
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Psykiskt partnervåld: Studenters uppfattning om allvarlighetsgrad 

 

Sammanfattning 

 

Psykiskt partnervåld är ett komplext och svåråtkomligt område som 

ofta sker i det dolda. Syftet med studien var att undersöka studenters 

uppfattning om allvarlighetsgrad av psykiskt partnervåld. Deltagarna 

var totalt 189, varav 62 var män. Metoden var en 2 x 2 kvasi-

experimentell vinjettdesign, där variablerna lägre respektive högre 

grad av psykiskt partnervåld tillsammans med en manlig respektive 

kvinnlig gärningsperson manipulerades. Den underliggande teoretiska 

grunden var normaliseringsprocessen. Vad gällde allvarlighetsgraden 

studerades även polisanmälan, straff och domar. Resultatet visade att 

manliga gärningspersoner generellt uppfattades begå en allvarligare 

handling. Samt att psykiskt partnervåld överlag uppfattades vara 

relativt allvarligt, vilket går emot den allmänna uppfattningen som 

snarare är det motsatta. 

 

Nyckelord: psykiskt partnervåld, allvarlighetsgrad, gärningsperson, normaliseringsprocessen, 

straff, polisanmälan. 

  

  



 

 

Psychological intimate partner violence: Students perception of the severity 

 

Abstract 

 

Psychological intimate partner violence (IPV) is a complex and 

inaccessible field that often occurs in secret. The purpose was to 

investigate students’ perception of the severity of psychological IPV. 

The total of participants was 189, of whom 62 were men. The method 

was a 2 x 2 quasi-experimental vignette design, where the variables 

lower and higher degree of severity along with a male or female 

perpetrator was manipulated. The underlying theory was the 

normalization process. Police report, punishment and convictions 

were also studied regarding the severity. The results showed that the 

male perpetrator generally perceived to be committing a more serious 

action. And that the psychological IPV generally perceived to be 

relatively serious, which goes against the general perception.  

 

Keywords: psychological intimate partner violence (IPV), severity, perpetrator, the 

normalization process, punishment, police report. 
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Psykiskt partnervåld: Studenters uppfattning om allvarlighetsgrad 

 

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

någon koppling mellan situation och reaktion – det var som att leva i ett minfält. Jag visste 

aldrig när det skulle explodera.” (Berggren, 2011, s. 19). Citatet ovan speglar en del av 

vardagen för någon som utsätts för partnervåld. Tidigare forskning har tydliggjort att 

partnervåld är ett allvarligt samhällsproblem runt om i världen och någonting som många 

individer kan utsättas för (Dobash & Dobash, 2004; Smith Slep, Foran & Heyman, 2014). 

Hur många individer i världen som faktiskt blir utsatta är inte helt konstaterat, där tidigare 

forskning har påvisat en varians mellan 15-71% (Abramsky m.fl., 2011; Dufort, Gumpert & 

Stenbacka, 2013). I Sverige har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kommit fram till att var 

femte person utsätts för partnervåld någon gång under livet (BRÅ, 2014). Partnervåld 

tenderar att vara ett komplext område, eftersom att det innefattar allt från till synes mindre 

händelser (såsom kränkningar eller hot) till stora händelser (såsom mord) (BRÅ, 2014; Smith 

Slep m.fl., 2014). Vilket skulle kunna förklara varför definitioner av partnervåld och utsatthet 

kan skilja sig märkbart mellan olika studier. Bland annat har en studie från Storbritannien 

visat att kvinnors (71%) utsatthet för partnervåld var klart högre än männens (29%) (Walby, 

Towers & Francis, 2014). I kontrast till detta visade en studie från USA på en lägre utsatthet 

för kvinnorna (15%) och en högre utsatthet för männen (20%) (Afifi m.fl., 2009). Denna 

studie hade som mål att enbart studera psykiskt partnervåld, där syftet var att undersöka 

studenters uppfattning av allvarlighetsgrad gällande psykiskt partnervåld. 

För att få en helhetsbild av det psykiska partnervåldet som område, kan det vara av vikt 

att ställa det psykiska partnervåldet i relation till det fysiska och sexuella partnervåldet. 

Psykiska partnervåldshandlingar innebär att gärningspersonen tenderar att uttrycka 

systematiska kränkningar (t.ex. förnedra, isolera eller förolämpa partnern), hot (t.ex. om att 

inskränka friheten eller om att lämna förhållandet), trakasserier (t.ex. i form av 

kontrollbehov) samt förödmjukelser (t.ex. skam- och/eller skuldbelägga) mot sin partner 

(BRÅ, 2014). Medan fysiska partnervåldshandlingar kan förklaras utifrån att en 

gärningsperson kan vara våldsam mot sin partner genom exempelvis örfilar, knuffar, slag, 

sparkar, fasthållning, överfall eller knivhugg (BRÅ, 2014; Lundgren, Heimer, Westerstrand 

& Kalliokoski, 2001; Smith Slep m.fl., 2014). Slutligen kan sexuella partnervåldshandlingar 

definieras utifrån ”[...] att en nuvarande eller tidigare partner tvingat den utsatta personen till 

någon form av sexuell handling genom att hota, hålla fast, utnyttja att den utsatta personen 

varit berusad eller liknande” (BRÅ, 2014, s. 6).  
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I Sverige har 15% av männen och 24% av kvinnorna utsatts för psykiskt partnervåld i 

en heterosexuell partnerrelation. Medan 8% av männen och 15% av kvinnorna har utsatts för 

fysiskt partnervåld. I fråga om det sexuella partnervåldet finns en problematik kring att finna 

prevalens över mäns utsatthet eftersom denna typ av partnervåld ofta definieras som mäns 

våld mot kvinnor (BRÅ, 2009). Vad gäller kvinnornas utsatthet tenderar den att variera 

mellan några få procent upp till 10-20% (BRÅ, 2014). Vad som gör psykiskt partnervåld 

komplext är att det som begrepp kan vara svårt att separera från fysiskt och sexuellt 

partnervåld, exempelvis genom att partnervåld kan eskalera eller att olika våldshandlingar 

kan ”flyta in” i varandra (BRÅ, 2014; Lundgren m.fl., 2001; Smith Slep m.fl., 2014; 

Swahnberg, 2003; WHO, 2002). Utifrån en kritisk aspekt bör det påpekas att det i 

brottofferstudier, som exempelvis i BRÅ (2009; 2014), kan vara svårt att säkerställa exakt 

prevalens för psykiskt partnervåld. Detta eftersom det inom områden som psykiskt 

partnervåld till exempel kan förekomma snäva eller olika definitioner. Eller att olika urval 

och bakgrundsvariabler kan studeras på olika sätt i olika studier (Nybergh, 2013).  

