kvinnliga brottsoffret i övriga
rekommendationer. Fullständig analys av samtliga rekommendationer för det manliga
och kvinnliga brottsoffer presenteras nedan i tabell 5.
Tabell 5
Beskrivning av respondenternas rekommendationer för manligt (n = 90) respektive kvinnligt (n = 88) brottsoffer.
Kön på brottsoffer
Man
n

M

Kontakta polisen

28

Berätta för en vän

Kvinna
SD

Md

n

M

SD

Md

U

z

p

r

2.71

2.02 2.0

48

4.94

2.72

5.0

365

-3.364

.001

.39

33

2.61

2.05 2.0

19

2.58

1.90

2.0

300

-0.268

.788

.04

Lämna relationen

53

3.45

2.14 3.0

46

4.30

2.35

4.0

971

-1.758

.079

.18

Prata med professionell

52

3.04

1.89 3.0

31

2.97

2.30

2.0

738

-0.654

.513

.07

Ingenting

28

2.61

1.52 2.5

13

2.46

1.94

2.0

159

-0.681

.496

.11

Prata med sin partner

23

3.61

2.66 3.0

3

3.33

4.04

1.0

30

-0.415

.678

.08

Tänka över eget beteende

6

1.17

0.41 1.0

4

1.25

0.50

1.0

11

-0.306

.759

.10

Hämnas på sin partner

1

1.00

0.00 1.0

2

1.50

0.71

1.5

1

-0.707

.481

.41

Rekommendationer

Not. n = antal respondenter, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, df = frihetsgrader, df = 1, U =
Mann-Whitney U värde, z = z-värde, p = signifikansvärde, p≤.05, signifikanta resultat presenteras i fetstil, r =
effektstorlek.

