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Hur universitetsstudenters acceptans för partnervåld 

påverkas av gärningspersonens psykosociala situation 

Linda Ihrén och Marika Thors Björklund1 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Partnervåld är något som drabbar och utövas av män och kvinnor världen 

över. Flertalet faktorer har funnits öka risken för att partnervåld ska inträffa, så som 

psykisk ohälsa, missbruk och arbetsrelaterade problem. Även attityder kring partnervåld 

har visat sig vara associerat med en förhöjd risk. Attityder är något som skiljer sig åt 

beroende på kultur, psykosociala omständigheter samt kön på offer och förövare. Syfte: 

Att undersöka hur förövarens psykosociala situation påverkade studenters acceptans för 

partnervåld, samt att jämföra skillnader beroende på respondentens kön och upplevt kön 

på förövaren. Metod: Studenter på ett medelstort svenskt universitet (N = 197; 78 män 

och 118 kvinnor) tilldelades en enkät innehållande tre vinjetter som beskrev ett gräl 

mellan två partners, där gärningspersonens psykosociala situation ändrades för respektive 

vinjett, samt sex efterföljande åsiktsfrågor. Resultat: Den psykosociala situationen 

påverkade studenternas acceptans för partnervåld när det rörde sig om verbal aggression 

och förtäckta hot. Männen hade högre acceptans än kvinnorna för vissa av de beskrivna 

beteendena. När det rörde sig om verbalt partnervåld var acceptansen lägre bland de 

respondenter som uppfattade gärningspersonen med missbruksproblem som man, 

däremot fanns inga skillnader när det rörde sig om fysiskt partnervåld eller rörande de 

övriga två vinjetterna. Diskussion: Vissa skillnader fanns och stämde överens med 

tidigare forskning, medan andra resultat motsade resultat från tidigare studier. Teorin om 

personlig konstruktion kunde delvis förklara hur respondenternas attityder kunde ha 

formats. Resultatet belyser att partnervåld ursäktas under vissa omständigheter, något 

som kan bidra till förståelsen för varför partnervåld utövas. 

 

Nyckelord: Attityder, Partnervåld, Personlig konstruktion, Psykosocial situation. 

  

                                                           

1 Båda författarna ansvarade gemensamt för alla delar av uppsatsen. 
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utformningen av enkäterna. Därefter vill vi tacka vår handledare Sofi Fröberg som 

bidragit med konstruktiv kritik och en hjälpande hand genom hela processen. Slutligen 
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HUR UNIVERSITETSSTUDENTERS ACCEPTANS FÖR PARTERVÅLD PÅVERKAS AV GÄRNINGSPERSONENS PSYKOSOCIALA SITUATION 

4 
 

Innehållsförteckning 
Bakgrund ..................................................................................................................................... 5 

Partnervåld ................................................................................................................................ 5 

Prevalens av partnervåld nationellt och internationellt ............................................................. 5 

Riskfaktorer för partnervåld ...................................................................................................... 7 

Attityder om partnervåld ........................................................................................................... 9 

Teoretisk bakgrund – personlig konstruktion .......................................................................... 11 

Problematisering ...................................................................................................................... 12 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 13 

Metod .......................................................................................................................................... 13 

Design ..................................................................................................................................... 13 

Urval och respondenter ........................................................................................................... 14 

Material ................................................................................................................................... 15 

Procedur .................................................................................................................................. 19 

Statistisk analys ....................................................................................................................... 20 

Etiska överväganden ............................................................................................................... 22 

Resultat....................................................................................................................................... 23 

Deskriptivt ............................................................................................................................... 23 

Skillnader beroende på gärningspersonens psykosociala situation ......................................... 23 

Skillnader i acceptans beroende på respondentens kön ........................................................... 25 

Skillnader i acceptans beroende på upplevt kön på förövaren ................................................ 27 

Diskussion .................................................................................................................................. 28 

Acceptans för partnervåld beroende på psykosocial situation hos förövaren ......................... 28 

Acceptans för partnervåld beroende på upplevt kön och kön på respondenten ...................... 30 

Metoddiskussion ...................................................................................................................... 33 

Framtida forskning .................................................................................................................. 34 

Slutsats .................................................................................................................................... 35 

Referenser .................................................................................................................................. 36 

Bilagor ........................................................................................................................................ 39 

Bilaga 1: Riskfaktorer i SARA:SV ......................................................................................... 39 

Bilaga 2: Följebrev .................................................................................................................. 40 

Bilaga 3: Enkät 1 ..................................................................................................................... 41 

Bilaga 4: Enkät 2 ..................................................................................................................... 45 

Bilaga 5: Enkät 3 ..................................................................................................................... 49 

Bilaga 6: Internt bortfall .......................................................................................................... 53 

 



HUR UNIVERSITETSSTUDENTERS ACCEPTANS FÖR PARTERVÅLD PÅVERKAS AV GÄRNINGSPERSONENS PSYKOSOCIALA SITUATION 

5 
 

Bakgrund 

Partnervåld 

Partnervåld definieras i Bedömning av risk för upprepat partnervåld (SARA:SV) 

version 2 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.” (Kropp, Hart & Belfrage, 2008, s.2). Partnervåld kan utgöras av en 

mängd olika beteenden som används i syfte att skada eller kontrollera en partner (Kropp 

et al., 2008; Nordborg, 2014). Partnervåld kan också uppstå i en kontext av kris eller 

andra problem. Fysiskt våld kan bestå av allt från knuffar, örfilar och slag till sexuella 

övergrepp (Kropp et al., 2008). Partnervåld kan också vara psykiskt och bestå av bland 

annat hot av olika slag, förnedrande och förminskande ord som används för att bryta ner 

partnerns självkänsla, samt av extrem svartsjuka. 

Partnervåld är något som, när det utövas, mestadels växer fram i relationen och 

börjar med lindrigare fysiskt våld och/eller psykisk misshandel och svartsjuka som blir 

mer och mer isolerande för partnern som utsätts, och som trappas upp till att bli mer 

frekvent och allvarligt i sin grad (Kropp et al., 2008; Nordborg, 2014). Våldet går ofta i 

cykler och blandas med perioder av kärlek och ömsinthet från förövaren vilket skapar 

ambivalens hos offret, dessutom normaliseras våldet och blir en del av vardagen 

(Nordborg, 2014). Detta leder till att många väljer att inte anmäla sin utsatthet eller 

vänder sig till myndigheter först efter att våldet trappats upp och består av omfattande 

kontroll och fysiskt våld. Dessa faktorer skapar en sårbarhet hos den som utsatts och 

risken för ytterligare utsatthet är hög om personen fortsätter träffa förövaren eller 

återgår till förhållandet. Om förövaren trappat upp sitt våld till att bestå av frekvent eller 

allvarligt våld är risken för att personen ska återfalla i våldsbrottslighet hög och 

omfattar även risk för dödligt våld (Kropp et al., 2008). 

Prevalens av partnervåld nationellt och internationellt 

Partnervåld är något som drabbar män och kvinnor i alla åldrar världen över, och 

prevalensen är något som skiljer sig åt mellan olika länder. Krahé, Bieneck och Möller 

(2005) gjorde en översiktsstudie av 35 studier utförda i 21 olika länder som visade att 

2.7 % (Tyskland) till 54 % (Palestina) av kvinnorna, och 4.9 % (Tyskland) till 37.8 % 

(Sydafrika) av männen blivit utsatta för fysiskt partnervåld någon gång under sin livstid. 

Coker, Smith, McKeown och King (2000) fann, när de undersökte utsatthet för 
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partnervåld i USA, liknande siffror (9.8 %) som Hellemans, Loeys, Dewitte, De Smet 

och Buyssel (2015), vilka fann att 10 % av respondenterna som bestod av Belgiska män 

och kvinnor, blivit utsatta för fysiskt partnervåld under sin livstid. Dock kan partnervåld 

innebära mer än fysiska övergrepp och när det gäller psykisk misshandel drabbas så 

många som drygt 50 % (Coker et al., 2000; Hellemans et al., 2015). I Sverige har 

ungefär var femte vuxen blivit utsatt för partnervåld under sin livstid 

(Brottsförebyggande rådet (Brå), 2014). Skillnaderna i prevalens kan bero på 

rapporteringsfrekvens då partnervåld är ett brott där mörkertalet är stort eftersom många 

väljer att inte anmäla sin utsatthet till myndigheter, de kan också bero på kulturella 

skillnader då definitionen av våld ser olika ut världen över (Brå, 2014; Sayem, Begum 

& Moneesha, 2012). Prevalensen kan också skilja sig beroende på hur den undersökts 

och vilken typ av våld som inkluderats i studien, då prevalensen för sexuellt våld var så 

hög som 67.4 % (män) till 76.9 % (kvinnor) i en av studierna som Krahé et al. (2005) 

inkluderade. Forskarnas definition av partnervåld kan därmed påverka huruvida 

problemet fångas upp, likväl som när studien gjorts och under vilket tidsspann som 

undersökts, exempelvis under respondentens livstid eller under de senaste 12 

månaderna. Även urvalet som använts i studien påverkar de resultat som presenteras då 

så många som 80-90 % utsatts för partnervåld i studier som undersökt prevalensen 

bland kvinnor som sökt hjälp hos kriscenter, eller vars man dömts för partnervåld 

(Krahé et al., 2005). 

När det kommer till förövandet av partnervåld ser prevalensen även där olika ut 

beroende på i vilket land studien genomförts. I genomsnitt hade ca 30 % av kvinnorna i 

studierna som Krahé et al. (2005) sammanställde någon gång utövat någon typ av 

partnervåld, siffran bland männen var något högre med drygt 31 %. När det kom till 

frekvensen av både viktimisering2 och förövande av partnervåld fanns inga skillnader 

mellan kvinnor och män i studien av Costa et al. (2015). Prevalensen skilde sig mellan 

länderna som omfattades av Krahé et al.:s (2005) studie och skillnaderna kan delvis 

förklaras av kulturella och strukturella olikheter länder emellan, där länder med 

patriarkala förhållningssätt också ofta har ett mer ursäktande förhållningssätt till våld 

mot framförallt kvinnor, då mannen är den som har makten och därmed har rätt att 

                                                           

2 Viktimisering är ett annat ord för utsatthet för brott och är en del av Viktimologin, som studerar orsaker 

till utsatthet och dess konsekvenser (Daigle, 2013). 
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tillfoga våld om det krävs för att upprätthålla sin maktposition (Johnsson-Latham, 

(2014). Utöver strukturella förklaringar finns också flertalet individuella faktorer som 

ökar risken för att personer kan komma att utöva partnervåld (Kropp et al., 2008). 

Riskfaktorer för partnervåld 

Studier har funnit samband mellan att bevittna och/eller utsättas för våld under 

sin uppväxt och en förhöjd risk att själv begå partnervåld senare i livet. Bland annat har 

studier visat att barn som bevittnat partnervåld under deras uppväxt löpte högre risk att 

själva begå partnervåld senare i livet (Djikanovic, Jansen & Otasevic 2010; Smith, 

Greenman, Thornberry, Henry & Ireland, 2015; Whitfield, Anda, Dube & Felitti, 2003). 

Att själv ha utsatts för våld av en familjemedlem ökade även det risken för att bli 

partnervåldsförövare under sitt vuxna liv. Sunday et al. (2011) fann att respondenter 

med en historia av utsatthet för våld i ungdomen begick fysiskt och psykiskt partnervåld 

i syfte att kontrollera sin partner i större utsträckning än kontrollgruppen. Studien visade 

också att risken för att utöva fysiskt partnervåld var dubbelt så hög bland respondenter 

som någon gång blivit misshandlade, jämfört med kontrollgruppen som inte utsatts för 

misshandel. Utöver detta fann Smith et al. (2015) att ungdomar vars mor fött dem i 

tonåren, hade föräldrar som utövat inkonsekvent disciplin eller brast i sin uppsyn över 

sina barn också löpte en ökad risk för utövande av partnervåld. 

Även psykosociala omständigheter så som mental ohälsa, antisocial livsstil, 

arbetsrelaterad problematik och missbruksproblem har funnits öka risken för 

partnervåld (Kropp et al., 2008). Psykiska problem så som vanföreställningar, 

depression och intellektuell funktionsnedsättning har funnits öka risken för utövande av 

partnervåld då det kan orsaka impulsivt och irrationellt beteende (Kropp et al., 2008). 

Suicidalt beteende har också funnits kopplat till partnervåld då beteendet kan ses som en 

indikation på att gärningspersonen befinner sig i kris, att vara en fara för sig själv har 

visat sig vara associerat till farlighet för andra. Smith et al. (2015) fann liknande resultat 

då studien visade att negativa händelser och depressiva symtom bidrog signifikant till 

utövandet av partnervåld senare i livet. Dessutom var faktorerna kumulativa och om 

flera riskfaktorer fanns ökade risken för att personen skulle begå partnervåld senare i 

livet. 