Vidare, är psykiskt partnervåld ett svåråtkomligt och osynligt problem i två avseenden. 

För det första, sker det psykiska partnervåldet ofta i det dolda och bakom stängda dörrar. 

Detta kan ge en möjlig förklaring till varför allmänheten har en oklar uppfattning om vad 

psykiskt partnervåld faktiskt innebär, hur det uttrycker sig samt hur allvarligt det kan vara 

(BRÅ, 2014; Smith Slep m.fl., 2014). Det har även konstaterats att det psykiska partnervåldet 

kan finnas i en större omfattning än vad allmänheten faktiskt tror (BRÅ, 2014). För det andra, 

ger psykiskt partnervåld inte några synliga skador. Det syns inte på utsidan om en individ har 

utsatts för psykiskt partnervåld, som det gör i motsats till exempelvis skador från fysiskt 

partnervåld (BRÅ, 2014; Smith Slep m.fl., 2014). Det psykiska partnervåldet är någonting 

som inte har uppmärksammas på samma sätt som till exempel det fysiska partnervåldet. Även 

om det psykiska partnervåldet likväl kan orsaka allvarliga och bestående konsekvenser för 

den som har blivit utsatt, såsom depression eller andra hälsobesvär (BRÅ, 2014; Srinivas & 

DePrince, 2015; Sutherland, Fantasia & Hutchinson, 2016; Terrazas-Carrillo, McWhirter & 

Martel, 2016; Walker, 1999). I och med denna problematik var det, i denna studie, viktigt att 

undersöka var gränserna går för vad som är allvarligt i det psykiska partnervåldet.  

Lägre och högre grad av psykiskt partnervåld  

För att undersöka var gränsdragningen går, om vilka psykiska partnervåldshandlingar som 

kan anses vara acceptabla eller inte, valde denna studie att utgå från dels en lägre och dels en 

högre grad av psykiskt partnervåld (Amnesty, 2011; BRÅ, 2004; Lundgren, m.fl., 2001; 

Murray, Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 1996;  Prop. 1997/98:55; WHO, 2002). Dock 
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kan det vara svårt att avgöra var gränserna går och allvarligheten i det psykiska partnervåldet, 

vilket kan försvåra den individuella tolkningen som måste göras vid varje enskild situation 

(BRÅ, 2014). För att underlätta för individer att tolka en situation, kan en klar gränsdragning 

skapa en tydligare bild över detta diffusa område. 

En lägre grad av psykiskt partnervåld motsvarar icke-brottsliga handlingar. Trots detta 

kan dessa handlingar vara mycket negativa och obehagliga för någon som utsätts. Samt, att 

det kan vara svårt för individer att uppfatta och/eller avgöra var gränsen går för vad som kan 

anses vara acceptabelt eller inte. Likaså sker de psykiska partnervåldshandlingarna av lägre 

grad mindre frekvent och ofta i samband med att gärningspersonen är upprörd eller arg. Då 

kan gärningspersonen uttrycka olika former av nedlåtande kommentarer eller mildare hot. 

Exempel på detta kan vara att en gärningsperson tar den utsattes telefon, för att på så vis 

utöva kontroll (Amnesty, 2011; BRÅ, 2004; Lundgren, m.fl., 2001; Murray m.fl., 1996;  

Prop. 1997/98:55; WHO, 2002).  

En högre grad av psykiskt partnervåld motsvarar, i lagens mening, brottsliga handlingar 

(BRÅ, 2004; Domstolsverket, 2001; Murray m.fl., 1996; Polisen, 2016a; Svensk 

författarsamling, 2016a; WHO, 2002). De psykiska partnervåldshandlingarna sker då mer 

frekvent och kan eskalera från att vara psykiska till bli fysiska. Dessutom är olika former av 

psykisk misshandel, terroriseringar, förstörelse av ägodelar och grövre hot vanligt 

förekommande. Det kan även övergå till besatthet i form av att en gärningsperson använder 

sig av ett kontrollerande beteende mot sin partner. Vid högre grad kan det vara något enklare 

att avgöra allvarligheten i det psykiska partnervåldet, då det ligger närmare gränsen till 

fysiskt partnervåld (Heise, 1998; Swahnberg, 2003; WHO, 2002). En vidareutveckling av 

föregående exempel kan, vid högre grad, handla om att gärningsperson tar den utsattes 

telefon och därefter förstör den (Amnesty, 2011; BRÅ, 2004; Lundgren, m.fl., 2001; Murray 

m.fl., 1996;  Prop. 1997/98:55; WHO, 2002).  

Normaliseringsprocessen som studiens teoretiska grund  

Normaliseringsprocessen kan förklara hur partnervåld gradvis blir en ”normal” del i en 

relation. Denna teori grundar sig i att ett par har ett kärleksförhållande, där gärningspersonen 

till en början är uppvaktande och kärleksfull gentemot sin partner. Med tiden övergår 

uppvaktningen från normalt och kärleksfullt till att bli onormalt och kontrollerande. Detta 

eftersom att gärningspersonen tenderar att ha en stark övertalningsförmåga, vara svartsjuk 

och ofta förbjuder den utsatte från att träffa släkt och vänner. Dessutom tenderar handlingarna 

och beteendena i relationen att växla mellan värme och våld. Då den utsatte är psykiskt 

nedbruten och införstådd med att allt hen gör är fel har det psykiska våldet har normaliserats. 
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Om även fysiska partnervåldshandlingar utförs, kan också det normaliseras. Partnervåldet 

accepteras av den utsatte i och med att gränsförskjutningar görs, där de tidigare gränserna 

succesivt suddas ut och ständigt skjuts framåt (Amnesty, 2011; BRÅ, 2014; Lundgren m.fl., 

2001; Prop. 1997/98:55). Dessa faktorer, speciellt i kombination med varandra, kan göra att 

partnervåldet får djupgående och allvarliga konsekvenser (Prop. 1997/98:55).  