Diskussion
Syftet med studien var att undersöka skillnader och likheter i studenters uppfattningar
om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld. Vidare var syftet med
studien att undersöka hur studenternas rekommenderade åtgärder efter en inträffad
partnervåldsincident skiljer sig mellan manligt respektive kvinnligt brottsoffer. Urvalet
bestod av 178 respondenter, varav 88 respondenter läste enkät om manliga brottsoffer
och 90 respondenter läste enkät om kvinnliga brottsoffer. Resultatet visade att det
manliga brottsoffret uppfattades som mer delaktig till sin utsatthet för partnervåld än det
kvinnliga brottsoffret. De manliga respondenterna uppfattade även brottsoffer generellt
som mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld jämfört med de kvinnliga
respondenterna. Vidare visade resultatet att det fanns flest signifikanta skillnader vid
fallbeskrivningar som skildrade aktiv precipitation. Slutligen visade resultatet att
respondenterna skulle rekommendera kvinnliga brottsoffer att kontakta polisen i högre
utsträckning än manliga brottsoffer.
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Uppfattningar om brottsoffers delaktighet till utsatthet för partnervåld
Jämförelsen mellan de manliga och kvinnliga respondenternas uppfattningar om
brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld visade ett fåtal skillnader mellan
respondenterna. De skillnader som fanns visar att brottsoffer uppfattades vara mer
provocerande samt mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld av de manliga
respondenterna jämfört med de kvinnliga respondenterna. Detta resultat
överensstämmer med Sylaska och Walters (2014) som fann att manliga respondenter
uppfattade manliga brottsoffer som ansvariga för sin utsatthet för partnervåld i högre
utsträckning än kvinnliga respondenter. Att manliga respondenter uppfattade brottsoffer
som mer delaktiga till våldet de utsattes för än kvinnliga respondenter kan förklaras med
att kvinnor tenderar att identifiera sig med och känna empati för brottsoffer i högre
utsträckning än män (Seelau et al., 2003). Detta kan bero på att kvinnor upplever en
större risk för att bli utsatt för partnervåld än män, oavsett om de tidigare blivit utsatta
eller inte.
Resultatet i studien visade dels ett fåtal skillnader mellan manliga och kvinnliga
respondenter gällande uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för
partnervåld, och dels ett flertal skillnader i respondenternas uppfattningar vid jämförelse
mellan manliga och kvinnliga brottsoffer gällande delaktighet till sin utsatthet för
partnervåld. Detta går i linje med Lehmann och Santilli (1996) som fann att skillnader i
respondenters uppfattningar om brottsoffers skuld för partnervåld påverkas av
brottsoffrets kön och inte av respondentens kön. Resultatet i föreliggande studie tyder
på att karaktäristika hos respondenten påverkade uppfattningar om brottsoffers
delaktighet till sin utsatthet för partnervåld i lägre utsträckning än brottsoffers kön
(Capezza & Arriga, 2008). Detta innebär att beroende på omständigheterna vid en
partnervåldsincident kan vem som helst uppfatta brottsoffer som mer eller mindre
delaktiga till sin utsatthet för partnervåld (Capezza & Arriga).
Stereotyper om manliga och kvinnliga brottsoffer påverkade respondenternas
uppfattningar i föreliggande studie (Terrance, et al., 2011), och manliga brottsoffer
uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld, jämfört med kvinnliga
brottsoffer. I linje med tidigare forskning (Harris & Cook, 1994; Lehmann & Santilli,
1996; Rhatigan et al., 2011; Sylaska & Walters, 2014; Taylor & Sorenson, 2005;
Terrance et al.; Worthen & Varnado-Sullivan, 2005), uppfattade respondenterna i
föreliggande studie manliga brottsoffer som delaktiga till sin utsatthet för partnervåld i
högre utsträckning än kvinnliga brottsoffer. Detta skulle kunna förklaras med att mäns
våld mot kvinnor är normen inom partnervåld (Seelau et al., 2003). Om normen bryts,
det vill säga om en kvinna slår en man, uppfattas det inte som partnervåld i samma
utsträckning eftersom det inte överensstämmer med den typiska partnervåldssituationen.
Således uppfattades våld från en kvinnlig gärningsperson som mer accepterat än våld
från en manlig gärningsperson av respondenterna (Taylor & Sorenson).
I fallbeskrivningar som skildrade passiv precipitation fanns inga skillnader i
respondenternas uppfattningar om manliga respektive kvinnliga brottsoffers delaktighet
till sin utsatthet för partnervåld. Däremot uppfattade respondenterna det manliga
brottsoffret som mer delaktig till sin utsatthet för partnervåld än det kvinnliga
brottsoffret på samtliga fallbeskrivningar som skildrade aktiv precipitation. Resultatet i
studien visar att brottsoffrets kön påverkade respondenternas uppfattningar om
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brottsoffrets delaktighet till sin utsatthet för partnervåld vid aktiv precipitation, men inte
vid passiv precipitation. Enligt teorin om victim precipitation kan, förutom brottsoffrets
beteende, olika karaktäristika hos brottsoffret provocera gärningspersonen till att bruka
våld (Wolfgang, 1957). I föreliggande studie uppfattades manliga brottsoffer som mer
delaktiga till sin utsatthet för partnervåld än kvinnliga brottsoffer vid aktiv precipitation
där brottsoffret gjorde något som provocerade gärningspersonen, som att hota, knuffa
eller kasta något. Eftersom fallbeskrivningarna var lika för det manliga respektive
kvinnliga brottsoffret, tyder det på att “man” var ett karaktäristika som uppfattades som
mer provocerande av respondenterna.
Att manliga brottsoffer uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld
på fallbeskrivningar som skildrade aktiv precipitation skulle kunna förklaras med att
kvinnor förväntas vara mindre aggressiva än män (Seelau et al., 2003). Denna
förväntning kan leda till att när kvinnor tar till våld uppfattas de i högre utsträckning än
män göra detta på grund av att de blivit provocerade av sin partner (Lynch-Roche,
2012). Detta går i linje med Wolfgang (1957) som menade att victim precipitation
innebär att brottsoffret i någon grad provocerar till sin utsatthet, och fann i sin studie att
signifikant fler manliga brottsoffer för partnervåld har provocerat till sin utsatthet än
kvinnliga brottsoffer för partnervåld. Eftersom kvinnors våld uppfattas vara en reaktion
på provokation i högre grad än mäns våld, uppfattas kvinnors våld även vara mer
rättfärdigat (Terrance et al.). Det kan förklara varför manliga brottsoffer uppfattades
som mer provocerande och delaktiga till våldet de utsattes för jämfört med kvinnliga
brottsoffer.