Generell våldsamhet var också det associerat med en ökad risk för utövande av 

partnervåld. Djikanovic et al. (2010) undersökte kvinnors erfarenheter av partnervåld 
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under sin livstid och fann en association mellan utövande av partnervåld och aggressivt 

beteende mot andra män. Kvinnor som bott ihop med en man som hamnat i slagsmål 

med andra män utsattes för partnervåld tre gånger så ofta som kvinnor vars män inte 

slogs med andra män. En annan studie undersökte riskfaktorer som bidrog till 

partnervåld bland unga och vuxna och fann att riskfaktorer för båda grupper utgjordes 

av antisocialt beteende i form av umgänge med kriminella vänner, generell brottslighet 

och aggressivitet (Smith et al., 2015). 

Vidare har relationella problem funnits bidra till en ökad risk för partnervåld 

(Kropp et al., 2008). Relationella problem kan utgöras av separationer, allvarliga 

konflikter, svartsjuka eller otrohet. Otrohet, eller bara kvinnans misstanke om mannens 

otrohet visade sig signifikant associerat till ökad risk för partnervåld (Djikanovic et al., 

2010). Sunday et al. (2011) fann att respondenterna i deras studie utövade fysiskt och 

psykiskt partnervåld i syfte att kontrollera partnern och att de personer som var 

kontrollerande av sin partner var fem gånger mer fysiskt våldsamma än de som inte 

visade samma kontrollerande beteende. Kontrollerande beteende var även associerat 

med verbal aggression, som ofta föregicks av en historia av fysisk misshandel och 

svartsjuka. 

Faktorer så som utbildningsnivå och arbetsrelaterade problem har också funnits 

påverka risken för partnervåld (Djikanovic et al., 2010; Kropp et al., 2008; Smith et al., 

2015). Partnervåld var dubbelt så vanligt bland män som enbart hade 

sekundärutbildning (motsvarande svensk gymnasienivå), och då utbildningsnivån var 

lägre än så ökade risken för partnervåld ytterligare (Djikanovic et al., 2010). Problem på 

arbetsmarknaden har visat sig relaterat både till ökad risk för generell våldsamhet såväl 

som för partnervåld (Kropp et al., 2008). Att ha en instabil situation på arbetsmarknaden 

och ansträngd ekonomi tillhör de faktorer som oftast lyfts fram i samband med risk för 

partnervåld. 

Tlapeks (2015) studie som undersökte kvinnors erfarenhet av fysiskt, sexuellt 

eller psykiskt partnervåld fann att 68.2 % hade blivit utsatt för någon form av 

partnervåld under sin livstid. De kvinnor som hade en man som drack alkohol utsattes 

för åtminstone en av de tre typerna av partnervåld 1.6 gånger mer än kvinnor vars man 

inte drack alkohol, och när det gällde fysiskt eller psykiskt partnervåld ökade utsattheten 

med 1.8 (fysiskt) till 1.9 (psykiskt) för kvinnor som var gift med en man som drack 
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alkohol. Djikanovic et al. (2010) fann liknande siffror i sin studie som visade att 

frekvent alkoholintag ökade förekomsten av partnervåld med 1.8 till 4.3 gånger jämfört 

med när parterna inte druckit alkohol. Annan typ av droganvändning var ännu starkare 

associerat till partnervåld genom att öka risken ytterligare. Även Smith et al. (2015) och 

Sunday et al. (2011) fann associationer mellan alkoholproblem och utövande av fysiskt 

och psykiskt våld. Den senare studien fann att respondenter som hade en historia av 

alkoholmissbruk begick fysiskt partnervåld nästan tre gånger så ofta som gruppen som 

inte haft samma problematik under sin livstid. Tlapeks (2015) studie visade även att 

attityden3 gällande partnervåld var viktig för utsattheten av partnervåld. Kvinnor som 

såg partnervåld som acceptabelt rapporterade att de blivit utsatta för fysiskt partnervåld 

1.5 gånger mer än kvinnor som inte ansåg partnervåld acceptabelt. Dessa kvinnor hade 

blivit utsatta för psykiskt partnervåld 1.4 gånger mer och 1.6 gånger fler rapporterade 

utsatthet av åtminstone en form av partnervåld. 

Attityder om partnervåld  

Speizers (2010) resultat visade att majoriteten av kvinnorna och hälften av 

männen i deras studie visade stödjande attityder mot partnervåld. Faktorer som 

associerades till högre acceptans var bland annat demografi, där respondenter från 

mindre städer hade högre acceptans. Ålder och att ha bevittnat partnervåld var, bland 

männen, även det associerat till högre acceptans. Att ha en stödjande attityd till 

partnervåld var signifikant relaterat till både viktimisering (bland kvinnorna) och 

förövande av partnervåld (bland männen) (Speizer, 2010). Lawoko (2006) fann många 

likheter med Speizers (2010) studie gällande stödjande attityder men inkluderade endast 

kvinnliga respondenter. Resultatet visade att en stor del av respondenterna hade en 

tolerant attityd mot partnervåld då acceptansen varierade från att 48 % rättfärdigade 

mannens våld om kvinnan vidbrände maten upp till att 80 % rättfärdigade det om 

kvinnan gick ut utan att berätta för sin make. 

Sayem et al.:s (2012) studie visade att mer än hälften av respondenterna 

rättfärdigade partnervåld under nio av de 15 presenterade omständigheter. Dessa 

omständigheter var till exempel att en kvinna som inte möter sin mans förväntningar 

förtjänar att bli slagen. Andra omständigheter där våldet rättfärdigades var: en kvinna 

                                                           

3 Med attityder menas inställning till en viss person eller företeelse (Nationalencyklopedin, 2016), i detta 

fall respondentens åsikter rörande partnervåld. 
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som inte lyder sin man och som inte lyssnar på honom, eller är otrogen mot honom 

förtjänar att bli slagen. Även påståenden så som att det ibland är ”OK” för en man att slå 

sin fru och ”det finns ingen ursäkt för en man att slå sin fru” fanns med i listan över 

omständigheter som respondenterna fick ta ställning till. Trots att många av kvinnorna i 

studien utsatts för partnervåld (67 %) svarade 84 % att våld är rättfärdigat under 

åtminstone en av de omständigheter som presenterades (Sayem et al., 2012). 

Generellt läggs ansvaret för partnervåld hos båda inblandade parter, förövaren 

ses ofta som en stressad eller aggressiv man som erfar problem i livet och därför vänder 

sig till att använda våld (Holmila et al., 2014). Även samhälleliga strukturer kan 

påverka acceptans för partnervåld, i länder med kvarlevande patriarkala strukturer kan 

användandet av våld rättfärdigas om det används för att upprätthålla sin maskulinitet 

och heder (Sayem et al., 2012; Speizer, 2010; Sukhu, 2013). Studier har visat att det i 

länder med patriarkala kulturer förekommer åsikter om att män har rätt att slå offret, 

oftast en kvinna, som själv anses påverka sin viktimisering genom att ”tjata”, ”bete sig 

dåligt” genom att ifrågasätta sin man, eller på andra sätt agera ”ohederligt”. 

Det finns även andra faktorer som kan ursäkta människors beteenden och 

användande av våld. Alkohol är något som generellt sett ses som en acceptabel ursäkt 

att undgå ansvar för sina handlingar, inkluderat partnervåldssituationer (Holmila et al., 

2014).  Detta på grund av hur alkoholintag ökar risken för våldsamt beteende och kan ha 

negativa konsekvenser på relationen så som tid borta från familjen, oro över att förlora 

jobbet till följd av alkoholvanorna, eller sexuell svartsjuka som kan leda till gräl som 

slutar i våldsamheter. Starfelt och White (2015) fann liknande attityder som föregående 

studie då alkohol ansågs påverka förövarens omdöme och medvetenhet om sina 

handlingar samt konsekvenserna av dessa, vilket i sin tur minskade förövarens ansvar 

för sitt beteende. Alkohol ansågs minska partnervåldsutövarens ansvar även i Witte, 

Kopkin och Hollis studie (2015), men bara i de fall där våldet bestod av psykisk 

misshandel och lindrigare fysiskt våld. När det kom till allvarligare fysiskt våld fann 

respondenterna förövaren lika ansvarig både i nyktert och i berusat tillstånd. 

Attityderna kring allvarlighetsgraden av partnervåld har också funnits skilja sig 

beroende på kön hos offer och förövare (Stickley, Kislitsyna, Timofeeva & Vågerö, 

2008; Sylaska & Walters, 2014). När förövaren var en man som misshandlade en kvinna 

ansågs våldet vara mer allvarligt, jämfört med när en kvinna beskrevs vara förövaren 
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och offret var en man. Kvinnan kunde använda mer omfattande våld mot sin partner 

jämfört med män innan det uppfattades som partnervåld. Respondentens ålder 

påverkade också attityden, det var mindre troligt att äldre respondenter beskrev vissa 

beteenden i en partnervåldssituation som brottsliga, jämfört med yngre respondenter 

(Carlson & Pollitz Worden, 2005). Kvinnorna i Lawokos (2006) studie som hade en 

tolerant attityd gentemot partnervåld var gifta eller tidigare gifta och hade en låg 

utbildning, liten tillgång till tidningar, radio och liten kontroll över de beslut som 

fattades i deras hem. Dock har trenden bland kvinnors, och i vissa länder även mäns, 

acceptans för partnervåld börjat förändras, fler och fler människor i alla åldrar och från 

olika sociala tillhörigheter börjar ta avstånd från att acceptera partnervåld (Pierotti, 

2013). Faktorer så som förbättrad socioekonomisk status, högre utbildningsnivå och 

bättre tillgång till media räcker inte till för att förklara denna förändring, som snarare 

beror på globala kulturella förändringar under de senaste åren. 

Teoretisk bakgrund – personlig konstruktion 

Enlig teorin om personlig konstruktion av George Kelly (1977) ska människor 

ses som intuitiva forskare som observerar världen, formulerar hypoteser och därefter 

skapar teorier om den, något som formar deras attityder om andra. De kategoriserar, 

tolkar, stämplar och bedömer sig själva och sin omvärld genom sina personliga 

konstruktioner. Precis som forskare kan individer ha inkorrekta teorier genom 

trosföreställningar som hindrar dem i deras vardagsliv och som leder till bias för att 

tolka händelser och personer, inkluderat dem själva (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, 

Loftus & Wagenaar, 2009). 

Människor vill förstå världen runtom sig själva för att kunna göra förutsägelser 

för vad som ska hända i en given situation (Kelly, 1977; Nolen-Hoeksema et al., 2009). 

Kelly (1977) resonerar att varje individ använder sin egna unika uppsättning av 

personliga konstruktioner när denne tolkar och förutsäger händelser, dessa 

konstruktioner används sedan för att skapa attityder hos individer. Konstruktionerna 

tenderar att vara i form av ”antingen eller”, till exempel en ny bekant är antingen vänlig 

eller ovänlig, intelligent eller ointelligent (Nolen-Hoeksema et al., 2009). Två 

människor som möter samma individ kan tolka individen på olika sätt och ha olika 

attityder kring individen på grund av deras individuella personliga konstruktioner, och 

de kommer behandla individen olika då deras attityder kring individen skiljer sig åt. 
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Individuella skillnader i attityder uppstår enligt teorin om personlig konstruktion 

(Kelly, 1977) genom att personer via sina erfarenheter skapar konstruktioner av 

situationer som gör att de ”förväntar sig” att något ska hända, de har redan förutsagt det 

genom de konstruktioner de skapat. Utifrån denna förutsägelse ges ett svar som 

motsvarar deras personliga förväntningar på hur människor kommer att agera i den 

givna situationen. Respondenternas acceptans och attityd kan komma att skilja sig åt 

beroende på hur deras förväntningar gällande en person som beskrivs ha problem eller 

befinna sig i en stressfull situation förmodas agera (Kelly, 1977). Enligt teorin 

återspeglar respondenternas svar deras individuella konstruktioner av de psykosociala 

situationerna som presenterades inför dem, av deras konstruktioner kring partnervåld i 

allmänhet, eller deras konstruktioner av båda dessa faktorer i kombination med 

varandra. Ett exempel på hur personliga konstruktioner och psykosociala faktorer spelar 

in i attityden kring partnervåld är att tidigare studier funnit det mer acceptabelt för 

någon som är alkoholpåverkad att använda våld (se Holmila et al., 2014; Starfelt & 

White, 2015; Witte et al., 2015) därför att personen som svarat kan ha byggt upp en 

förväntan av sådant beteende, alltså en personlig konstruktion av hur människor beter 

sig när de är berusade. 

Problematisering 

Tidigare studier har fokuserat på respondenternas acceptans för partnervåld samt 

huruvida de ansåg att sådana beteenden var lagliga eller inte (Carlson & Pollitz Worden, 

2005; Lawoko, 2006; Speizer, 2010; Stickley et al., 2008; Sylaska & Walters, 2014). 