Normaliseringsprocessen var studiens teori, då den gick att applicera på psykiskt 

partnervåld. Teorin kan då bland annat förklara hur psykiskt partnervåld kan normaliseras 

med tiden och hur våldet kan ta sig i uttryck. Teorin kunde även ge en möjlig förklaring av 

hur en psykisk partnervåldssituation kan uppfattas av individer, samt hur allvarligheten i 

våldet kan tolkas. Dessutom var normaliseringsprocessen användbar då avsikten var att bygga 

upp ett scenario om psykiskt partnervåld. Detta eftersom teorin gick att applicera på ett 

händelseförlopp med stigande allvarlighetsgrad.  

Normaliseringsprocessen i relation till uppfattning av allvarlighetsgrad. 

Uppfattning av allvarlighet är viktigt att studera för att utomstående, och utsatta individer, 

kan ha svårt att ens uppfatta samt avgöra allvarligheten i ett normaliserat psykiskt 

partnervåld. Att det kan vara svårt att uppfatta våldet kan vara på grund av att en parrelation, 

där ena partnern är utsatt för normaliserat psykiskt partnervåld, kan uppfattas som att ”allt är i 

sin ordning”. Detta eftersom att paret inte är osams på ett uppseendeväckande sätt, där värme-

våldsväxlingarna inte är synliga. Det psykiska partnervåldet kan då vara problematiskt för 

utomstående att upptäcka, då det ofta sker väldigt diskret (exempelvis genom hotfulla 

viskningar) (BRÅ, 2014; Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55).  

Eftersom ett normaliserat psykiskt partnervåld tenderar att vara osynligt, kan det i sin 

tur påverka uppfattning av allvarlighetsgrad. Det vill säga, att det psykiska partnervåldet är 

allvarligt kan vara svårt att uppfatta och en slags ”blindhet” för våldet kan uppstå. Vilket kan 

förklara varför en utsatt individ kan bli så pass indragen och känslomässigt involverad i 

våldshändelserna och ändå inte ser våldet som onormalt. Detta kan leda till att den utsatte inte 

lämnar gärningspersonen alternativt inte polisanmäler densamme. Dessa faktorer kan vara 

svåra för utomstående att uppfatta samt ha förståelse för (BRÅ, 2014; Lundgren m.fl., 2001; 

Prop. 1997/98:55; Smith Slep m.fl., 2014). Därför var det, i denna studie, viktigt att mäta om 

uppfattning av allvarlighet påverkades av det faktum att våldet var normaliserat.  

Uppfattning om skillnader mellan manliga och kvinnliga gärningspersoner 

Uppfattning av psykiskt partnervåld utifrån kön på gärningspersonen är viktigt att studera då 

det finns en stor motsättning om det är manliga eller kvinnliga individer som upplevs begå de 

allvarligaste partnervåldsbrotten (Douglas & Hines, 2011; NCK, 2016; Nybergh, 2013; 
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Thornton, Graham-Kevan & Archer, 2015). Vilket kan ställas i relation till den generella 

tendensen, som framkommit på nationell och internationell nivå, om att män begår fler och 

allvarligare partnervåldsbrott än kvinnor (Abramsky m.fl., 2011; Dobash & Dobash, 2004; 

Dufort, Gumpert & Stenbacka, 2013; Nybergh, Taft & Krantz, 2012; Smith, Tessaro & Earp, 

1995; Stark, 2010). Så behöver dock inte vara fallet, utan att en kvinnas psykiska partnervåld 

tenderar att upplevas som mindre allvarligt kan förklaras utifrån synsättet offer-

gärningsperson. Detta eftersom en kvinna som begår psykiskt partnervåld ändå bli 

“stämplad“ som offer. Trots att kvinnan kan vara fullt kapabel att begå den typen av brott. 

Det vill säga, att kvinnans beteende av någon anledning tonas ner då kvinnan inte passar in i 

bilden av en typisk gärningsperson (Bryant & Spencer, 2003; Dobash & Dobash, 2004; Hines 

& Douglas, 2011; Li, Levick, Eichman & Chang, 2015; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 

1995; Stark, 2010). 

Uppfattning om män som psykiskt misshandlar kvinnor. Forskning har visat på att 

det finns en tendens till att män främst begår psykiska partnervåldsbrott av högre grad. Vilket 

då kan uppfattas vara någonting mer allvarligt kvinnornas psykiska partnervåld (NCK, 2016; 

Nybergh, 2013; Thornton m.fl., 2015). Att männens våld upplevdes vara allvarligare var för 

att de i större utsträckning använde sig av hot och var mer kontrollerande. De utsatte även 

sina kvinnliga partners över en längre tidsperiod och mer kontinuerligt (Dobash & Dobash, 

2004; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; Stark, 2010). Studier också menat på att 

manliga gärningspersoner tenderar att vara mer fysiskt våldsamma, vilket kan leda till att 

dessa män inte använder det verbala våldet och därmed blir underlägsna vad gäller det 

psykiska partnervåldet (Dobash & Dobash, 2004).  

Uppfattning om kvinnor som psykiskt misshandlar män. Forskning har visat på att 

det finns en tendens till att kvinnor främst begår psykiska partnervåldsbrott av lägre grad. 

Vilket då kan uppfattas vara någonting mindre allvarligt än männens psykiska partnervåld 

(Dobash & Dobash, 2004; NCK, 2016; Nybergh, 2013; Stark, 2010; Thornton m.fl., 2015). 