Aktiva och passiva fallbeskrivningar
De fallbeskrivningar som skildrade aktiv precipitation skattades generellt högre på
Likertskalan än de fallbeskrivningar som skildrade passiv precipitation. Resultatet i
studien går i linje med Miethe (1984) som manipulerade graden av brottsoffrets
provokation i vinjetter, och fann att när graden av provokation ökade uppfattades även
brottsoffret som mer provocerande. Detta tyder på att när brottsoffret aktivt provocerade
gärningspersonen genom att vara den som först hotade, knuffade eller kastade något,
uppfattades brottsoffret vara mer delaktig till sin utsatthet för partnervåld än när
brottsoffret var passiv i situationen och gärningspersonen endast upplevde sig
provocerad. Detta överensstämmer med teorin om victim precipitation som konstaterar
att brottsoffrets delaktighet till sin utsatthet för brott kan variera i olika grad, vid aktiv
precipitation är brottsoffret mer delaktig till att ett brott uppstår än vid passiv
precipitation (Siegel, 2010). Tidigare forskning på området har funnit liknande resultat
som tyder på att brottsoffer som aktivt provocerar gärningspersoner uppfattas vara mer
ansvariga för våldet de utsätts för (Esqueda & Harrison, 2005; Harris & Cook, 1994;
Pavlou & Knowles, 2001; Taylor & Sorenson, 2005). En förklaring till att brottsoffer
uppfattas vara mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld vid aktiv precipitation kan
vara att brottsoffret då utför en handling mot gärningspersonen som brottsoffret skulle
kunna avstå från, och vid passiv precipitation upplever gärningspersonen sig provocerad
utan att brottsoffret faktiskt gjort något mot denne (Siegel, 2010). När brottsoffer
uppfattas som provocerande mot gärningspersonen, anses gärningspersonens handling
inte lika allvarlig (Capezza & Arriga, 2008), och därför uppfattade respondenterna i
föreliggande studie att brottsoffer var mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld vid
aktiv precipitation än vid passiv precipitation.
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På samtliga aktiva fallbeskrivningar uppfattade respondenterna manliga brottsoffer som
mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld än kvinnliga brottsoffer. Däremot fanns
inte dessa skillnader mellan manliga och kvinnliga brottsoffer på de passiva
fallbeskrivningarna. Att manliga brottsoffer uppfattades som mer delaktiga till sin
utsatthet på de aktiva fallbeskrivningarna kan förklaras med att brottsoffer utförde en
handling i de aktiva fallbeskrivningarna, men inte i de passiva fallbeskrivningarna. Män
och kvinnors handlingar uppfattas olika, även om dessa handlingar är identiska (Dutton
& White, 2013). Anledningen till att manliga brottsoffer uppfattades vara mer delaktiga
till sin utsatthet än kvinnliga brottsoffer kan var för att mäns våld (Felson & Cares,
2005; Terrance et al., 2011) och hot om våld (Follingstad, DeHart & Green, 2004)
uppfattas vara allvarligare än kvinnors våld och hot. Om respondenterna uppfattade
manliga brottsoffers handlingar som allvarligare än kvinnliga brottsoffers handlingar
kan detta ha bidragit till att respondenterna uppfattade manliga brottsoffer som mer
delaktig till sin utsatthet för partnervåld i de aktiva fallbeskrivningarna (Sylaska &
Walters, 2014).