Vissa har studerat omständigheter som ursäktar våldsamt beteende, bland annat hur 

alkohol inverkar på gärningspersonens och brottsoffrets ansvar (Holmila et al., 2014; 

Starfelt & White, 2015; Witte et al., 2015). De flesta fokuserar dock på hur patriarkala 

strukturer stödjer mäns våld mot kvinnor eller på brottsoffrets roll i våldet, medan 

betydligt färre tittar på omständigheterna som rör gärningspersonens psykosociala 

situation och hur denna påverkar acceptansen för det våldsamma beteendet hos 

personen som iakttar våldssituationen. Denna studie görs för att få en bättre bild av hur 

partnervåld uppfattas av universitetsstudenter samt hur omständigheter kring förövaren 

kan skapa förväntningar av hur denne ska bete sig utifrån sitt psykosociala tillstånd, och 

därmed också påverka acceptansen för dennes hotfulla och/eller våldsamma beteende. 

Att undersöka studenters acceptans beroende på hur kontexten kring 
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partnervåldssituationen beskrivs kan ge en bättre bild av hur attityder kring partnervåld 

ser ut bland universitetsstudenter. Att se om psykosociala faktorer spelar in i 

acceptansen för partnervåld bidrar till samma mål, att se hur universitetsstudenter tolkar 

partnervåldssituationer när stressfaktorer som missbruk och dålig ekonomi också finns 

med i bilden, i jämförelse med när ingen sådan problematik finns. Studien fokuserar på 

gärningspersonens roll i partnervåld vilket skapar ytterligare en dimension i förståelsen 

för acceptans för partnervåld, jämfört med tidigare studier som fokuserat på hur andra 

faktorer har påverkat respondenternas acceptans. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur förövarens psykosociala 

situation påverkade studenters acceptans för partnervåld. Forskningsfrågorna var, 

- Hur skiljer sig studenternas acceptans för partnervåld när gärningspersonen 

beskrivs ha problem på arbetsmarknaden/vara arbetslös? 

- Hur skiljer sig studenternas acceptans för partnervåld när gärningspersonen 

beskrivs ha ett pågående alkoholmissbruk? 

- Hur skiljer sig studenternas acceptans för partnervåld beroende på respondentens 

kön samt på förövarens upplevda kön? 

Metod 

Design 

Syftet med studien var att jämföra hur gärningspersonens psykosociala situation 

påverkade studenters attityder gällande partnervåld, samt att undersöka skillnader i 

acceptans beroende på respondentens kön varpå kvantitativ metod ansågs mest lämpad 

att använda. Den kvantitativa metoden möjliggör jämförelser mellan en stor grupp 

människor genom statistiska analyser (Davies & Hughes, 2014), vilket var önskvärt för 

att besvara syftet. Studien operationaliserades genom att en enkät utformades utifrån 

syftet, där tre olika vinjetter presenterades följt av sex stycken åsiktsfrågor för att på så 

vis mäta studenternas acceptans gällande de olika beteendena efter att ha läst respektive 

vinjett (Ejlertsson, 2014). För att kunna göra statistiska analyser på svaren på frågorna 

användes skalor för att mäta acceptansen hos respondenten för varje angivet beteende 

(Pallant, 2013). 

Varje individ besvarade enbart en enkät, men då enkäten innehöll alla tre 

vinjetter gjordes analysen på beroende grupperingar, så kallad inomindividdesign (Borg 
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& Westerlund, 2012). Detta innebär att eventuella skillnader beror på respektive 

individs förändrade attityd gällande de sex frågorna utifrån den kontext som beskrivs i 

de tre olika vinjetterna, snarare än att mäta skillnader mellan olika gruppers åsikter 

rörande respektive vinjett vilket är fallet vid studier som har en mellanindividdesign. 

Nackdelen med denna design är att det finns en risk att tidigare scenario påverkar svaren 

på efterföljande scenarier (Borg & Westerlund, 2012). För att minska effekten av 

tidigare scenario skapades tre enkäter med samma vinjetter placerade i olika ordning på 

respektive enkät. Fördelen med inomindividdesign är att den statistiska kraften blir 

högre då den mäter interna skillnader mellan de olika kontexter som den beroende 

variabeln undersöks under, alltså hur varje individs acceptans för respektive beteende 

skiljer sig åt beroende på gärningspersonens psykosociala situation, istället för att 

jämföra olika grupperingars svar. Analyser gjordes även på oberoende grupperingar då 

män och kvinnors svar jämfördes. 

Urval och respondenter 

Enkäten distribuerades till män och kvinnor som studerade på ett medelstort 

universitet i mellersta Sverige under datainsamlingsperioden som förelåg under våren 

2016. Målgruppen tillhörde ett bekvämlighetsurval på grund av begränsade resurser 

(Davies & Hughes, 2014). Ett urval om 200 respondenter ansågs rimligt för 

omfattningen av den föreliggande studien, och för att kunna göra jämförelser i analysen 

eftersträvades en likvärdig fördelning mellan kön och de tre olika versionerna av 

enkäterna (David & Hughes, 2014). Enkäten var formulerad på svenska, därmed 

krävdes att respondenten var svensktalande. Inklusionskriterierna var således 

svensktalande män och kvinnor som studerade vid universitetet som studien 

genomfördes på. Kriterierna ledde till att sex personer exkluderades då de inte 

motsvarade de krav som ställts. 

Urvalet uppgick till 197 deltagande personer varav 196 angav sin 

könstillhörighet, 39.8 % (n = 78) var män och 60.2 % (n = 118) var kvinnor. Personen 

som inte angivit kön exkluderades vid analysen som jämförde acceptansnivå beroende 

på respondentens kön, då syftet var att jämföra män och kvinnors uppfattningar. Valet 

av denna typ av analys motiverades av att tidigare studier funnit skillnader mellan män 

och kvinnors åsikter rörande partnervåld (se Speizer, 2010). Vid tiden för 

datainsamlingen fanns inga skillnader i medelålder för män (M = 25.53, SD = 5.45, 
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Range = 18-47) och kvinnor (M = 25.58, SD = 6.44, Range 19-59; t (184) = -.06, p = 

.95). Tio personer (fyra män och sex kvinnor) utelämnade dock svar på frågan om ålder. 

Respondenternas fördelning gällande utbildningsinriktning presenteras i tabell 1.  

Tabell 1      

Fördelning av respondenterna utifrån utbildningsinriktning 

Utbildningsinriktning 

 

       Fördelning 

            N         (%)    

Samhällsvetenskap  44 (22.3) 

Naturvetenskap  59 (29.9) 

Media   21 (10.7) 

Ekonomi   26 (13.2) 

Hälsovetenskap/Omvårdnad  10 (5.0) 

Utbildningsvetenskap 15 (7.6) 

Teknik   5 (2.5) 

Data/IT   17 (8.6) 

Totalt     197 (100) 

Kruskal Wallis H-test visade inga signifikanta skillnader i acceptans för något av 

beteendena i något scenario beroende på studentens utbildningsinriktning. 

Material 

Insamlandet av data gjordes genom att en enkät utformades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Ejlertsson, 2014; Trost 2007). Användandet av enkäter är en 

välbeprövad metod med ett stort antal fördelar. Metoden lämpar sig bra när syftet med 

studien är att undersöka ett stort urval. En annan fördel är att faktorer så som påverkan 

av den som utför studien elimineras då respondenten kan läsa, begrunda, och fylla i 

formuläret i sin egen takt (Ejlertsson, 2014). Ännu en fördel är att de på förhand 

angivna svarsalternativen ger lättolkad data vilket passar den kvantitativa metoden med 

statistiska analyser väl. Den är även effektiv ur resurssynpunkt (Ejlertsson, 2014). 

Nackdelarna är att det kan vara svårt att kontrollera identiteten på respondenten vid 

anonyma enkäter, särskilt de som distribueras som webbenkät. För att minska risken för 

att en person fyller i flera enkäter har alla respondenter som tillfrågats om deltagande 
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ombetts att inte svara igen om de redan fyllt i en enkät, detta är dock ingen garanti för 

att respondenten avstått från att besvara enkäten vid upprepade tillfällen. En annan 

nackdel är att frågorna är givna på förhand och endast kan ställas i ett begränsat antal, 

varpå utformningen blir viktig för att minska mängden bortfall (Ejlertsson, 2014). 

Enkäten utformades därför med riktlinjer från Ejlertsson (2014) och Trost (2007). 

Innehåll avseende beteende och psykosocial situation formulerades utifrån 

faktorerna i SARA:SV av Kropp et al., 2008. SARA:SV är en riskbedömningsmanual 

framtagen för att fungera som hjälpmedel för att bedöma risk för partnervåld och 

återfall i den typen av brottslighet (Kropp et al., 2008). Manualen består av tre delar, 

fem faktorer som beskriver ”Riskfaktorer för partnervåld” och fem faktorer som 

beskriver ”Psykosocial situation” som rör gärningspersonen, samt fem 

sårbarhetsfaktorer som rör offret. Denna studie fokuserade på de riskfaktorer som rör 

gärningspersonens beteende och psykosociala funktionsnivå (se bilaga 1). Till denna 

studie valdes två faktorer från vardera delen som rör gärningspersonen, våld och hot 

som riskfaktorer för partnervåld samt missbruk och allvarliga problem på 

arbetsmarknaden/ekonomiska problem för att beskriva gärningspersonens psykosociala 

situation. Dessa valdes då det är egenskaper och beteenden som kan kännas igen utan att 

vara utbildad på området, vilket lämpade sig för urvalet i aktuell studie som riktade sig 

till alla studenter oavsett studieinriktning. Faktorerna beskrevs därefter med olika 

allvarlighetsgrad för att undersöka om hot och/eller våld var acceptabelt i någon 

utsträckning. 

Enkäten inleddes med ett följebrev (se bilaga 2). Sakfrågor ställdes för att 

fastställa kön, ålder och utbildningsområde hos respondenterna av enkäten (Ejlertsson, 

2014; Trost, 2007). Kön efterfrågades då en del av syftet med uppsatsen var att jämföra 

skillnader i acceptans beroende på respondentens kön. Utbildningsområde användes 

som kontrollfråga för att säkerställa att personen som deltog var student och inte 

besökare/annat, samt för att undersöka att eventuella skillnader inte berodde på 

studentens utbildningsområde. 

Eftersom syftet var att undersöka attityder användes attityd-/åsiktsfrågor som 

besvarades med en skala som gick från 1 (oacceptabelt) till 5 (acceptabelt), en så kallad 

Likert-skala (Ejlertsson, 2014; Trost, 2007). En sådan enkätuppbyggnad tröttar lätt ut 

respondenten och det var därför viktigt att utforma enkäten på ett sätt som inte gav ett 
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överväldigande intryck, respektive vinjett med efterföljande svarsalternativ placerades 

därför på separata sidor (Trost, 2007). Ytterligare en anledning till uppbyggnaden med 

en vinjett på vardera sidan var för att respondenten skulle påverkas minimalt av tidigare 

och senare vinjetter när de svarade. 

Enkäten innehöll tre vinjetter som beskrev olika omständigheter kring ett par 

som grälade, följt av sex frågor rörande acceptansen för olika handlingar som en person 

utförde gentemot sin partner under grälet. Vinjetter används för att skapa en situation 

som respondenten därefter tillfrågas om sina åsikter gällande (Davies & Hughes, 2014). 

Detta gjorde att alla respondenter har samma utgångspunkt när de svarade, och gjorde 

det möjligt att manipulera den variabel som studien ämnade undersöka. Vinjettmetoden 

motiverades av att tidigare studier har kombinerat användandet av vinjetter med 

enkätmetoden för att undersöka attityder gällande partnervåld (se Stickley et al., 2008; 

Sylaska & Walters, 2014). 

Den första vinjetten var neutralt formulerad för att undersöka studenternas 

acceptans för de olika beteenden som presenterades utan att gärningspersonens 

psykosociala situation inverkade (se bilaga 3-5). Vinjetten beskrev ett par i en 

samborelation som emellanåt argumenterade men där bråk av allvarligare slag sällan 

uppstått, men där de en dag har ett bråk som eskalerar. Denna beskrivning användes för 

varje vinjett men vinjett två och tre utökades med en beskrivning av problematik 

gällande våldsutövarens psykosociala situation, detta för att säkerställa att det var 

problematiken i sig som påverkade eventuella skillnader i acceptansen. 