Bland män som hade blivit utsatta uppgav de själva att de inte hade besvärats av det psykiska 

partnervåldet och att det hade varit befogat för kvinnan att använda våld i den givna 

situationen. Det vill säga, att kvinnan hade skäl till att vara upprörd eller irriterad på mannen 

(Dobash & Dobash, 2004; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; Stark, 2010). Det finns 

också forskning som menar på att kvinnor kan uppfattas vara mer verbalt våldsamma, i 

kontrast till de manliga gärningspersonerna. Det vill säga, att kvinnorna då har övertaget 

eftersom verbalt våld är det huvudsakliga inom psykiskt partnervåld (Dobash & Dobash, 

2004; Douglas & Hines, 2011; NCK, 2016; Nybergh, 2013). 
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Vad gäller tidigare forskning om psykiskt partnervåld finns således en oklar bild om det 

är manliga eller kvinnliga individer som begår de allvarligaste psykiska partnervåldsbrotten 

(Dobash & Dobash, 2004; NCK, 2016; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; Stark, 2010; 

Thornton m.fl., 2015). Dock kan denna oklara bild, ur en kritisk synvinkel, bero på att vissa 

av studierna inom detta område undersökte många variabler samtidigr, såsom självkontroll, 

psykopatiska drag och ilska. Eller att manliga respektive kvinnliga gärningspersoner 

studerades var för sig och inte i konstrast till varandra (Lundgren m.fl., 2001; NCK, 2016; 

Nybergh, 2013; Thornton m.fl., 2015). Detta kan ha bidragit till de skilda resultaten gällande 

uppfattning om manliga och kvinnliga gärningspersoner. Detta är en kunskapslucka och 

därför är det viktigt att undersöka om det finns en skillnad mellan hur allvarligt manliga och 

kvinnliga gärningspersoners våldshandlingar uppfattas, vilket var ett av målen med denna 

uppsats.  

Polisanmälan, domar och straff gällande psykiskt partnervåld 

Att studera polisanmälan, domar och straff kan ge en antydan om hur allvarligt en psykisk 

partnervåldshandling kan uppfattas vara. Om en gärningsperson begår en brottslig psykisk 

partnervåldshandling behöver först en polisanmälan göras. Sedan beslutar domstolen om 

vilken dom och efterföljande straff som gärningspersonen ska få (BRÅ, 2014; Polisen, 

2016b; SOU, 2014).  

Polisanmälan. Vad gäller psykiskt partnervåld är det mycket svårt att vet var gränsen 

går för om en händelse bör polisanmälas eller inte. Men ju allvarligare en psykisk 

partnervåldshandling uppfattas vara, desto troligare är det att handlingen också polisanmäls 

(BRÅ, 2014; Douglas & Hines, 2011; Polisen, 2016b). Vad gäller anmälningsbenägenheten 

finns det motsättningar i tidigare forskning. Enligt Dufort m.fl. (2013) finns ett stort 

mörkertal på cirka 75% i Sverige, eftersom större delen av allt psykiskt partnervåld som sker 

troligen aldrig kommer till polisens kännedom, vilket även BRÅ (2014) lyfte i sin rapport. Å 

andra sidan, menade (Bonomi, Holt, Martin & Thompson, 2006) på raka motsatsen, nämligen 

att psykiskt partnervåld polisanmäldes i hög utsträckning. Dock kan dessa slutsatser bero på 

att de som polisanmälde sin utsatthet också hade partners med en hög nivå av tidigare 

kriminalitet, vilket kan ha inverkat till en högre anmälningsbenägenhet (Bonomi m.fl., 2006).  

Vid ett ställningstagande om en psykisk partnervåldshandling är så pass allvarlig att 

den bör polisanmälas, kan olika faktorer påverka beslutet. Till exempel kan uppfattningar om 

detta bero på att händelsen anses vara en småsak, att paret själva kan reda situationen, 

normaliseringsprocessen och/eller förtroendet för polisen (BRÅ, 2009; BRÅ, 2014; Douglas 
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& Hines, 2011; Dufort m.fl., 2013; Lundgren m.fl., 2001; Meyer, 2015; Srinivas & DePrince, 

2015).  

Domar. Då det finns oklarheter i vad som är brottsligt eller inte när det kommer till det 

psykiska partnervåldet, utgick denna studie ifrån vad lagstiftningen menar. Dock kan det vara 

problematiskt att säkerställa ett specifikt domslut vid psykiskt partnervåld, eftersom det kan 

innefatta allt från exempelvis systematiska kränkningar till att hota sin partner (BRÅ, 2014; 

Polisen, 2016b; SOU, 2014).  

Om en gärningsperson begår någon form av psykiskt partnervåld kan denne döms för 

(1) ofredande, vilket kan ge böter och/eller fängelse i högst ett år. Ofredande betyder att 

gärningspersonen visar allvarligt störande och hänsynslöst beteende. Till exempel genom 

milda trakasserier eller ofredande på ett negativt verbalt sätt så att det påverkar 

trygghetskänslan hos den utsatte (Svensk författarsamling, 2016a). En gärningsperson som 

begår en något allvarligare handling kan dömas för (2) olaga hot, vilket kan ge påföljden 

böter och/eller fängelse i högst ett år. Olaga hot kan innebära att framkalla behaglig fruktan 

någons säkerhet. Den utsatte partnern upplever hotet och kan känna att säkerheten riskeras 

(Svensk författarsamling, 2016a). Ett allvarligare domslut som en gärningsperson kan få är 

(3) grov frids- eller kvinnofridskränkning med påföljden fängelse i lägst nio månader och 

högst sex år. Det innebär att den utsatte upplever att gärningspersonen begår ett brott som 

strider mot den utsattes frid och/eller frihet. Grov frids- eller kvinnofridskränkning kan 

innebära upprepande ofredanden, hot och grova kränkningar. Ofta ingår någon form av 

fysiskt våld vid grov frids- eller kvinnofridskränkning. Lagen fungerar på sådant sätt att flera 

brottsliga handlingar av lågt straffvärde kan summeras till en större helhet (Domstolsverket, 

2001; Polisen, 2016a; Svensk författarsamling, 2016a).   

Straff. Även straff användes för att studera grad av allvarlighet i psykiskt partnervåld. 

Ett av de mildaste straffen som en gärningsperson skulle kunna erhålla är böter, vilket 

betyder att den dömde får betala en viss summa pengar (Svensk författarsamling, 2016b). En 

annan form av påföljd är villkorlig dom, som betyder böter och/eller samhällstjänst. Den 

dömde gärningspersonen har en prövotid på två år och förväntas då avstå från kriminella 

handlingar (Sveriges domstolar, 2016). Fängelse är en annan typ av straff och innebär att 

gärningspersonen blir frihetsberövad under en viss tid. Hur länge beror på allvarlighetsgraden 

i det begångna brottet (Kriminalvården, 2016). 