Rekommendationer
Respondenternas uppfattningar om delaktighet till utsatthet för partnervåld reflekterades
delvis i vilka rekommendationer de ansåg att brottsoffret skulle vidta efter en inträffad
partnervåldsincident. Mer specifikt, resultatet visade dels att manliga brottsoffer
uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld, och dels att manliga
brottsoffer i lägre utsträckning skulle rekommenderas att kontakta polisen, jämfört med
kvinnliga brottsoffer. Detta resultat går i linje med tidigare forskning; Pavlou och
Knowles (2001) undersökte vad respondenter skulle göra efter en bevittnad
partnervåldsincident där brottsoffret provocerat gärningspersonen i olika grad.
Resultatet visade att ju mer ansvar som respondenterna lade på brottsoffret, desto
mindre benägna var de att kontakta polisen. Pavlou och Knowles förklarade detta med
att en högre grad av provokation från brottsoffret resulterade i att respondenterna hade
mindre sympati för brottsoffret. Detta ledde i sin tur till att respondenterna lade mer
ansvar på brottsoffret och därför var mindre benägna att kontakta polisen (Pavlou &
Knowles). På grund av att partnervåld framställs som ett problem som främst drabbar
kvinnor i heterosexuella relationer utmålas män som gärningspersoner, och när män blir
utsatta för partnervåld har de svårt att få sympati i samma utsträckning som kvinnor
(Shuler, 2010). Även Seelau och Seelau (2005) fann att respondenter skulle kontakta
polisen i lägre utsträckning om det var ett manligt brottsoffer än om det var ett kvinnligt
brottsoffer. Seelau och Seelau fann även att respondenterna inte skulle göra någonting
efter en bevittnad partnervåldsincident om det var ett manligt brottsoffer i högre
utsträckning än om det var ett kvinnligt brottsoffer. Föreliggande studie fann dock ingen
skillnad i respondenternas uppfattningar mellan det manliga och kvinnliga brottsoffret i
rekommendationen “att inte göra någonting”.
Kvinnliga brottsoffer rekommenderades i högre utsträckning än manliga brottsoffer att
kontakta polisen. Detta skulle kunna bero på att en partnervåldsincident som skildrade
en kvinna som slog en man inte uppfattades som ett brott i samma utsträckning som en
partnervåldsincident som skildrade en man som slog en kvinna (Bethke & DeJOY,
1994; Dennison & Thompson, 2011; Sorenson & Taylor, 2005). Dennison och
Thompson förklarade detta med att kvinnors våld mot män uppfattades vara mer
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accepterat än mäns våld mot kvinnor, vilket går i linje med Nordborg (2014) som menar
att normen för partnervåld är mäns våld mot kvinnor. Att mäns våld mot kvinnor
uppfattas som normen inom partnervåld kan bero på att partnervåld i media och andra
officiella sammanhang ofta rapporteras som ett problem som främst drabbar kvinnor
(Douglas & Hines, 2011). Även internationella organisationer som WHO (2013)
fokuserar till största del på mäns våld mot kvinnor. Att en partnervåldsincident i
föreliggande studie inte skulle uppfattas som ett brott i samma utsträckning när det var
ett manligt brottsoffer grundas i att kontakta polisen var den enda rekommendationen
som involverade rättsväsendet. Inblandning av polis är en mer inskränkande åtgärd för
både brottsoffer och gärningsperson, och resultatet i studien indikerar att respondenterna
ansåg att kvinnliga brottsoffer behövde en mer aktiv åtgärd mot partnervåld än manliga
brottsoffer, vilket överensstämmer med tidigare forskning (se exempelvis Seelau et al.,
2003).

Framtida forskning
Föreliggande studie har undersökt uppfattningar hos studenter om brottsoffers
delaktighet till sin utsatthet för partnervåld. En fördel med detta är att studenter är en del
av allmänheten, och allmänheten är de informella kontakterna som brottsoffer i första
hand söker sig till vid utsatthet för partnervåld (Davis, 2002). Eftersom
rekommendationer för manliga respektive kvinnliga brottsoffer i viss utsträckning
skiljde sig vore det av vikt att även belysa hur de som formellt arbetar med och bemöter
brottsoffer uppfattar deras delaktighet till sin utsatthet för partnervåld. Om de som
arbetar med brottsoffer för partnervåld skulle ha liknande uppfattningar som
respondenterna i föreliggande studie skulle detta kunna få stora konsekvenser för
brottsoffren, där de riskerar att behandlas olika på grund av deras kön och inte få
adekvat hjälp (Brå, 2009).