I vinjett två presenterades problematik gällande arbetslöshet där paret beskrevs 

ha en instabil ekonomisk situation och där utövaren av våldet beskrevs ha svårigheter att 

behålla sitt arbete och fått sparken från den senaste arbetsplatsen precis innan det 

aktuella bråket uppstod (se bilaga 3-5). I den tredje vinjetten beskrevs våldsutövaren ha 

omfattande alkoholproblem som trappats upp och blivit ett normaltillstånd, och där 

bråket uppstod medan personen ifråga var alkoholpåverkad (se bilaga 3-5). Utöver 

meningen som beskrev ”parets instabila ekonomiska situation” som rörde parets 

gemensamma omständigheter manipulerades endast faktorer gällande våldsutövarens 

psykosociala situation för att undvika att offrets handlande skulle ha påverkan på 

respondentens åsikter, då syftet med studien fokuserade på hur gärningspersonens 

psykosociala tillstånd påverkade respondenternas acceptans för partnervåld. 
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Vinjetten följdes av sex handlingar som personen som beskrivits i vinjetten (A) 

utövade mot sin partner (B), och som hade sin grund i Kropp et al.:s (2008) beskrivning 

av beteenden som utgör partnervåld i SARA:SV. Varje beteende separerades för att 

säkerställa att de som svarade inte skulle tvingas ange sina åsikter kring flera beteenden 

i en enda fråga, något som annars skulle kunna påverka svaren på ett oönskat sätt (Trost, 

2007). De frågor som ställdes var bland annat hur accepterat det var att ”A skriker åt B 

att B är en komplett idiot”. Just denna fråga utgjorde per definition inte partnervåld i 

den situation som beskrevs i vinjetten enligt Kropp et al. (2008) i SARA:SV. Skällsord 

kan utgöra partnervåld om det används i syfte att förnedra, kontrollera eller bryta ner 

partnern, något som inte kunde antas i den aktuella situationen där det skriks ut i 

samband med ett bråk som enligt vinjetten kunde ses som en ny företeelse, och inte ett 

upprepat beteende med syftet att minska partnerns självkänsla (se bilaga 1 för 

beskrivning och definition av partnervåldsbeteenden). Beteendet ställdes som icke-

partnervåldsalternativ att jämföra med partnervåldsbeteenden som utgjordes av bland 

annat att ”A skriker att B ska passa sig annars… ” (för övriga se bilaga 3-5). Frågorna 

ställdes på detta vis då respektive handling återspeglade olika grader av hot och våld 

som på olika sätt utgör partnervåld då det sker i interaktion mellan två intima partners. 

Detta möjliggjorde urskiljande av vad som studenterna ansåg vara acceptabelt att säga 

och göra i en situation där två par grälar, något som klargör deras acceptans för 

partnervåld. 

Språket i enkäten anpassades till målgruppen genom användning av vardagligt 

språk för att respondenterna skulle förstå vad som efterfrågades när de svarade. Tre 

versioner av enkäten användes där ordningen på vinjetterna ändrades på respektive 

enkät för att minska påverkan på resultatet genom scenariernas följd (Trost, 2007). 

Enkäten innehöll könsneutrala namn för att minska effekten av kön och personliga 

pronomen ersattes med att namnet upprepades för att vidhålla neutraliteten. För att 

undersöka respondentens syn på könsroller då detta funnits påverkat människors 

acceptans i tidigare studier (se Stickley et al., 2008; Sylaska & Walters, 2014) ställdes 

frågan ”Uppfattar du [namn på våldsutövaren] som man/kvinna?”. Därmed kunde 

eventuell påverkan av hur respondenten uppfattade könsrollerna i situationen också 

analyseras och vidare förklara resultatet. 
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Procedur 

Innan enkäterna distribuerades genomfördes en pilotstudie den 8e april 2016 där 

fem studenter från Kriminologprogrammet fick läsa och kommentera innehållet och 

utformningen, för att säkerställa att frågorna tolkades på det sätt som var syftet med 

dem samt att instruktionerna var tillräckligt tydliga (Ejlertsson, 2014; Pallant, 2013). 

Studenter valdes ut till pilotstudien då de tillhörde samma målgrupp som för den 

slutgiltiga studien, att dessa studerade kriminologprogrammet ansågs fördelaktigt då de 

har kunskap kring ämnet partnervåld och därmed kunde bidra med kommentarer 

gällande de beteenden som valts ut för att beskriva partnervåldshandlingar. Responsen 

blev att de psykosociala omständigheterna var otillräckligt beskrivna varpå dessa 

förtydligades i den slutgiltiga enkäten, detta var åtgärder som kunde utföras utan större 

ändringar varpå en ny pilotstudie ansågs överflödig. 

Enkäterna distribuerades genom väntrumsmetoden (Ejlertsson, 2014). Detta 

innebar strategisk utplacering på universitetsområdet där förbipasserande studenter 

ombads delta. Denna metod är bra för studier med begränsade resurser, den är också 

användbar om respondentens besöksfrekvens inte har någon påverkan på resultatet 

vilket var fallet för denna studie eftersom varje respondent endast besvarade en enkät 

(Ejlertsson, 2014). Nackdelar med metoden blir således att endast de som besöker 

lokalen har möjlighet att delta, något som föranledde en låg svarsfrekvens för denna 

insamlingsmetod (87 personer), varpå beslutet om att komplettera med ytterligare en 

insamlingsmetod fattades. Att skicka ut enkäter via e-mail möjliggör insamling av en 

stor mängd data under en kortare tidsperiod än för andra insamlingsmetoder varpå 

denna metod ansågs mest lämpad att använda (Davies & Hughes, 2014). 

Samma enkäter som vid väntrumsmetoden distribuerades via e-mail till 540 

studenter på samma universitet, dessa valdes ut klustervis genom kursindelning utifrån 

en lista med alla kurser som hölls då föreliggande datainsamling genomfördes. Då 

svarsfrekvensen för online-enkäter generellt sett är låg distribuerades enkäten till ett 

större antal studenter än vad som var målet för studien, för att säkerställa att ett 

tillräckligt stor antal svar skulle uppnås. Antalet begränsades dock för att inte riskera att 

motta en för omfattande mängd svar utifrån ramen för den föreliggande studien. Den 

kombinerade insamlingsmetoden medförde risken att samma student blev kontaktad via 

båda metoderna varpå dessa via mailet ombads att inte fylla i enkäten igen för att 
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minska risken för snedvridna resultat. 

Statistisk-analys 

Icke-parametriska analysmetoder är mindre kraftfulla och mindre bra på att 

upptäcka skillnader och associationer än parametriska tester, dock är kraven för 

användning av parametriska testmetoder strikta och uppfylldes inte i den föreliggande 

studien (Pallant, 2013). Då enkäten skapades specifikt för denna studie och inte 

validitets- och reliabilitetstestades, något som krävs för användning av parametriska 

test, samt att urvalet tillhörde ett bekvämlighetsurval ansågs det mer lämpligt med icke-

parametriska analysmetoder där kraven är annorlunda ställda. Icke-parametriska tester 

lämpar sig också bättre när variablerna är på nominal- eller ordinalskala, vilket var fallet 

gällande de oberoende variablerna i den föreliggande studien medan Likertskalan 

utgjorde den beroende kontinuerliga variabeln. Då valet av icke-parametriska 

analysmetoder motiverades av annat än huruvida urvalet var normalfördelat eller inte 

erhölls inte skewness och kurtosis för det aktuella urvalet. Analyserna gjordes i IBM 

SPSS version 22 för att undersöka och redogöra för skillnader i acceptansen beroende 

på gärningspersonens psykosociala situation, kön på respondenten, det upplevda könet 

på förövaren samt beroende på vilken enkät som besvarats. 

Friedmans test används för att undersöka skillnader i en beroende variabel vid 

tre eller fler undersökningstillfällen eller under tre olika omständigheter (Pallant, 2013). 

Då samma sex frågor ställdes efter varje vinjett användes testet för att undersöka 

skillnader i acceptans för respektive beteende under tre olika omständigheter vilka 

utgjordes av de tre olika vinjetterna. Alfanivån sattes till .05 för alla analyser då detta är 

den nivå som normalt används inom vetenskaplig forskning (Borg & Westerlund, 2012). 

Post hoc Wilcoxon Signed Rank Test gjordes med Bonferroni-justering av alfanivå 

vilket innebär att alfanivån sänktes till .25 då två post hoc-tester krävdes för att urskilja 

mellan vilka grupper skillnaden fanns (Pallant, 2013). 

För att undersöka skillnader beroende på respondentens kön gällande det 

upplevda könet på personen som beskrevs vara förövare i respektive vinjett användes χ2 

då detta test lämpar sig bäst då både den oberoende och beroende variabeln är på 

nominalnivå (Borg & Westerlund, 2012). För analys av skillnader i kontinuerliga 

variabler där grupperingarna var oberoende av varandra användes Mann Whitneys U-

test. De oberoende grupperingarna var kön på respondenten samt upplevt kön på 
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förövaren och den kontinuerliga variabeln var Likertskalan. Analysen presenterar 

skillnader i median för de två grupperna (Pallant, 2013). Testet presenterar även z-värde 

vilket effektstorleken räknades ut genom med formeln 𝑟 = 𝑧 / √N, och därefter 

jämfördes med Cohens kriterier för effektstorlek .1 = liten effekt, .3 = medelhög effekt, 

.5 = stor effekt för att ange effektstorleken i den aktuella analysen. Effektstorleken talar 

om hur stor den signifikanta skillnaden är (Borg och Westerlund, 2012). 

För skillnader mellan tre oberoende grupper, det vill säga skillnader i acceptans 

mellan de tre olika enkäterna, användes Kruskal-Wallis H-test av samma anledning som 

Mann Whitney (Pallant, 2013). Detta test liknar Mann Whitneys U-test men för tre 

oberoende grupper och presenterar även det skillnader genom medianen för respektive 

grupp. Testet användes när analyser gjordes för att undersöka skillnader beroende på 

vilken enkät som besvarats där enkätnummer (ett, två eller tre) användes som oberoende 

variabel och Likerskalorna användes som kontinuerlig beroende variabel. 

Enkäterna innehöll en del internbortfall då ett antal respondenter valde att inte 

ange svar på vissa frågor. Enligt Pallant (2013) kunde svaren ändå användas där de 

angivits vilket innebar att analyserna genomfördes på alla variabler där respondenten 

besvarat den enskilda frågan, varpå n varierar från 177 (89.8 %) till 182 (92.4 %) mellan 

de olika analyserna (internt bortfall presenteras i bilaga 6). Av det totala urvalet svarade 

87 personer (44.2 %) på en pappersenkät och 110 (55.8 %) via webbenkät. 

För att identifiera eventuella extremvärden räknades ett trunkerat medelvärde ut 

och jämfördes med det erhållna medelvärdet samt medianen för varje beroende variabel. 

Det trunkerade medelvärdet utesluter 5 % av de högsta och lägsta värdena och räknar 

därefter ut ett nytt medelvärde, genom att jämföra detta nya medelvärde med det 

erhållna medelvärdet och medianen för den beroende variabeln i studien var det möjligt 

att identifiera huruvida eventuella extremvärden hade stor påverkan på studiens 

medelvärde (Pallant, 2013). Jämförelsen visade små skillnader varpå ingen respondent 

uteslöts på grund av avvikande svar. Då flera analyser visade signifikanta resultat, men 

ingen skillnad i median fanns mellan de olika grupperna, kompletterades resultaten med 

medelvärde och standardavvikelse för att klargöra vilka skillnader som fanns mellan 

grupperna. Det fanns inga signifikanta skillnader i acceptans för någon av frågorna 

beroende på om respondenten besvarat en pappersenkät eller via webbenkät varpå 

analyserna gjordes på urvalet i helhet. 
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Etiska överväganden 

De etiska övervägandena i studien baserades på Flicks (2014) checklista för hur 

etiken bör tas hänsyn till i kvantitativ forskning. Enkäten behandlades konfidentiellt 

vilket innebar att alla enkäter var kodade med en ID-kod och bakgrundsfrågorna 

innehöll frågor rörande deskriptiva fakta där personerna som svarade på enkäten inte 

gick att identifiera utifrån dessa svar. Med varje enkät bifogades ett följebrev (bilaga 2) 

där information om studiens syfte beskrevs. Syftet modifierades och formulerades om i 

följebrevet till att rikta sig till att undersöka ”aggressivitet i parrelationer” istället för 

”partnervåld” för att minska påverkan på respondentens förväntningar gällande 

innehållet i enkäten (Ejlertsson, 2014). Det nya ordvalet ansågs tillräckligt snarlikt det 

ursprungliga syftet för att inte respondenten skulle uppleva att studien undersökte något 

helt annat än vad som var menat, men ändå förvarna om innehållet som kan vara 

känsligt och orsaka återupplevt trauma för potentiella respondenter. 

Vidare innehöll följebrevet information om att enkäterna behandlades 

konfidentiellt av de ansvariga för studien där respondenten eftersträvades bibehålla sin 

anonymitet, varpå de bakgrundsfrågor som ställdes var av generell karaktär för att 

minska möjligheten att identifiera respondenten i efterhand. Därutöver informerades 

respondenten om att svaren inte skulle komma att användas för någon annan studie än 

den föreliggande och att deltagandet var frivilligt. Ifyllda enkäter förvarades säkert från 

andra än de ansvariga för studien och svaren kodades i en databas med hjälp av en 

kodbok som endast ansvariga för studien hade tillgång till. 