Problemformulering 

Psykiskt partnervåld sker ofta bakom stängda dörrar och i en större omfattning än vad 

allmänheten vanligen uppfattar (BRÅ, 2014; Smith Slep m.fl., 2014). Dessutom är skador 
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från psykiskt partnervåld nästintill alltid osynliga, trots att de kan ge allvarliga och 

långtgående konsekvenser för den utsatte partnern (Srinivas & DePrince, 2015; Sutherland 

m.fl., 2016; Terrazas-Carrillo m.fl., 2016; Walker, 1999). Utöver det tenderar tidigare 

forskning att ha en väldigt spridd uppfattning vad gäller exempelvis definitioner av psykiskt 

partnervåld, allvarligheten i det och dess prevalens. Även olika bakgrundsvariabler hos de 

som studeras kan inverka på resultaten, såsom socioekonomiska faktorer, psykisk ohälsa eller 

etniskt ursprung (Afifi m.fl., 2009; BRÅ, 2009; BRÅ, 2014; Walby m.fl., 2014).  

Eftersom psykiskt partnervåld är diffust och komplext, med en variation i handlingarna 

om vad som är brottsligt eller icke-brottsligt, är det viktigt att undersöka allvarlighetsgrad 

(BRÅ, 2009; BRÅ, 2014; Douglas & Hines, 2011; Dufort m.fl., 2013; Meyer, 2015; Polisen, 

2016b; SOU, 2014; Srinivas & DePrince, 2015). Var går till exempel gränsen för var de 

psykiska handlingarna i en relation övergår till att bli oacceptabla? Det har denna studie gjort 

genom att testa om en gränsdragning var möjlig mellan lägre (vilket motsvarade icke-

brottsliga handlingar) och högre (vilket motsvarade brottsliga handlingar) grad av psykiskt 

partnervåld. Denna gränsdragning studerades i relation till om gärningspersonens kön hade 

betydelse för hur allvarligt deltagaren uppfattade, samt resonerade kring, det psykiska 

partnervåldet. Även polisanmälan, domar och straff studerades i relation till denna 

gränsdragning.  

Normaliseringsprocessen var viktig i denna studie eftersom den kunde förklara hur det 

psykiska partnervåldet stegvis kunde accepteras mer och mer, samt hur våldet kunde ta sig i 

uttryck (Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55). Detta var viktigt att ha i åtanke då det 

fanns en avsikt att förstå hur allvarligt det psykiska partnervåldet uppfattades. Det är viktigt 

att undersöka det psykiska partnervåldet vidare för att på så vis försöka reda ut den oklara 

problembilden som framläggs ovan, vilket leder fram till studiens syfte.  

Syfte och frågeställningar  

Genom en mixad metod och en kvasi-experimentell vinjettdesign undersöktes ett fiktivt 

scenario om psykiskt partnervåld, där fokus var på uppfattning av allvarlighetsgrad. I 

vinjetten, som undersöktes genom en internetenkät, studerades grad av psykiskt partnervåld i 

relation till kön på gärningspersonen. För att undersöka allvarlighetsgrad studerades även 

polisanmälan, straff och domar. Konkret var syftet med studien att undersöka studenters 

uppfattning av allvarlighetsgrad gällande psykiskt partnervåld. De frågeställningar som 

denna studie utgick ifrån var:  

(1) att undersöka hur studenter uppfattar allvarlighetsgrad avseende psykiskt partnervåld, och 

om det finns en skillnad i uppfattning mellan lägre och högre grad.  
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(2) att undersöka om studenters uppfattning av allvarlighetsgrad uppfattas olika utifrån kön 

på gärningspersonen. 

(3) att undersöka om studenters uppfattning av allvarlighetsgrad relaterar till uppfattning om 

att polisanmäla händelsen och tilltänkt straff. 

(4) att undersöka studenters resonemang kring orsaker till det psykiska partnervåldet och hur 

det kan hanteras.  

Metod 

Denna studie utgick från en mixad metod, vilket betyder att både kvantitativ och kvalitativ 

metod användes (Bryman, 2012; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Strategin ”concurrent 

nested strategy” (Hjerm m.fl., 2014, s. 188), vilken kan översättas till samtidigt inplacerad 

strategi (egen övers.), låg till grund för den mixade designen. Strategin användes för att 

kunna komplettera och berika det kvantitativa materialet med kvalitativ data (Hjerm m.fl., 

2014).  

En kvasi-experimentell vinjettdesign användes då en randomisering av urvalet inte var 

möjlig att genomföra (Bryman, 2012). Denna design användes för att olika variabler skulle 

manipuleras och undersökas i kombination med varandra. Designen var också en 

kombination av ett experiment och en enkät (Atzmüller & Steiner, 2010; Evans m.fl., 2015; 

Madsen, Morville, Larsen & Hansen, 2016). En kvasi-experimentell vinjettdesign användes 

då den inte ställer lika höga krav, såsom en experimentell vinjettdesign, på att urvalet ska 

vara slumpmässigt utan tillåter olika antal i varje grupp (Bryman, 2012). Dock var det viktigt 

att kontrollera för bakgrundsvariabler som kunde samvariera och i sin tur påverka den interna 

validiteten negativt (Bryman, 2012; Field, 2013). Att använda en vinjettdesign innebar för 

denna studie att en trovärdig text om ett fiktivt scenario skapades för att mäta deltagarnas 

uppfattning om allvarlighetsgrad i det psykiska partnervåldet (Atzmüller & Steiner, 2010; 

Bryman, 2012; Ganong & Coleman, 2006). Då denna studie avsåg att mäta just uppfattningar 

om allvarlighet och en naturlig fiktiv situation, var en kvasi-experimentell vinjettdesign 

lämplig att använda (Bryman, 2012).  

Denna studie baserades på fyra versioner av en och samma vinjett, där alla versionerna 

var baserade på en fiktiv händelse om ett heterosexuellt par i en samboende relation. I 

vinjetten pågick ett psykiskt partnervåld som utspelade sig mellan två individer. De fyra 

versionerna var:  

(1) Version 1: en man som begick psykiskt partnervåld av lägre grad mot en kvinna.  