Metoddiskussion
Respondenterna i föreliggande studie var studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Eftersom det var studenternas uppfattningar som undersöktes är det inte möjligt att
generalisera resultatet till andra populationer (Borg & Westerlund, 2012). Ett
bekvämlighetsurval användes vid distribuering av enkäter, vilket begränsar möjligheten
att generalisera från det aktuella urvalet till populationen (Pagano, 2013).
Bekvämlighetsurvalet innebär att inte alla studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall
hade samma chans att komma med i urvalet, och därför kan inte respondenterna i
föreliggande studie representera hela populationen studenter på Mittuniversitetet i
Sundsvall. Således kan resultatet i studien endast appliceras på respondenterna i urvalet.
De respondenter som läste enkät om manliga brottsoffer och respondenter som läste
enkät om kvinnliga brottsoffer var från samma population och blev randomiserat
tilldelade en version av enkäten. Detta gjorde att det var möjligt att göra jämförelser
mellan manliga och kvinnliga brottsoffer samt mellan manliga och kvinnliga
respondenter (Borg & Westerlund).
En sjugradig Likertskala användes för att undersöka respondenternas uppfattningar om
brottsoffers delaktighet till utsatthet för partnervåld och reliabiliteten testades delvis. På
grund av tidsbegränsningar kunde inte den ena aspekten av reliabiliteten, test-retest,
undersökas. Hade det varit möjligt att genomföra detta test kunde en bättre indikation
fås på hur hög reliabiliteten är på Likertskalorna samt om skalorna var fria från
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slumpartade fel (Pallant, 2013). Den andra aspekten, intern reliabilitet, mättes med
Cronbach alfa i enlighet med Pallant. Intern reliabilitet handlar om vilken grad alla
items på skalan hänger samman och mäter samma attribut (Pallant). I föreliggande
studie var Cronbach alfa .79 för Likertskalan på påståendet om brottsoffret medverkade
till våldet denne blivit utsatt för och .84 för Likertskalan på påståendet om brottsoffret
provocerade gärningspersonen. Detta innebär att Likertskalorna i studien hade en god
intern reliabilitet och de mätte om brottsoffret medverkade till våldet denne utsattes för
samt om brottsoffret blev slagen för att denne provocerade gärningspersonen.
I föreliggande studie användes inget validerat instrument för att undersöka
respondenternas uppfattningar om brottsoffers delaktighet till utsatthet för partnervåld.
Ett instrument med god validitet hade varit att föredra då det innebär att det som avsågs
att mätas faktiskt mättes (Pallant, 2013). För att försöka uppnå validitet skapades de två
påståendena i enkäten utifrån teorin om victim precipitation (delaktighet), som består av
två komponenter; brottsoffrets medverkan och provokation till att brottet uppstår. Inget
test utfördes dock för att bekräfta validiteten och därför kan det inte konstateras hur
skalans validitet ser ut. Effektstorleken beräknades enligt Pallant (2013) och Cohens d
kriterier för effektstorlek användes; .10 = liten effekt, .30 = medel effekt och .50 = stor
effekt. Studiens lägsta effektstorlek var .16 och den högsta var .50. Effektstorlek på
resterande skillnader varierade mellan .22 och .28, detta indikerar att effektstorleken i
resultatet är måttlig och därför bör resultaten i studien tolkas med försiktighet.
Respondenterna uppgav inga andra demografiska variabler, så som civilstånd,
socioekonomisk status, yrke eller andra intressen som möjligtvis kunde tagits med i
analyser för att undersöka om det var någon bakomliggande variabel som påverkade
respondenternas uppfattningar om brottsoffers delaktighet till utsatthet för partnervåld.
Detta innebär att det kan ha varit en annan variabel än det som testats i studien som
påverkade resultatet (Borg och Westerlund, 2012). Skulle bakomliggande variabler
kunna kontrollerats i studien hade detta kunna lett till att fler eller färre signifikanta
skillnader hittades mellan grupper. En faktor som inte efterfrågades i föreliggande
studie var om respondenten själv varit utsatt för partnervåld, denna fråga valdes
medvetet bort på grund av frågans känsliga karaktär. Det kan dock ha varit något som
påverkade respondenternas svar (Terrance, et al., 2011), och bör därför undersökas i
framtida forskning. Det kan inte heller garanteras att respondenterna svarade helt i
enlighet vad de ansåg på samtliga påståenden då det finns en risk att respondenterna
angav socialt accepterade svar.