Eftersom partnervåld är ett känsligt ämne ansågs det vara av vikt att informera 

om enkätens innehåll på enkätens förstasida samt att det var fullt acceptabelt av 

potentiella deltagare som inte ville delta att lämna enkäten blank. Detta för att inte 

utsätta deltagare för trauma i form av återuppväckande av obehagliga minnen. På 

följebrevet fanns även numret till brottsofferjouren ifall någon, efter att ha svarat på 

enkäten, eller genom att ha stött på ämnet partnervåld kände att de behövde någon 

professionell och insatt i ämnet att tala med. Vid insamlandet av informationen var det 

viktigt att visa hänsyn till ämnet partnervåld och att inte fråga potentiella deltagare på 

ett påträngande sätt om de ville delta. Deltagare informerades också om att de genom att 

svara på enkäten godkände att deras svar användes i studien. 
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Resultat 
Deskriptivt 

Urvalet uppgick till 197 deltagande personer varav 196 angav sin 

könstillhörighet, av vilka 39,8 % (n = 78) var män och 60,2 % (n = 118) var kvinnor. 

Av dessa svarade 71 personer (36 %) på enkät ett, varav 33 personer (46.5 %) var män 

och 38 personer (53.5 %) var kvinnor. Det var 65 personer (33 %) som besvarade enkät 

två varav 24 personer (36.9 %) var män och 40 personer (61.5 %) var kvinnor, en 

person besvarade inte frågan som berörde könstillhörighet. På enkät tre svarade 61 

personer (31 %) varav 21 personer (34.4 %) var män och 40 (65.6 %) var kvinnor. Det 

fanns ingen signifikant skillnad i könsfördelning mellan de tre enkäterna (χ2 (2, n = 196) 

= 2.20, p = .33, Cramers V = .11). 

Alla respondenter läste alla tre vinjetter då de tre olika versionerna av enkäten 

innehöll samma vinjetter och efterföljande beteendefrågor men med olika ordning på 

vinjetterna. Vinjetternas följd hade ingen påverkan på respondenternas svar då Kruskal 

Wallis H-test visade att inga signifikanta skillnader fanns för respektive fråga beroende 

på vilken enkät respondenten svarat på. Skillnaderna i svar berodde därmed inte på 

vilken enkät som besvarats utan på andra faktorer. 

Skillnader beroende på gärningspersonens psykosociala situation 

Friedmans test indikerade en signifikant skillnad gällande acceptansen för två av 

de beskrivna beteendena. Medelvärde, median, standardavvikelse och n för samtliga 

analyser presenteras i tabell 2. Den första skillnaden mellan de tre olika vinjetterna 

fanns där gärningspersonen skrek att partnern var en ”komplett idiot” (χ2 (2, n = 178) = 

8.66, p = .01). Två post hoc Wilcoxon-test gjordes och visade en signifikant skillnad i 

acceptans, acceptansen var högre för den neutrala vinjetten (M = 2.26, SD = 1.13) 

jämfört med den tredje vinjetten där gärningspersonen beskrevs ha missbruksproblem 

(M = 2.10, SD = 1.12, z = -3.21, p < .01, r = .17). Jämförelsen mellan vinjett två och tre 

visade ingen signifikant skillnad med den justerade alfanivån (z = -2.17, p = .03). 

En signifikant skillnad erhölls också mellan de tre olika vinjetterna när det kom 

till att skrika att partnern skulle ”passa sig” (χ2 (2, n = 176) = 6.50, p = .04). Post hoc 

Wilcoxon-test visade en signifikant högre acceptans för vinjett två där gärningspersonen 

beskrevs ha arbetsrelaterad problematik (M = 1.41, SD = .81) jämfört med den tredje 

vinjetten där gärningspersonen hade missbruksproblem (M = 1.31, SD = .67, z = -2.42, 
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Tabell 2  
 

   
 

   
 

  
 
 

Deskriptivt resultat gällande studenters acceptans för partnervåld beroende på 

gärningspersonens psykosociala situation 

 

 Cam 

(neutral) 

 Dara 

(problem med arbete) 

 
Jesse 

(missbruksproblem) 

 

 M SD Md n      M SD Md n      M SD Md n  

Skrika "komplett 

idiot" 

2.25 1.13 2.00 181     2.19 1.13 2.00 182 2.10 1.12 2.00 181  

Skrika "passa 

dig annars…" 

1.35 .71 1.00 180 1.44 .86 1.00 182 1.31 .67 1.00 177  

Skrika "jag ska 

slå ihjäl dig” 

1.07 .42 1.00 180 1.04 .35 1.00 181 1.07 .41 1.00 179  

Knuffa 1.04 .28 1.00 180 1.03 .16 1.00 181 1.04 .27 1.00 179  

Ge örfil 1.09 .36 1.00 180 1.06 .26 1.00 181 1.07 .37 1.00 179  

Slå hårt i magen 1.02 .24 1.00 181 1.03 .23 1.00 181 1.02 .17 1.00 179  

Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, n = antal respondenter. 

p = .02, effektstorleken var även här liten r = .13). Enligt det andra post hoc-testet fanns 

ingen signifikant skillnad mellan vinjett ett och tre gällande samma beteende (z = -1.23, 

p = .22). Gärningspersonens psykosociala situation hade påverkan på acceptansen 

gällande två av de presenterade beteendena, dock fanns inga signifikanta skillnader i 

acceptansen rörande de fyra resterande beteendena beroende på gärningspersonens 

psykosociala situation (skrika ”dödshot” (χ2 (2, n = 177) = .86, p = .65), knuffa (χ2 (2, n 

= 177) = 1.33, p = .51), ge örfil (χ2 (2, n = 177) = 1.60, p = .45), slå hårt i magen (χ2 (2, 

n = 177) = 2.80, p = .25)). 

Acceptansen för de olika beteendena varierade mellan respondenterna och 

medan många fann de flesta beteenden helt eller delvis oacceptabelt ansåg några 

respondenter att vissa partnervåldsbeteenden var helt acceptabla under de 

omständigheter som beskrevs i vinjetterna. För det första beteendet (skrika ”komplett 

idiot”) varierade svaren från 1 (oacceptabelt) till 5 (acceptabelt) för alla 

gärningspersoner men i genomsnitt ansåg ca en tredjedel av respondenterna att det var 

oacceptabelt för alla gärningspersoner att uttrycka sig så mot sin partner. Både i den 
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neutrala situationen samt för personen med missbruksproblem ansåg 3.3 % av 

respondenterna att det var helt acceptabelt för personen att skrika att partnern var en 

”komplett idiot” medan 4.4 % ansåg att det var helt acceptabelt för personen med 

arbetsrelaterade problem att skrika så åt sin partner. 

Även när det gällde verbala hot, både direkt (”jag ska slå ihjäl dig”) och förtäckt 

(”passa dig annars…”), varierade acceptansen från oacceptabelt till acceptabelt. I 

genomsnitt ansåg 74.7 % av deltagarna att det var oacceptabelt för alla förövare att 

använda sig av förtäckta hot, medan totalt sex personer (3 %) ansåg det vara helt 

acceptabelt. När det kom till direkta hot fann 96.8 % av respondenterna att beteendet var 

helt oacceptabelt samtidigt som de som ansåg det acceptabelt minskade till sammanlagt 

tre personer vilket motsvarar 1.5 % av det totala urvalet. 

När det kom till fysiska handlingar minskade variationen i svaren och endast en 

respondent ansåg att fysiskt partnervåld var acceptabelt (i den situation där personen 

med missbruksproblem gav sin partner en örfil) medan övriga respondenter ansåg att 

fysiskt partnervåld var helt eller delvis oacceptabelt oavsett gärningspersonens 

psykosociala situation.. Sammanlagt fann 97 % av respondenterna att det var helt 

oacceptabelt för förövaren att knuffa sin partner oavsett psykosocial situation. I 

situationen där förövaren gav sin partner en örfil ansåg 99.4 % av respondenterna att 

beteendet var helt eller delvis oacceptabelt för samtliga vinjetter. När det kom till att slå 

sin partner i magen varierade acceptansen mindre där gärningspersonen hade någon 

form av psykosociala problem (1 till 3) jämfört i den neutrala situationen (1 till 4). Dock 

var det något mer accepterat för personen med problem på arbetsmarknaden att slå sin 

partner då 97.8 % av respondenterna fann beteendet oacceptabelt i den situationen 

jämfört med 98.9 % gällande de andra två vinjetterna. 

Skillnader i acceptans beroende på respondentens kön 

För att undersöka skillnader i acceptans beroende på respondentens kön gjordes 

Mann Whitneys U-test på respektive fråga för varje scenario. Vissa skillnader i 

studenternas acceptans beroende på respondentens kön kunde urskiljas (se tabell 3 och 

4).  De signifikanta skillnader som fanns beroende på respondentens kön utgjordes av 

att männen hade en högre acceptans för det beteende som beskrevs i den kontext som 

utgjordes av vinjetten, än de kvinnor som deltog. Effekten var enligt Cohens kriterier 

för effektstorlek liten för alla signifikanta resultat. 
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Tabell 3             

Skillnader i studenters acceptans för verbalt partnervåld beroende på respondentens kön. 

 Män Kvinnor     

    M    (SD) Md n      M     (SD) Md n        U z p r 

Cam skrika "komplett 

idiot" 

2.46 (1.08) 2.00 69     2.13 (1.15) 2.00 112 3121 -2.25 .02 -.17 

Dara skrika "komplett 

idiot" 

2.33 (1.12) 2.00 69 2.10 (1.13) 2.00 113 3381 -1.16 .12 -.09 

Jesse skrika 

"komplett idiot" 
2.20 (1.12) 2.00 69 2.04 (1.11) 2.00 112 3506 -1.10 .27 -.08 

Cam skrika "passa 

dig annars…" 

1.45 (.85) 

 

1.00 69 1.29 (.59) 1.00 111 3549 

 

-1.09 .28 -.08 

Dara skrika "passa 

dig annars…" 

1.52 (.95) 1.00 69 1.39 (.81) 1.00 113 3637 -.96 .34 -.07 

Jesse skrika "passa 

dig annars…" 
1.42 (.82) 1.00 67 1.25 (.55) 1.00 110 3390 -1.22 .22 -.09 

Cam skrika "jag ska 

slå ihjäl dig" 

1.12 (.61) 1.00 69 1.05 (.25) 1.00 111 3798 -.28 .78 -.02 

Dara skrika "jag ska 

slå ihjäl dig" 

1.09 (.54) 1.00 69 1.02 (.13) 1.00 112 3819 -.52 .61 -.04 

Jesse skrika "jag ska 

slå ihjäl dig" 
1.15 (.41) 1.00 68 1.02 (.13) 1.00 111 3616 -1.51 .13 -.11 

Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, n = antal respondenter. U = Mann 

Whitney U-värde, z = z-värde, p = signifikansvärde, r = effektstorlek. 

p≤.05, signifikanta resultat presenteras i fetstil. 

Den första skillnaden utgjordes av att männen ansåg det mer acceptabelt för 

personen som beskrevs i det neutrala scenariot att skrika att partnern var en ”komplett 

idiot” (se tabell 3). När det kom till fysiska handlingar ansåg männen att det var mer 

acceptabelt för personen med missbruksproblem att både knuffa och att ge sin partner 

en örfil än vad kvinnorna gjorde (se tabell 4). Även i det scenariot där förövaren 

beskrevs ha arbetsrelaterade problem ansåg männen att det var mer acceptabelt för 

personen att ge sin partner en örfil än vad kvinnorna gjorde. 
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Tabell 4 
            

Skillnader i studenters acceptans för fysiskt partnervåld beroende på respondentens kön. 

 Män Kvinnor     

   M    (SD) Md n       M    (SD) Md n        U z p r 

Cam knuffa 1.09 (.41) 1.00 69 1.02 (.13) 1.00 111 3676 -.28 .78 -.02 

Dara knuffa 1.04 (.21) 1.00 69 1.02 (.13) 1.00 112 3765 -1.02 .31 -.08 

Jesse knuffa 1.09 (.41) 1.00 68 1.01 (.10) 1.00 111 3586 -1.96 .05 -.15 

Cam ge örfil 1.13 (.38) 1.00 69 1.06 (.34) 1.00 111 3560 -1.77 .08 -.13 

Dara ge örfil 1.12 (.37) 1.00 69 1.03 (.16) 1.00 112 3574 -2.14 .03 -.16 

Jesse ge örfil 1.15 (.55) 1.00 68 1.03 (.16)  1.00 111 3486 -2.15 .03 -.16 

Cam slå hårt i magen 1.00 (.00) 1.00 69 1.04 (.30) 1.00 112 3795 -1.11 .27 -.08 

Dara slå hårt i magen 1.04 (.27) 1.00 69 1.03 (.21) 1.00 112 3821 -.49 .62 -.04 

Jesse slå hårt i magen 1.04 (.27) 1.00 68 1.00 (.00) 1.00 111 3663 -1.81 .07 -.14 

Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Md = median, n = antal respondenter. U = Mann 

Whitney U-värde, z = z-värde, p = signifikansvärde, r = effektstorlek. 

p≤.05, signifikanta resultat presenteras i fetstil. 