(2) Version 2: en man som begick psykiskt partnervåld av högre grad mot en kvinna. 

(3) Version 3: en kvinna som begick psykiskt partnervåld av lägre grad mot en man.  
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(4) Version 4: en kvinna som begick psykiskt partnervåld av högre grad mot en man.  

Deltagare 

Målet med studien var att undersöka uppfattning av allvarlighetsgrad gällande psykiskt 

partnervåld hos manliga och kvinnliga högskole- och universitetsstudenter. För att nå 

studenterna tillämpades ett tillgänglighetsurval, vilket betyder att de individer som var 

tillgängliga vid den tidpunkt som enkäten publicerades var de som utgjorde urvalet (Bryman, 

2012; Hjerm m.fl., 2014). Författarna till denna uppsats avgjorde därmed inte vilka individer 

som skulle medverka eller vilken version av enkäten som de skulle fylla i. Deltagarna i 

studien erhöll ingen ersättning för sin medverkan.   

Deltagarna var från en högskola och från ett universitet i två medelstora städer i 

Sverige. Totalt bestod könsfördelningen av 62 män och 123 kvinnor. Ursprungligen var totala 

antalet deltagare 189 stycken, varav fyra deltagare exkluderades från urvalet då de inte var 

studenter vilket gav ett externt bortfall på fyra. Ett internt bortfall på tre fanns, då dessa 

deltagare inte svarade på tre påståenden i enkäten. Det totala antalet deltagare var därmed 

185, där åldersfördelningen varierade mellan 19-40 år (M = 23.94, SD = 3.86). Ett sätt för att 

kontrollera för bakgrundsvariabler var att alla deltagare var högskole- eller 

universitetsstudenter. Sysselsättningen var därmed densamma för alla deltagare, men 

inriktningarna på utbildningarna varierade dock då det inte gjordes någon specifik inriktning 

på studenter från en viss typ av utbildning.  

I Version 1 var antalet deltagare 54, där åldersfördelningen varierade mellan 19-38 år 

(M = 23.20, SD = 3.50), där 10 (18.5%) var män och 44 (81.5%) var kvinnor. I Version 2 var 

antalet deltagare 50, där åldersfördelningen varierade mellan 19-34 år (M =23.32, SD = 2.80), 

där 15 (30.6%) var män och 34 (69.4%) var kvinnor. I Version 3 var antalet deltagare 41, där 

åldersfördelningen varierade mellan 20-40 år (M =25.07 , SD = 4.60), där 18 (45%) var män 

och 22 (55%) var kvinnor. I Version 4 var antalet deltagare 40, där åldersfördelningen 19-40 

år (M = 24.55, SD = 4.40), där 18 (45%) var män och 22 (55%) var kvinnor. I både Version 2 

respektive 3 fanns ett internt bortfall på ett, där två deltagare således inte svarade på vilket 

kön de hade.  

För att kontrollera för om bakgrundsvariabeln Ålder på deltagarna skiljde sig mellan 

grupperna i urvalet, gjordes en oberoende ANOVA. Resultatet visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på ålder (F (3, 93.07) = 2.36, p > .05). 

För att vidare kontrollera Kön på deltagarna gjordes en bivariat korstabell med ett Chi2-test. 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på kön, 

där skillnaden fanns i Version 1 (2 (3) = 9.86, p < .05).   
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Material 

Studiens vinjett var identisk till innehållet för alla fyra versionerna, förutom att två oberoende 

variabler manipulerades. Konkret var den kvasi-experimentella vinjettdesignen med de 

manipulerade variablerna: 2 (Grad av psykiskt partnervåld: lägre/högre) x 2 (Kön på 

gärningspersonen: man/kvinna). Utifrån denna typ av design gjordes sedan jämförelser 

mellan grupperna.  

Till grund för vinjetten och enkätens utformning låg studiens teori om 

normaliseringsprocessen (Lundgren m.fl., 2001). Normaliseringsprocessen användes i denna 

studie för att tydliggöra och bygga upp ett scenario om psykiska partnervåldshandlingar 

mellan två individer. För att på så vis kunna mäta uppfattad allvarlighetsgrad kring detta. Ju 

mer det psykiska partnervåldet hade normaliserats, desto allvarligare uppfattades det psykiska 

partnervåldet vara (BRÅ, 2014; Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55). Exempel på hur 

normaliseringsprocessen tillämpades är: ”Så fort de kliver in i hallen smäller 

David [Anna] igen dörren så hårt att Anna [David] hoppar till”. Nedan följer ett exempel på 

Version 1, där en man begår psykiskt partnervåld av lägre grad. När det gäller variabeln grad 

av psykiskt partnervåld är skillnaderna fetmarkerade, och vad gäller kön på gärningspersonen 

är skillnaderna satta inom klammer.  

 
Anna (25 år) och David (27 år) träffades på universitet som de båda studerar på. Det var kärlek vid 

första ögonkastet och efter en kort tid tillsammans bestämde de sig för att flytta ihop. Anna och David 

har varit tillsammans i 2 ½ år varav de bott tillsammans i 2 år med den gemensamma katten Laban. 

Anna [David] är en stor djurälskare och prioriterar att pyssla med Laban, medan David [Anna] hellre 

ägnar sin tid åt laga mat.  