Slutsats
I föreliggande studie fanns det ett fåtal skillnader mellan manliga och kvinnliga
respondenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld.
De manliga respondenterna uppfattade brottsoffer som mer delaktiga till sin utsatthet för
partnervåld än de kvinnliga respondenterna. Vidare fanns ett flertal skillnader i
respondenternas uppfattningar mellan manliga och kvinnliga brottsoffer. Mer specifikt
påverkade manliga brottsoffer respondenternas uppfattningar negativt, således att
manliga brottsoffer uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld än
kvinnliga brottsoffer.
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Enligt teorin om victim precipitation kan ett brottsoffer vara delaktig till att ett brott
uppstår i olika grad, där ett brottsoffer är mer delaktig till sin utsatthet vid aktiv
precipitation än vid passiv precipitation. Resultatet i föreliggande studie går i linje med
teorin om victim precipitation då respondenterna generellt sett skattade brottsoffer som
mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld på fallbeskrivningar som skildrade aktiv
precipitation än passiv precipitation. Manliga brottsoffer skattades som mer delaktiga
till sin utsatthet för partnervåld än kvinnliga brottsoffer på samtliga aktiva
fallbeskrivningar, vilket innebär att män och kvinnors handlingar uppfattades olika av
respondenterna, trots att fallbeskrivningarna var identiska. Respondenternas
uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet reflekterades delvis i vilka
rekommendationer som de ansåg att brottsoffer skulle vidta. Kvinnliga brottsoffer skulle
i högre utsträckning än manliga brottsoffer rekommenderas att kontakta polisen.
Föreliggande studie har undersökt uppfattningar hos studenter om brottsoffers
delaktighet till sin utsatthet för partnervåld. En fördel med att undersöka studenter är att
de är en del av allmänheten, och allmänheten är de informella kontakterna som
brottsoffer i första hand söker sig till vid utsatthet för partnervåld (Davis, 2002). Därför
är ett av de viktigaste resultaten i föreliggande studie att respondenterna uppfattade
manliga brottsoffer som mer delaktiga till sin utsatthet för partnervåld samtidigt som
manliga brottsoffer inte rekommenderades att kontakta polisen i samma utsträckning
som kvinnliga brottsoffer. Eftersom brottsoffer i första hand söker hjälp hos närstående
har de en avgörande roll för om brottsoffren sedan går vidare och söker formell hjälp.
Därför är det av vikt att vara medveten om och arbeta med de uppfattningar som finns
om brottsoffer för partnervåld där manliga brottsoffer uppfattas mer negativt än
kvinnliga brottsoffer.
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Bilaga 1
Enkät version 1: Manligt brottsoffer

Till dig som studerar vid Mittuniversitetet!

Vi är två kriminologstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som för närvarande
skriver vårt examensarbete om partnervåld. Syftet med studien är att undersöka
studenters uppfattningar om utsatthet för partnervåld. Enkäten distribueras till Dig som
studerar vid ett program eller en kurs på Mittuniversitetet i Sundsvall.
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga svar kommer att kunna
härledas till Dig. De besvarade enkäterna kommer efter insamling förvaras så att ingen
utomstående har tillgång till dessa, och enkäterna kommer inte att användas i något
annat syfte än i detta examensarbete. Genom att besvara enkäten godkänner Du att
deltaga i studien. Det är helt frivilligt att deltaga, men dina svar är mycket viktiga för
oss.
Enkäten består av åtta hypotetiska fallbeskrivningar. Efter varje fallbeskrivning följer
tre frågor. Läs fallbeskrivningen och besvara sedan frågorna utifrån det alternativ som
bäst överensstämmer med Din uppfattning. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Tack på förhand!

Om denna enkät påverkar Dig, eller om du önskar att prata med någon kan du kontakta
Brottsofferjouren på deras stödlinje, telefon: 0200-21 20 19.

Har du några frågor gällande enkäten eller studien kan du kontakta oss via mejl.