Skillnader i acceptans beroende på upplevt kön på förövaren 

Totalt besvarade 197 personer enkäten, av dessa var det 176 personer (21 

missing) som svarade på frågan om vilket kön de ansåg att Cam hade. Hundrafjorton 

personer angav att Cam var en man och 62 personer att Cam var en kvinna. På frågan 

om Daras kön svarade 177 personer (20 missing) på frågan, varav 48 personer upplevde 

Dara som man och 129 personer upplevde Dara som kvinna. Tjugotvå personer svarade 

inte på frågan rörande Jesses kön, av de 175 som besvarade frågan upplevde 144 

personer Jesse som man och 31 personer Jesse som kvinna. Ett χ2 test för jämförelse av 

två oberoende grupper som utgjordes av respondentens kön visade ingen signifikant 

association mellan kön på respondenten och upplevt kön på förövaren för respektive 

scenario, (Neutral Cam, χ2 (1, n = 176) = .04, p = .84, phi = -.03. Arbetsproblem Dara, 

χ2 (1, n = 177) = .00, p = 1.00, phi = .01. Missbruk Jesse, χ2 (1, n = 175) = .01, p = .94, 
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phi = .02.) 

När det gällde upplevt kön på förövaren visade Mann Whitney U-test 

signifikanta skillnader endast gällande det scenariot där gärningspersonen hade 

missbruksproblem. Där Jesse skrek att Robin var en ”komplett idiot” var skillnaden i 

acceptans mellan de som upplevde Jesse som man (M = 2.00, SD = 1.02, n = 144) lägre 

än de som upplevde Jesse som kvinna (M = 2.71, SD = 1.14, n = 31) U = 1572.50, z = -

2.70, p = .01, r = -.20. I scenariot där Jesse skrek att Robin skulle ”passa sig” var 

skillnaden mellan de som uppfattade Jesse som man (M = 1.25, SD = .55, n = 141) lägre 

jämfört med de som uppfattade Jesse som kvinna (M = 1.67, SD = 1.03, n = 30), U = 

1651.00, z = -2.55, p = .01, r = -.20. I situationen där Jesse skrek att denne skulle ”slå 

ihjäl” Robin var acceptansen lägre bland de som uppfattade Jesse som man (M = 1.04, 

SD = .25, n = 142) jämfört med de som uppfattade Jesse som kvinna (M = 1.23, SD = 

.81, n = 31), U = 2033.50, z = -2.09, p = .04, r = -.16. Effekten var enligt Cohens 

kriterier för effektstorlek liten för respektive fråga. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka universitetsstudenters acceptans för 

partnervåld beroende på gärningspersonens psykosociala situation. Urvalet bestod av 

197 respondenter, 78 personer angav att de var män och 118 personer angav att de var 

kvinnor, en individ utelämnade svar på frågan om könstillhörighet. Respondenterna 

besvarade varsin enkät med tre vinjetter varav två beskrev psykosocial problematik 

(missbruksproblem alternativt problem på arbetsplatsen), och en vinjett var neutralt 

formulerad (hade ingen beskriven psykosocial faktor). Varje vinjett följdes av sex olika 

beteenden varav fem var partnervåldsbeteenden enligt SARA:SV manualen. Resultatet 

visade att signifikanta skillnader fanns beroende på om den psykosociala situationen var 

neutral, eller om missbruksproblem eller problem på arbetsmarknaden förekom. För det 

mesta ansåg en majoritet av respondenterna att alla beteenden som beskrevs efter 

vinjetterna var oacceptabla oavsett vilken psykosocial situation som beskrevs i scenariot 

(neutral, arbetslös, eller missbruksproblem).  

Acceptans för partnervåld beroende på psykosocial situation hos förövaren 

Två av forskningsfrågorna i den föreliggande studien var hur studenters 

acceptans skilde sig när gärningspersonen hade problem på arbetsmarknaden, alternativt 

hade ett pågående alkoholmissbruk. Den första skillnaden bestod av att respondenterna 
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ansåg det vara mer acceptabelt att skrika åt en partner att denne var ”en komplett idiot”, 

än något annat av de presenterade beteendena, oberoende av den psykosociala 

situationen. Resultatet visade att det fanns en signifikant högre acceptans för förövaren i 

den neutrala situationen jämfört med förövaren som hade missbruksproblem att uttrycka 

sig så. En viktig notering är att detta beteende inte är partnervåld enligt definitionen av 

partnervåld som finns i manualen SARA:SV utan användes för att jämföra acceptansen 

mellan beteenden som var och inte var partnervåld. Resultatet för acceptans när 

förövaren hade ett missbruksproblem motsäger de resultat som fanns i liknande studier 

så som de gjorda av Holmila et al. (2014), Starfelt och White (2015) och Witte et al. 

(2015), vilka fann att alkohol sågs som en ursäkt för användandet av partnervåld. Det 

fanns ingen skillnad i acceptans för förövaren med arbetsrelaterade problem jämfört 

med förövaren med missbruksproblem gällande samma beteende, dock var det mer 

acceptabelt för förövaren som hade problem på arbetsplatsen att använda förtäckta hot 

vid samma jämförelse. Däremot fanns ingen skillnad mellan det neutrala scenariot 

jämfört med förövaren med missbruksproblem. Resultatet visade en låg acceptans för 

partnervåld överlag vilket stämmer överens med resultat från Pierotti (2013) som fann 

att fler och fler människor börjar ta avstånd från partnervåld. 

Teorin om personliga konstruktioner (Kelly 1977; Nolen-Hoeksema et al., 2009) 

som valdes för att förklara resultatet är en teori som utgår från att en person tolkar sin 

omgivning och bygger sina trosföreställningar utifrån denna tolkning. När teorin 

presenterades i bakgrunden hölls argumentet att respondenterna i denna studie svarade 

som de svarade därför att de genom sina personliga konstruktioner ”förväntar sig” ett 

visst beteende beroende på de psykosociala faktorerna som fanns i enkäten. Resultatet 

visade att det var mindre acceptabelt för förövaren i den neutrala situationen att skrika åt 

sin partner att denne var ”en komplett idiot” jämfört med när förövaren hade ett 

missbruksproblem, ett resultat som skiljer sig från tidigare studier som funnit att alkohol 

använts som en ursäkt för partnervåld (Holmila et al., 2014; Nordborg, 2014; Starfelt & 

White, 2015; Witte et al., 2015). Resultatet skiljde sig från förväntningarna utifrån 

teorin (Kelly, 1977; Nolen-Hoeksema et al., 2009) då det var mer troligt att resultatet 

skulle ha blivit liknande individers personliga konstruktioner som fanns att se i tidigare 

forskning (se Holmila et al., 2014; Starfelt & White, 2015; Witte et al., 2015) snarare än 

det resultat som fanns i denna studie. Människors konstruktioner består dock ofta av 
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”antingen eller” vilket innebär att deras attityd antingen kan vara förstående för hur en 

person agerar i en stressad situation i enlighet med tidigare studiers resultat, men att de 

också kan ha helt motsägande åsikter om de uppfattar personens beteende i allmänhet 

som oacceptabelt (Kelly, 1977; Nolen-Hoeksema et al., 2009). Därmed är det möjligt att 

respondenterna uppfattade förövaren som beskrevs i vinjetten som någon med 

omfattande problematik som i sin tur ledde fram till den situation som uppstod i form av 

grälet, en situation som möjligtvis kunnat undvikas om personen inte haft samma 

problematik, vilket stöds av det faktum att acceptansen för vissa beteenden som 

utövades av personen i den neutrala situationen var högre jämfört med personen med 

missbruksproblem. Dock behövs fler studier för att undersöka anledningarna till varför 

respondenternas attityder i den föreliggande studien skilde sig från tidigare studier (se 

Holmila et al., 2014; Starfelt & White, 2015; Witte et al. 2015). 

Dock visade resultatet att det för en förövare som hade problem på arbetsplatsen 

ansågs mer acceptabelt att använda ett förtäckt hot. Detta kan, enligt Kellys teori (1977; 

Nolen-Hoeksema et al., 2009), betyda att respondenterna förväntade sig att en person 

som var i en stressfull situation skulle använda sig av förtäckta hot. Arbetsrelaterade 

problem har i studier funnits vara en riskfaktor för partnervåld som ofta lyfts fram 

(Djikanovic et al., 2010; Kropp et al., 2008; Smith et al., 2015), att just denna stressfulla 

faktor så ofta lyfts fram som en riskfaktor för partnervåld skulle kunna vara en 

förklaring till varför personer har konstruktioner där acceptansen för partnervåld är 

högre för en person som har arbetsproblem. Dock fanns inga skillnader i acceptans för 

allvarligare våldsbeteenden vilket stämmer överens med tidigare studier som funnit 

skillnader enbart vid användning av mindre allvarligt våld (Witte et al., 2015). Detta 

visar att människor skapar konstruktioner kring hur stressade personer agerar och 

därmed visar viss förståelse och acceptans för att personer i en sådan situation kan agera 

utåt (Kelly, 1977), men att hot och våld av allvarligare slag i allmänhet anses vara 

oacceptabelt oavsett psykosocial situation. 

Acceptans för partnervåld beroende på upplevt kön och kön på respondenten 

En utav forskningsfrågorna var att undersöka skillnader i acceptans beroende på 

kön, både respondentens kön och förövarens kön. Respondenter som var män hade 

högre acceptans än kvinnor för beteendet som var att förövaren skrek att förövarens 

partner var en ”komplett idiot”, männen ansåg även att det var mer acceptabelt för en 
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förövare med missbruksproblem att knuffa sin partner. Män ansåg också att det var mer 

acceptabelt för en förövare med problem på arbetsmarknaden eller som hade 

missbruksproblem att ge sin partner en örfil, jämfört med kvinnorna som svarade på 

enkäten. Sverige är idag mer jämställt mycket tack vare kvinnorörelsen (Johnsson-

Latham, 2014), dock har patriarkala strukturer funnits under en lång tidsperiod och 

strukturella förändringar är något som tar tid. Detta innebär att sådana strukturer 

fortfarande kan leva kvar och påverka människors attityder till att visa högre acceptans 

för mäns våldsanvändning, då studier gjorda i länder med starkare patriarkalt fäste 

funnit att åsikter om att män hade rätt att slå kvinnor förekom (se Sayem et al., 2012; 

Speizer, 2010; Sukhu, 2013), resultat som liknar den föreliggande studiens resultat. 

Resultatet går, till skillnad från tidigare resultat i den föreliggande studien, i linje 

med tidigare forskning som undersökt hur förövarens alkoholberusning påverkade 

acceptans för partnervåld, där alkohol ansågs vara en acceptabel ursäkt för användande 

av partnervåld (Holmila et al., 2014; Nordborg, 2014; Starfelt & White, 2015; Witte et 

al., 2015), dock endast gällande männens acceptans. Resultatet skulle också kunna 

förklaras av att tidigare studier funnit att kvinnor förväntas ha ett mer empatiskt 

förhållningssätt utifrån de könsroller som skapats i samhället, jämfört med män, och på 

så vis också visa en lägre acceptans för partnervåld (Sylaska & Walters, 2014). 

Samhällskonstruktioner påverkar enligt teorin om personliga konstruktioner de 

föreställningar som skapas av individer och därmed deras förhållningssätt till beteenden 

och händelser (Kelly, 1977), vilket ytterligare förklarar resultatet då kvinnor generellt 

sett har en mer ”omhändertagande” roll än män (Johnsson-Latham, 2014; Sylaska & 

Walters, 2014). 

Det fanns inga skillnader i upplevelsen av förövarens kön beroende på 

respondentens kön. Signifikanta skillnader beroende på upplevt kön fanns endast när 

förövaren hade missbruksproblem och skrek åt sin partner att denne var en ”komplett 

idiot” eller att partnern skulle ”passa sig” samt när personen skrek att denne skulle ”slå 

ihjäl” sin partner. För dessa beteenden var acceptansen lägre när respondenterna 

upplevde förövaren som man, i jämförelse med de som upplevde förövaren som kvinna. 