Anna och David bestämmer sig en kväll för att gå på bio tillsammans med Annas [Davids] 

klasskompis Erik [Erika]. Efter att ha parkerat bilen och de är på väg till bion får Anna [David] ett sms 

av Erik [Erika] och hon [han] ler när hon [han] läser meddelandet. Varpå David [Anna]säger "Vem är 

det? Ge hit telefonen så jag får se!". Anna [David] säger ingenting utan ger honom [henne] bara 

telefonen. När David [Anna] läser sms:et, säger han [hon]: "Det var då fan vad du skriver med den här 

killen [tjejen], man kan ju nästan tro att du är kär i honom [henne]!". Anna [David] svarar instinktivt 

att "Ja, det var ju dumt skrivet... förstår att du tänker så om mig." David [Anna] muttrar och säger "Du 

verkar ju inte kunna sluta flörta med folk som vanligt, så det är nog bäst att jag tar hand om din telefon 

en stund igen". så nu kan du säga adjö till din telefon!” Han [Hon] tar telefonen. Han [Hon] kliver 

sedan på telefonen så att skärmen spräcks.  
De möter Erik [Erika] utanför bion. När de hälsar på varandra tycker David [Anna] att Anna 

[David] kramar Erik [Erika] lite för länge, varpå David [Anna] bestämt säger till Anna [David] att 

"Filmen börjar nu!". När Anna [David] ska lämna fram biljetterna hittar hon [han] dem inte, varpå 

David [Anna] diskret säger "Ja, det är väl klart att en sån slarver som du inte kan ha koll på biljetterna". 

”Ja, det är väl klart att en sån slarvig tjockis som du inte kan ha koll på biljetterna”. Anna 

[David] nickar och fortsätter att leta och hittar dem till slut. Anna [David] tänker att David [Anna] 

verkligen får skämmas över henne, hur kan hon [han] vara så slarvig hela tiden. , dessutom borde hon 

[han] gå ner i vikt. Trots att det är mörkt inne på bion, tycker sig David [Anna] se att Anna [David] 

viskar till Erik [Erika]. David [Anna] börjar bli misstänksam.  

Efter att filmen var slut och paret är på väg hem, säger David [Anna] inte någonting under hela 

bilresan. Anna [David] börjar undra om hon [han] har gjort någonting fel. Så fort de kliver in i hallen 

smäller David [Anna] igen dörren så hårt att Anna [David] hoppar till. David [Anna] säger att "Jag såg 

minsann hur du tittade på din kära Erik [Erika]". Anna [David] ser oförstående ut och svarar "Nej, det 
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gjorde jag ju inte alls". ”Förlåt, du har rätt…”. Då skriker David [Anna] argt att "Om du inte hade 

flörtat så jävla mycket ikväll, hade jag inte behövt bli arg på dig din idiot". ”Fattar du inte att jag får 

skämmas över dig, vad fan ska folk tro när du beter dig på det där sättet?!”  

David [Anna] ångrar sig plötsligt och säger "Men älskling... du vet ju vad jag har sagt om sånt 

här, det blir inte bra om du håller på och flörtar med andra människor...". David [Anna]kliver fram mot 

Anna [David] som backar undan. Då säger David [Anna]"En sak ska du ha väldigt klart för dig, om du 

gör såhär igen så kommer jag att ta din älskade katt och dra". ”inte att kunna stå för mina 

handlingar. Då kommer du att råka illa ut…!” Anna [David] svarar tyst "Nej, snälla...". Han [Hon] 

fortsätter med att säga att "Du fattar väl att det här är för ditt eget bästa, det går ju inte att lita på dig 

längre. Från och med nu har du inga hemligheter och det är bäst för dig att du berättar allt för mig". 

Anna [David] säger tyst "Förlåt. Jag vet att det är fel och jag ska bättra mig ännu mer, jag gör allt för 

dig vet du ju. Jag älskar ju dig...". 

 

Den kvasi-experimentella vinjettdesignen var uppbyggd på följande vis: för att kunna 

mäta gränsdragningen vad gällde (i) Grad av psykiskt partnervåld (dvs. allvarlighetsgraden) 

krävdes en form av uppdelning. Vilket i denna studie alltså var lägre och högre grad av 

psykiskt partnervåld. Ett exempel på en partnervåldshandling av lägre grad av psykiskt 

partnervåld, i kombination med normaliseringsprocessen, är: ”En sak ska du ha väldigt klart 

för dig, om du gör såhär igen så kommer jag att ta din älskade katt och dra”. Medan ett 

exempel på en partnervåldshandling av högre grad av psykiskt partnervåld, i kombination 

med normaliseringsprocessen, är: ”En sak ska du ha väldigt klart för dig, om du gör såhär 

igen så kommer jag inte att kunna stå för mina handlingar. Då kommer du att råka illa ut...!”. 

Denna uppdelning skapades utifrån från tidigare forskning och skalan ”Conflict Tactics 

Scales (CTS2)” (Amnesty, 2011; BRÅ, 2014; Lundgren, m.fl., 2001; Murray m.fl., 1996; 

Prop. 1997/98:55; WHO, 2002)  

Från skalan CTS2 valdes specifikt de delar som hade påståenden om lägre och högre 

allvarlighetsgrad. Exempel från skalan på lägre grad av psykiskt partnervåld är: ”förolämpat 

eller svurit åt min partner” (egen övers.). Medan ett exempel från skalan på högre grad av 

psykiskt partnervåld är: ”förstörde någonting som tillhörde min partner” (egen övers.) 

(Murray m.fl., 1996). En gränsdragning var, i denna studie, nödvändig för att främst mäta var 

gränsen för brottsligt beteende gick. Gällande (ii) Kön på gärningspersonen manipulerades 

och byttes variablerna man respektive kvinna ut. Detta för att undersöka om manliga eller 

kvinnliga gärningspersoner skiljde sig åt, då de i vinjetten utförde samma handling. Nedan 

följer internetenkätens uppbyggnad. 

Enkätfrågorna 1-3. I enkäten fanns till en början tre bakgrundsfrågor om deltagarnas 

ålder, deltagarnas kön samt om deltagaren var student eller inte. I denna studie var det inte 

relevant att mäta exempelvis inkomst, då alla som deltog var studenter och därmed kan antas 

ha en någorlunda likvärdig inkomst. Dessutom var det inte heller relevant att mäta 

exempelvis deltagarnas egna erfarenheter av psykiskt partnervåld, då det enbart fanns ett 



UPPFATTNING OM ALLVARLIGHETSGRAD AV PSYKISKT PARTNERVÅLD  13 

 

intresse av att studera upplevelsen av den fiktiva händelsen samt på grund av risken för att 

bryta individskyddet (Vetenskapsrådet, 2002). Att kontrollera för bakgrundsvariabler och 

enbart ha med de som var relevanta för studien, kunde också styrka det faktum att 

urvalsgruppen kontrollerades för samt hölls konstant (Bryman, 2012; Field, 2013).  