Cassandra Andersson Söderberg
caso1205@student.miun.se

Gabriella Sjöström
gasj1200@student.miun.se
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Bakgrundsinformation
Kön:

 Man

 Kvinna

Ålder:
Ange vilken avdelning Du tillhör:












Arkiv- och datavetenskap
Data- och systemvetenskap
Ekonomivetenskap och juridik
Ekoteknik- och hållbart byggande
Elektronikkonstruktion
Humaniora
Hälsovetenskap
Industridesign
Informations- och kommunikationssystem
Kemiteknik
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

 Media- och
kommunikationsvetenskap
 Naturvetenskap
 Omvårdnad
 Psykologi
 Samhällsvetenskap
 Socialt arbete
 Turismvetenskap och geografi
 Utbildningsvetenskap
 Ämnesdidaktik och matematik

Nedan följer åtta fallbeskrivningar. Läs fallbeskrivningarna och besvara sedan frågorna
utifrån det alternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning. Frågorna består av
två påståenden, där vi ber Dig att ringa in den siffra (endast ett alternativ!) som bäst
överensstämmer med Din uppfattning. Därefter följer en fråga med sex olika alternativ
där Du kryssar i det alternativ (endast ett alternativ!) som bäst överensstämmer med Din
uppfattning.

1. En man får höra att han är värdelös och får en örfil av sin fru för att
han varit arbetslös under en längre tid.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
33

CASSANDRA ANDERSSON SÖDERBERG OCH GABRIELLA SJÖSTRÖM

2. En man får en örfil av sin fru efter att han under ett gräl om vems tur
det är att diska sagt “om du inte gör det blir det jävligt synd om dig”
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

3. En man går in på ett café för att köpa kaffe till honom och hans fru.
När han kommer ut till sin fru ger hon honom en örfil för att hon
uppfattade det som att han flörtade med kassörskan.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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4. Under ett gräl kastar en man en borste mot sin fru, som träffar hennes
arm. Hon ger honom då en örfil.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

5. En man får en örfil av sin fru för att hon upplever att han inte lyssnar
på henne.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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6. En man knuffar ut sin fru genom dörren samtidigt som han säger att
det är hennes tur att hämta barnen från fotbollsträningen, kvinnan ger
då mannen en örfil.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

7. En man får en örfil av sin fru för att hon känner att hon inte kan lita
på honom.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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8. En kvinna svarar i sin mans telefon när det ringer. Mannen rycker
telefonen ur hennes hand samtidigt som han knuffar henne så att hon
ramlar omkull. Därefter reser sig kvinnan upp och ger mannen en örfil.
Mannen medverkar till våldet han utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Mannen blev slagen för att han provocerade kvinnan
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att mannen bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten!
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Bilaga 2
Enkät version 2: Kvinnligt brottsoffer

Till dig som studerar vid Mittuniversitetet!

Vi är två kriminologstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som för närvarande
skriver vårt examensarbete om partnervåld. Syftet med studien är att undersöka
studenters uppfattningar om utsatthet för partnervåld. Enkäten distribueras till Dig som
studerar vid ett program eller en kurs på Mittuniversitetet i Sundsvall.
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga svar kommer att kunna
härledas till Dig. De besvarade enkäterna kommer efter insamling förvaras så att ingen
utomstående har tillgång till dessa, och enkäterna kommer inte att användas i något
annat syfte än i detta examensarbete. Genom att besvara enkäten godkänner Du att
deltaga i studien. Det är helt frivilligt att deltaga, men dina svar är mycket viktiga för
oss.
Enkäten består av åtta hypotetiska fallbeskrivningar. Efter varje fallbeskrivning följer
tre frågor. Läs fallbeskrivningen och besvara sedan frågorna utifrån det alternativ som
bäst överensstämmer med Din uppfattning. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Tack på förhand!

Om denna enkät påverkar Dig, eller om du önskar att prata med någon kan du kontakta
Brottsofferjouren på deras stödlinje, telefon: 0200-21 20 19.

Har du några frågor gällande enkäten eller studien kan du kontakta oss via mejl.