Resultatet är i enlighet med andra studier som har undersökt hur allvarliga 

partnervåldsbeteenden anses vara beroende på förövarens kön (Stickley et al., 2008; 

Sylaska & Walters, 2014). I dessa studier ansågs beteendena mer allvarliga när 
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förövaren upplevdes vara en man, och kvinnor kunde använda sig av mer våld än män 

innan beteendet ansågs vara allvarligt, enligt respondenterna. Även detta återspeglar de 

könsroller som finns i samhället där mäns våld mot kvinnor oftast tas på större allvar än 

kvinnors våld mot män och att konsekvenserna av våldet anses drabba kvinnor hårdare 

än män som utsätts för partnervåld (Johnsson-Latham, 2014). En annan förklaring är att 

det finns normer om att kvinnor i större utsträckning behöver skyddas och försvaras i 

jämförelse med män (Sylaska & Walters, 2014). Detta skulle kunna bero på att kvinnor 

ses som mer ömtåliga och fysiskt svagare än män. Dessa könsroller skulle därmed 

kunna skapa konstruktioner och attityder hos respondenterna om att en 

partnervåldssituation ses som mindre allvarlig om förövaren är en kvinna än om det är 

en man som utövar våldet eftersom män i större utsträckning anses kunna försvara sig 

själva (Kelly, 1977; Sylaska & Walters, 2014), ett resultat som återfanns i den 

föreliggande studien. 

Resultatet visade att män hade högre acceptans för partnervåld än kvinnor, 

studier har visat att det finns attityder och åsikter som stödjer mäns utövande av 

partnervåld med grund i patriarkala strukturer och könsroller formade av samhället 

(Johnsson- Latham, 2014; Sayem et al., 2012; Speizer, 2010; Sukhu, 2013). Teorin om 

personliga konstruktioner säger att människor utgår ifrån egengjorda teorier som de 

skapar utifrån att observera och tolka världen (Kelly, 1977; Nolen-Hoeksema, 2009), 

resultatet skulle därmed kunna förklaras genom att respondenter som var män byggt upp 

konstruktioner efter strukturer som understryker manlig dominans som synts i andra 

studier (Johnsson-Latham, 2014; Sayem et al., 2012; Speizer, 2010; Sukhu, 2013). 

Resultatet visade även att acceptansen var annorlunda beroende på det upplevda könet 

hos förövaren, och att resultatet liknande resultat från tidigare studier (Stickley et al., 

2008; Sylaska & Walters, 2014). Enligt teorin om personliga konstruktioner kan detta 

resultat bero på förväntningar som individer har för hur mycket våld en kvinna kan 

använda sig av kontra hur mycket våld en man kan använda sig av innan beteendet ses 

som partnervåld och/eller oacceptabelt (Kelly, 1977; Nolen-Hoeksema, 2009; Stickley 

et al., 2008; Sylaska & Walters, 2014). Detta eftersom män anses ha ett fysiskt övertag 

över kvinnor och därmed orsakar allvarligare konsekvenser när de utövar partnervåld 

jämfört med när situationen är den omvända. 
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Metoddiskussion 

Urvalet i den föreliggande studien bestod av studenter som utgjorde ett 

bekvämlighetsurval vilket begränsar möjligheten att generalisera resultatet till 

populationen (Davies & Hughes, 2014). Bristen på slumpmässigt urval gör också att 

resultatet kan vara icke-representativt för hela populationen av svensktalande 

universitetsstudenter på det medelstora universitetet i mellersta Sverige som 

undersöktes. Det finns ett behov av att undersöka andra grupper för att kunna 

generalisera resultatet. 

De psykosociala faktorerna och partnervåldsbeteendena togs ur manualen 

SARA:SV men ett eget instrument (enkäterna) skapades och användes för att undersöka 

attityderna kring partnervåld hos universitetsstudenter. Kropp et al.:s (2008) definition 

användes för den föreliggande studien då varje beteende formulerats utifrån empirisk 

forskning för att skapa ett instrument (SARA:SV) som kan användas (och används) i 

många delar av världen. Att basera definitionen på ett sådant instrument möjliggör 

jämförelser mellan studiers resultat på ett sätt som inte är möjlig i samma utsträckning 

om egna definitioner av partnervåld skapas specifikt för den studie som görs. Enkäten 

testades dock inte för validitet eller reliabilitet vilket kan påverka resultatets pålitlighet 

(Borg & Westerlund, 2012). 

Enkäten distribuerades med hjälp av två insamlingsmetoder, vilket gjorde att det 

fanns en risk att en respondent svarade på enkäten flera gånger. Respondenterna ombads 

att inte svara på enkäten flera gånger, men då det inte fanns möjlighet att kontrollera 

detta kan det ha påverkat resultatet. Enkäterna hade internt bortfall, enligt Pallant (2013) 

kan svaren fortfarande användas. Dock finns risken att resultatet påverkas vid bortfall 

då uteblivna svar innebär missad information som i sin tur kan förvränga resultatet 

(Borg & Westerlund, 2012). 

Icke-parametriska analysmetoder användes vilket kan ha påverkat kraften på 

resultatet då testen är mindre bra på att upptäcka skillnader än parametriska test (Pallant, 

2013). Parametriska test kunde dock inte användas eftersom instrumentet som användes 

i den föreliggande studien inte validitets- eller reliabilitetstestats. Icke-parametriskt test 

ansågs också vara bäst lämpade eftersom de oberoende variablerna låg på nominalskala 

utöver Likertskalan som utgjorde den kontinuerliga beroende variabeln. 

Teorin om personliga konstruktioner (Kelly, 1977) som användes i den 
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föreliggande studien valdes då den förklarar hur attityder formas ur ett brett perspektiv. 

Könsskillnader och könsroller kan vara en del av hur attityder och personliga 

konstruktioner formas, men det kan även finnas andra faktorer som formar en individs 

attityder. Exempel på sådana faktorer är uppfattningar om andra människors beteenden, 

livsstilar, vanor och psykosociala situation. Uppfattningar som dessa kan skapa större 

förståelse och acceptans för hur personer i stressade situationer agerar, de kan de också 

ge en motsatt effekt och skapa mindre förståelse och acceptans för en persons agerande i 

en stressig situation då människor ofta har åsikter som är ”antingen eller”. Det vill säga 

antingen större förståelse för hur stress kan orsaka irrationellt och våldsamt beteende 

och därmed minska förövarens ansvar för sina handlingar, eller en minskad förståelse 

om förövarens livsstil och allmänna beteende anses oacceptabelt 

Framtida forskning 

Den föreliggande studien undersökte skillnader i acceptans för partnervåld 

beroende på psykosocial situation hos förövaren och kön på förövare och respondent. 

De psykosociala situationerna som valdes var riskfaktorer för partnervåld enligt studier 

gjorda av Djikanovic et al. (2010), Kropp et al. (2008), Smith et al. (2015), Sunday et al. 

(2011), och Tlapek (2015). Dock är arbetsrelaterade problem och missbruk endast två 

riskfaktorer av många som urskilts i tidigare studier och det finns ett behov av att 

undersöka om acceptansen för partnervåld påverkas av andra riskfaktorer, så som 

exempelvis att som barn ha bevittnat partnervåld eller själv ha blivit utsatt för 

partnervåld (Djikanovic et al., 2010; Whitfield et al., 2003; Smith et al., 2015). Andra 

riskfaktorer som det finns ett behov av att undersöka är hur ålder på respondenten 

(Carlson & Pollitz Worden, 2005; Speizer, 2010), och beskrivning av offret (Lawoko, 

2006) kan ha påverkat resultatet. Dessutom visade den föreliggande studien vissa 

resultat som skilde sig från tidigare forskning varpå bakomliggande faktorer till 

resultatet bör undersökas, mer specifikt varför respondenterna svarade som de svarade 

då situationerna i vinjetterna enligt Kellys (1977) teori kan tolkas på olika sätt och ge 

olika svar beroende på respondentens konstruktioner kring personen de läser om. Det 

fanns också stora individuella skillnader, vissa individer ansåg allvarliga 

partnervåldsbeteenden (exempelvis dödshot och fysiskt våld i form av örfilar) som helt 

acceptabelt, medan de flesta hade en lägre acceptans för samtliga beteenden. Orsakerna 

till varför vissa respondenter ansåg partnervåld acceptabelt i den situation det beskrevs 
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är ytterst relevant att undersöka i framtida studier för att förstå hur människors 

konstruktioner byggs upp och kan skilja sig så kraftigt åt, inte minst på grund av 

associationen mellan accepterande attityd och utövande av partnervåld, men också för 

att kunna arbeta preventivt med att förhindra att partnervåld utövas. 

Slutsats 

Det fanns skillnader gällande acceptans för vissa partnervåldsbeteenden 

beroende på förövarens psykosociala situation, dock var acceptansen lägre för förövaren 

med missbruksproblem vilket motsäger resultat från tidigare studier. Männen visade en 

högre acceptans för vissa partnervåldsbeteenden utövade av personen med 

missbruksproblem i jämförelse med kvinnorna, vilket stämmer med tidigare forskning. 

När förövaren upplevdes vara man ansågs partnervåld mindre acceptabelt. Skillnaderna 

återfanns främst vid mindre allvarligt partnervåld, när allvarlighetsgraden ökade 

försvann också skillnaderna, vilket visar att våld av allvarligare slag ansågs oacceptabelt 

oavsett förövarens kön eller psykosociala tillstånd. Enligt teorin var det mer sannolikt 

att acceptansen för användande av partnervåld av någon med missbruksproblem skulle 

vara högre då andra studier funnit alkohol som en acceptabel ursäkt, vilket inte var fallet 

i denna studie när enbart gärningspersonens psykosociala påverkan jämfördes. Däremot 

har teorin resonemang kring hur individer skapar ”antingen eller”-attityder om andra 

vilka kan appliceras, men då respondenterna inte ombads motivera sina svar finns det 

inte möjlighet att säga hur de motiverade sin acceptansnivå och vad som ledde till 

skillnaderna som uppstod. Resultat som teorin kunde förklara var den högre 

acceptansen när förövaren hade arbetsrelaterade problem, och hur respondentens kön 

och upplevt kön på förövaren påverkade acceptansen, då tidigare studier funnit liknande 

resultat och därmed gav stöd för hur respondenternas personliga konstruktioner kan ha 

byggts upp. Däremot skilde sig vissa av respondenternas svar i denna studie från 

tidigare studier vilket kan ha berott på att respondenterna hade annorlunda personliga 

konstruktioner än deltagarna i de andra studierna. Resultatet belyser att partnervåld 

ursäktas under vissa omständigheter, men att acceptansen generellt sett var låg och 

skiljer sig mot resultat i tidigare studier och studier från andra samhällen. Detta är något 

som kan ge en klarare bild av partnervåld och därmed bidra till förståelsen för varför 

partnervåld utövas, då skillnader som är kopplade till partnervåld i olika samhällen kan 

undersökas, jämföras och diskuteras.  
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Bilaga 1: Riskfaktorer i SARA:SV 

Tabell 5  

Beskrivning av riskfaktorer för partnervåld* hos gärningspersonen och gärningspersonens 

psykosociala situation i SARA:SV version 2, användarmanual 

 

Våld 

 

Fysiskt våld och/eller försök till sådant våld. "Allvarligt 

våld" innebär användande av vapen och/eller våld som följts 

av, eller borde ha följts av, medicinsk kontroll. 

Hot och/eller avsikt att utöva 

allvarligt våld 

Tankar och intentioner att utöva våld. Direkta eller förtäckta 

hot, även mot offrets närstående. "Allvarligt våld" avser hot 

om allvarligt våld samt dödshot. 

Upptrappning Ökad frekvens och/eller svårighet av hot eller våld. 

Överträdelse av besöksförbud 

eller liknande 

Gärningspersonen följer inte föreskrivna restriktioner, 

innefattar även missbruk av permission från institution, 

skyddstillsyn etc. 

Attityd som stöder eller ursäktar 

partnervåld 

Personliga, kulturella eller socio-politiska attityder som 

direkt eller indirekt stöder eller ursäktar partnervåld. Ex. 

svartsjuka, kvinnohat eller åsikter om att kvinnan är mindre 

värd än mannen samt förnekande eller förminskande av sitt 

partnervåld. 

Frekvent annan icke 

partnervåldsrelaterad kriminalitet 

All annan kriminalitet som inte är relaterad till partnervåld, 

även våld mot familj, vänner och okända. 

Allvarliga relationella problem Separationer eller allvarliga konflikter samt svårigheter med 

att skapa och upprätthålla relationer. 

Allvarliga problem på 

arbetsmarknaden/ekonomiska 

problem 

Längre perioder av arbetslöshet, svårigheter att erhålla eller 

behålla arbetet samt ekonomiska svårigheter. 

Missbruksproblem Bruk av alkohol och/eller andra droger som väsentligt 

försämrat personens hälsotillstånd eller sociala förmåga. 

Not. Manualen är skapad av Kropp, Hart & Belfrage, 2008. *Partnervåld syftar till ovan 

beskrivna beteenden som utövas i interaktion mellan två partners i en kärleksrelation. 
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Bilaga 2: Följebrev 

Enkät om bråk i parrelationer 

Vi är två studenter som går kriminologprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi ska 

skriva vår examensuppsats om partnervåld, som riktar sig till studenter, och hoppas du vill 

hjälpa oss! 