Cassandra Andersson Söderberg
caso1205@student.miun.se

Gabriella Sjöström
gasj1200@student.miun.se
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Bakgrundsinformation
Kön:

 Man

 Kvinna

Ålder:
Ange vilken avdelning Du tillhör:












Arkiv- och datavetenskap
Data- och systemvetenskap
Ekonomivetenskap och juridik
Ekoteknik- och hållbart byggande
Elektronikkonstruktion
Humaniora
Hälsovetenskap
Industridesign
Informations- och kommunikationssystem
Kemiteknik
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

 Media- och
kommunikationsvetenskap
 Naturvetenskap
 Omvårdnad
 Psykologi
 Samhällsvetenskap
 Socialt arbete
 Turismvetenskap och geografi
 Utbildningsvetenskap
 Ämnesdidaktik och matematik

Nedan följer åtta fallbeskrivningar. Läs fallbeskrivningarna och besvara sedan frågorna
utifrån det alternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning. Frågorna består av
två påståenden, där vi ber Dig att ringa in den siffra (endast ett alternativ!) som bäst
överensstämmer med Din uppfattning. Därefter följer en fråga med sex olika alternativ
där Du kryssar i det alternativ (endast ett alternativ!) som bäst överensstämmer med Din
uppfattning.

1. En kvinna får höra att hon är värdelös och får en örfil av sin man för
att hon varit arbetslös under en längre tid.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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2. En kvinna får en örfil av sin man efter att hon under ett gräl om vems
tur det är att diska sagt “om du inte gör det blir det jävligt synd om dig”
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

3. En kvinna går in på ett café för att köpa kaffe till henne och hennes
man. När hon kommer ut till sin man ger han henne en örfil för att han
uppfattade det som att hon flörtade med kassören.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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4. Under ett gräl kastar en kvinna en borste mot sin man, som träffar
hans arm. Han ger henne då en örfil.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

5. En kvinna får en örfil av sin man för att han upplever att hon inte
lyssnar på honom.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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6. En kvinna knuffar ut sin man genom dörren samtidigt som hon säger
att det är hans tur att hämta barnen från fotbollsträningen, mannen ger
då kvinnan en örfil.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

7. En kvinna får en örfil av sin man för att han känner att han inte kan
lita på henne.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):
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8. En man svarar i sin frus telefon när det ringer. Frun rycker telefonen
ur hans hand samtidigt som hon knuffar honom så att han ramlar
omkull. Därefter reser sig mannen upp och ger kvinnan en örfil.
Kvinnan medverkar till våldet hon utsätts för
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Kvinnan blev slagen för att hon provocerade mannen
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt

Vad anser Du att kvinnan bör göra nu?
 Kontakta Polisen
 Berätta om incidenten för en vän
 Lämna relationen
 Prata med någon professionell (tex. psykolog, kurator m.m)
 Ingenting
 Annat (ange):

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten!
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Bilaga 3
Följebrev

Till dig som studerar vid Mittuniversitetet!
Vi är två kriminologstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som för närvarande
skriver vårt examensarbete om partnervåld. Syftet med studien är att undersöka
studenters uppfattningar om utsatthet för partnervåld. Enkäten distribueras till Dig som
studerar vid ett program eller en kurs på Mittuniversitetet i Sundsvall.
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga svar kommer att kunna
härledas till Dig. De besvarade enkäterna kommer efter insamling förvaras så att ingen
utomstående har tillgång till dessa, och enkäterna kommer inte att användas i något
annat syfte än i detta examensarbete. Genom att besvara enkäten godkänner Du att
deltaga i studien. Det är helt frivilligt att deltaga, men dina svar är mycket viktiga för
oss.
Enkäten består av åtta hypotetiska fallbeskrivningar. Efter varje fallbeskrivning följer
tre frågor. Läs fallbeskrivningen och besvara sedan frågorna utifrån det alternativ som
bäst överensstämmer med Din uppfattning. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.
Tack på förhand!
Om denna enkät påverkar Dig, eller om du önskar att prata med någon kan du kontakta
Brottsofferjouren på deras stödlinje, telefon: 0200-21 20 19.
Har du några frågor gällande enkäten eller studien kan du kontakta oss via mejl.
Cassandra Andersson Söderberg
caso1205@student.miun.se

Gabriella Sjöström
gasj1200@student.miun.se
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