Syfte 

Relationer och bråk kan se ut på många olika sätt och uppkomma av många skilda 

anledningar. Det finns ingen objektiv svart på vit linje för vad som är okej under ett bråk utan 

är något som människor själv bestämmer i sina relationer med andra. Vi vill höra din åsikt 

gällande vad som är acceptabelt att säga och göra när ett par bråkar. 

Tillvägagångssätt 

Enkäten innehåller tre korta vinjetter om tre olika par, följt av sex (6) olika beteenden att 

tycka till om. 

Deltagande, samtycke och sekretess 

Aggressivitet i partnerrelationer är ett känsligt ämne och det är därför helt acceptabelt för den 

som inte vill delta i vår studie att lämna enkäten blank. 

Enkäten är konfidentiell, vilket innebär att de som svarar på enkäten inte kommer kunna 

identifieras utifrån svaren. Förutom några bakgrundsfrågor såsom ålder, utbildning och kön 

kommer inga andra frågor gällande identitet att ställas. 

Svaren på enkäten kommer inte användas i något annat syfte än för denna studie. 

Ifyllda enkäter förvaras skyddade för att försäkra att endast de ansvariga för arbetet har 

tillgång till dem. 

De som väljer att fylla i enkäten godkänner att svaren används i studien för 

examensuppsatsen. 

Ansvariga 

De ansvariga för arbetet är Linda Ihrén och Marika Thors Björklund med handledning av Sofi 

Fröberg. Vid frågor eller synpunkter om studien kontakta gärna antingen 

liih1100@student.miun.se eller mabj1310@student.miun.se. 

 

 

 

Om enkäten/studien väcker tankar och funderingar så finns hjälp/info på 

Brottsofferjourens hemsida http://www.sundsvall.boj.se/ eller via Brottsofferjourens 

telefonnummer: 0200 – 21 20 19 
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Bilaga 3: Enkät 1 

Observera att enkäten har fyra sidor, vi vill gärna ha dina svar på nästa del också! 

Var snäll och ringa in dina svar och skriva ålder i siffror. 

Bakgrundsfrågor 

Kön:  Man  Kvinna  Annat 

 

Ålder:_______ 

 

Utbildningsområde: 

Samhällsvetenskap Naturvetenskap Media Annan:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Cam och Red är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men det 

är oftast inga allvarliga bråk. En dag har de ett argument som är annorlunda från hur deras argument 

tidigare har varit. Deras bråk hettar till ordentligt och det slutar med att… 

 

… Cam skriker åt Red att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

 

…Cam skriker åt Red att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

 

…Cam skriker åt Red att Cam ska slå ihjäl Red Oacceptabelt   Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

 

…Cam knuffar Red som ramlar och landar på golvet    Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

 

…Cam ger Red en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

  

…Cam slår Red hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

Uppfattar du Cam som: 

Man Kvinna 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Dara och Sam är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men det 

är oftast inga allvarliga bråk. En dag har de ett argument som är annorlunda från hur deras argument 

tidigare har varit. Dara har precis fått sparken från sitt senaste jobb. Deras ekonomiska situation är 

instabil, Sam har ett arbete som betalar dåligt och Dara har svårt att vara kvar på en och samma 

arbetsplats en längre tid. Dara hade en ny arbetsplats sedan en månad tillbaka men har haft svårt att 

komma i tid eller över huvud taget ta sig dit, därför har Dara nu fått sparken. Deras bråk hettar till 

ordentligt och det slutar med att… 

 

…Dara skriker åt Sam att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4              5 

 

…Dara skriker åt Sam att denne ska ”passa sig, annars…”Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

…Dara skriker åt Sam att Dara ska slå ihjäl Sam Oacceptabelt   Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

…Dara knuffar Sam som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara ger Sam en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

…Dara slår Sam hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt

  1            2              3             4                5 

Uppfattar du Dara som: 

Man Kvinna    

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Jesse och Robin är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men 

det är oftast inga allvarliga bråk. Jesse dricker nästan varje dag efter jobbet och blir ofta redlös, 

slöddrar och har svårt att stå rakt. Jesses drickande har trappats upp under flera år och Jesse ser det 

som en vardaglig sak att ”ta sig några öl” efter jobbet. En dag när Jesse druckit har de ett argument 

som är annorlunda från hur deras argument tidigare har varit. Deras bråk hettar till ordentligt och det 

slutar med att… 

 

…Jesse skriker åt Robin att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Jesse skriker åt Robin att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

  1            2              3             4                5 

 

 

…Jesse skriker åt Robin att Jesse ska slå ihjäl Robin Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1             2              3             4               5 

 

 

…Jesse knuffar Robin som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4              5 

 

 

…Jesse ger Robin en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4              5 

 

 

…Jesse slår Robin hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4              5 

Uppfattar du Jesse som: 

Man Kvinna    

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4: Enkät 2 

Observera att enkäten har fyra sidor, vi vill gärna ha dina svar på nästa del också! 

Var snäll och ringa in dina svar och skriva ålder i siffror. 

Bakgrundsfrågor 

Kön:  Man  Kvinna  Annat 

 

Ålder:_______ 

 

Utbildningsområde: 

Samhällsvetenskap Naturvetenskap Media Annan:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Dara och Sam är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men det 

är oftast inga allvarliga bråk. En dag har de ett argument som är annorlunda från hur deras argument 

tidigare har varit. Dara har precis fått sparken från sitt senaste jobb. Deras ekonomiska situation är 

instabil, Sam har ett arbete som betalar dåligt och Dara har svårt att vara kvar på en och samma 

arbetsplats en längre tid. Dara hade en ny arbetsplats sedan en månad tillbaka men har haft svårt att 

komma i tid eller över huvud taget ta sig dit, därför har Dara nu fått sparken. Deras bråk hettar till 

ordentligt och det slutar med att… 

 

…Dara skriker åt Sam att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara skriker åt Sam att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara skriker åt Sam att Dara ska slå ihjäl Sam Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara knuffar Sam som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara ger Sam en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara slår Sam hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

Uppfattar du Dara som: 

Man Kvinna    

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Cam och Red är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men det 

är oftast inga allvarliga bråk. En dag har de ett argument som är annorlunda från hur deras argument 

tidigare har varit. Deras bråk hettar till ordentligt och det slutar med att… 

 

… Cam skriker åt Red att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam skriker åt Red att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam skriker åt Red att Cam ska slå ihjäl Red Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam knuffar Red som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam ger Red en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam slår Red hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

Uppfattar du Cam som: 

Man Kvinna 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Jesse och Robin är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men 

det är oftast inga allvarliga bråk. Jesse dricker nästan varje dag efter jobbet och blir ofta redlös, 

slöddrar och har svårt att stå rakt. Jesses drickande har trappats upp under flera år och Jesse ser det 

som en vardaglig sak att ”ta sig några öl” efter jobbet. En dag när Jesse druckit har de ett argument 

som är annorlunda från hur deras argument tidigare har varit. Deras bråk hettar till ordentligt och det 

slutar med att… 

 

…Jesse skriker åt Robin att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Jesse skriker åt Robin att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

     1            2              3             4            5 

 

 

…Jesse skriker åt Robin att Jesse ska slå ihjäl Robin Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1             2              3             4               5 

 

 

…Jesse knuffar Robin som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4              5 

 

 

…Jesse ger Robin en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4               5 

 

 

…Jesse slår Robin hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

Uppfattar du Jesse som: 

Man Kvinna    

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5: Enkät 3 

Observera att enkäten har fyra sidor, vi vill gärna ha dina svar på nästa del också! 

Var snäll och ringa in dina svar och skriva ålder i siffror. 

Bakgrundsfrågor 

Kön:  Man  Kvinna  Annat 

 

Ålder:_______ 

 

Utbildningsområde: 

Samhällsvetenskap Naturvetenskap Media Annan:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Jesse och Robin är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men 

det är oftast inga allvarliga bråk. Jesse dricker nästan varje dag efter jobbet och blir ofta redlös, 

slöddrar och har svårt att stå rakt. Jesses drickande har trappats upp under flera år och Jesse ser det 

som en vardaglig sak att ”ta sig några öl” efter jobbet. En dag när Jesse druckit har de ett argument 

som är annorlunda från hur deras argument tidigare har varit. Deras bråk hettar till ordentligt och det 

slutar med att… 

 

…Jesse skriker åt Robin att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

    

  1            2              3             4                5 

 

 

…Jesse skriker åt Robin att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

   1            2              3             4                5 

 

 

…Jesse skriker åt Robin att Jesse ska slå ihjäl Robin Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1             2              3             4               5 

 

 

…Jesse knuffar Robin som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4              5 

 

 

…Jesse ger Robin en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4               5 

 

 

…Jesse slår Robin hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

Uppfattar du Jesse som: 

Man Kvinna   

Fortsättning på nästa sida!  



HUR UNIVERSITETSSTUDENTERS ACCEPTANS FÖR PARTERVÅLD PÅVERKAS AV GÄRNINGSPERSONENS PSYKOSOCIALA SITUATION 

51 
 

Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Dara och Sam är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men det 

är oftast inga allvarliga bråk. En dag har de ett argument som är annorlunda från hur deras argument 

tidigare har varit. Dara har precis fått sparken från sitt senaste jobb. Deras ekonomiska situation är 

instabil, Sam har ett arbete som betalar dåligt och Dara har svårt att vara kvar på en och samma 

arbetsplats en längre tid. Dara hade en ny arbetsplats sedan en månad tillbaka men har haft svårt att 

komma i tid eller över huvud taget ta sig dit, därför har Dara nu fått sparken. Deras bråk hettar till 

ordentligt och det slutar med att… 

 

…Dara skriker åt Sam att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara skriker åt Sam att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

   1            2              3             4              5 

 

…Dara skriker åt Sam att Dara ska slå ihjäl Sam Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara knuffar Sam som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara ger Sam en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

…Dara slår Sam hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

Uppfattar du Dara som: 

Man Kvinna    

 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida!  
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Var snäll och ringa in den siffra som bäst motsvarar dina egna åsikter och uppfattningar om varje 

beteende som beskrivs nedan. 

Cam och Red är i ett förhållande, de bor tillsammans sedan några år. De argumenterar ibland men det 

är oftast inga allvarliga bråk. En dag har de ett argument som är annorlunda från hur deras argument 

tidigare har varit. Deras bråk hettar till ordentligt och det slutar med att… 

 

… Cam skriker åt Red att denne är en komplett idiot Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam skriker åt Red att denne ska ”passa sig, annars…” Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam skriker åt Red att Cam ska slå ihjäl Red Oacceptabelt   Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam knuffar Red som ramlar och landar på golvet Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam ger Red en örfil Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

 

…Cam slår Red hårt i magen Oacceptabelt  Acceptabelt 

 1            2              3             4                5 

 

Uppfattar du Cam som: 

Man Kvinna 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6: Internt bortfall 

Tabell 6           

Redovisning av internt bortfall för samtliga variabler i studien. 

    Missing 

  n       M      SD  Antal     % 

Kön 196   1 0.5 

Ålder 186 25.56 6.05 11 5.6 

Utbildning 197   0 0 

Cam skrika "komplett idiot" 181 2.25 1.13 16 8.1 

Cam skrika ”passa dig annars…” 180 1.35 .71 17 8.6 

Cam skrika ”jag ska slå ihjäl dig” 180 1.07 .42 17 8.6 

Cam knuffa 180 1.04 .28 17 8.6 

Cam ge örfil 180 1.09 .36 17 8.6 

Cam slå hårt i magen 181 1.02 .24 16 8.1 

Upplevt kön Cam 176   21 10.7 

Dara skrika "komplett idiot" 182 2.19 1.13 15 7.6 

Dara skrika ”passa dig annars…” 182 1.44 .86 15 7.6 

Dara skrika ”jag ska slå ihjäl dig” 181 1.04 .35 16 8.1 

Dara knuffa 181 1.03 .16 16 8.1 

Dara ge örfil 181 1.06 .26 16 8.1 

Dara slå hårt i magen 181 1.03 .23 16 8.1 

Upplevt kön Dara 177   20 10.2 

Jesse skrika "komplett idiot" 181 2.10 1.17 16 8.1 

Jesse skrika ”passa dig annars…” 177 1.31 .67 20 10.2 

Jesse skrika ”jag ska slå ihjäl dig” 179 1.07 .41 18 9.1 

Jesse knuffa 179 1.04 .27 18 9.1 

Jesse ge örfil 179 1.07 .37 18 9.1 

Jesse slå hårt i magen 179 1.02 .17 18 9.1 

Upplevt kön Jesse 175   22 11.2 

Not. n = antal respondenter, M = medelvärde, SD = standardavvikelse. 

Missing presenteras i antal och procent respondenter som inte besvarat 

frågan. 

 