En av de fyra versionerna av vinjetten. Sedan bestod enkäten av en version (av totalt 

fyra) av vinjetten som deltagarna fick läsa och skapa en uppfattning kring. Därefter följde ett 

antal enkätfrågor som alla relaterade till den psykiska partnervåldshändelsen (vinjetten) som 

deltagarna nyligen läst om. Alla enkätfrågorna avsåg mäta uppfattad allvarlighetsgrad och 

dessa följer nedan. 

Enkätfråga 4. Enkätfråga 4 var ”4. Vilken allvarlighetsgrad bedömer Du att 

händelsen, från den text du nyligen läst, har på en skala från 1-10, där 1 motsvarar att 

händelsen var ”inte alls allvarlig” och där 10 motsvarar att händelsen var ”väldigt 

allvarlig”?”. Enkätfrågan hade en tiogradig skala gällande den generella allvarlighetsgraden i 

den psykiska partnervåldshandlingen. Enkätfrågan användes enbart för en snabb överblick 

över den generella upplevda allvarlighetsgraden. Det vill säga, för att få en förståelse kring 

deltagarnas uppfattade helhetssyn över den version de läste. 

Enkätfrågorna 5-11. Enkätfrågorna 5-11 var följande: ”5. Hur allvarligt är det att 

David [Anna] läser Annas [Davids] sms?”, ”6. Hur allvarlig är incidenten med telefonen, dvs. 

det som David [Anna] gör med telefonen efter att ha läst sms:et?”, ”7. Hur allvarlig är Davids 

[Annas] reaktion när Anna [David] inte hittar biobiljetterna?”, ”8. Hur allvarligt är det att 

David [Anna] smäller i dörren?”, ”9. Hur allvarlig är incidenten då David [Anna] anklagar 

Anna [David] för att ha flörtat hela kvällen?”, ”10. Hur allvarligt är det som David [Anna] 

klargör för Anna [David], då David [Anna] uttrycker ”En sak ska du ha väldigt klart för 

dig...”?” och ”11. Hur allvarligt är det att David [Anna] förbjuder Anna [David] från att ha 

hemligheter?”.  

Enkätfrågorna 5-11 avsåg alla mäta uppfattning av allvarlighet i den psykiska 

partnervåldshandlingen som gärningspersonen begick. Svarsalternativen på dessa enkätfrågor 

var en fyrgradig Likertskala (1-4), där 1 motsvarade inte alls allvarlig, 2 motsvarade delvis 

allvarlig, 3 motsvarade allvarlig och 4 motsvarade mycket allvarlig (Bryman, 2012; Field, 

2013).  

Index av enkätfrågorna 5-11. Enkätfrågorna 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 handlade alla om 

allvarligheten i den psykiska partnervåldshändelsen. Dessa summerades och bildade indexet: 

Uppfattning av allvarlighet. Cronbach’s alfa värdet för dessa sju item var 0.76 (Field, 2013). 

I detta index var lägsta värdet 7 och högsta värdet 28. Indexet var också studiens beroende 
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variabel. Den manipulerade oberoende variabeln Grad av psykiskt partnervåld studerades i 

relation till indexet Uppfattning av allvarlighet. Även den andra oberoende manipulerade 

variabeln Kön på gärningspersonen studerades i relation till indexet Uppfattning av 

allvarlighet. 

Enkätfrågorna 12-14. Enkätfråga 12 var ”12. Anser du att händelsen bör 

polisanmälas?” med svarsalternativen ”Ja (gå vidare till fråga 13 A, B och C)”, ”Nej (gå 

vidare till fråga 14)” och ”Vet ej (gå vidare till fråga 15)”. Enkätfråga 12 avsåg att mäta 

allvarlighet genom huruvida deltagarna ansåg att händelsen skulle polisanmälas eller inte. 

För att mäta varför respektive varför inte den psykiska partnervåldshändelsen borde 

polisanmälans ställdes följande två enkätfrågor. Enkätfråga 13A var ”13 A) Om ”Ja”, på 

fråga 12: Varför bör det polisanmälas?” med svarsalternativen ”För att händelsen var 

allvarlig”, ”För att det psykiska våldet då kan minska”, ”För att undvika att det leder vidare 

till fysiskt våld”, ”För att det kan leda till en stöttande och förstående omgivning”, ”Flera 

alternativ stämmer” och ”Vill ej uppge orsak”.  Medan Enkätfråga 14 var ”14. Om ”Nej”, på 

fråga 12: Varför bör det inte polisanmälas?” med svarsalternativen ”För att händelsen var en 

småsak”, ”För att det psykiska våldet då kan öka”, ”För att situationen kan eskalera och leda 

till fysiskt våld”, ”För att det kan leda till en skambeläggande och oförstående omgivning”, 

”Flera alternativ stämmer” och ”Vill ej uppge orsak”.  

Enkätfråga 13B var ”13 B) Om ”Ja”, på fråga 12: Vad anser Du att gärningspersonen 

då borde dömas för?” med svarsalternativen ”Ofredande (Definition: att visa hänsynslöst 

beteende som t.ex. milda trakasserier)”, ”Olaga hot (Definition: framkalla obehaglig fruktan 

för sin egen eller någon annans säkerhet)”, ”Grov frids- eller kvinnofridskränkning 

(Definition: upprepade ofredanden, hot och grova kränkningar)” och ”Något annat än 

ovanstående alternativ”. Medan Enkätfråga 13C var ”13 C) Om ”Ja”, på fråga 12: Vad anser 

Du att gärningspersonen då borde straffas för?” med svarsalternativen ”Böter (Definition: en 

summa pengar som den dömde ska betala)”, ”Villkorlig dom (Definition: den villkorliga 

domen kan förenas med dagsböter och/eller med en skyldighet att utföra samhällstjänst. Den 

dömda har en prövotid på två år, och om denne begår brott under prövotiden kan den 

villkorliga domen hävas och/eller ersättas med ett annat straff)”, ”Fängelse (Definition: 

frihetsberövad i maximalt ett år)” och ”Fängelse (Definition: frihetsberövad i ett år eller 

mer)”.  

Enkätfrågorna 13B och 13C användes för att studera gränserna mellan lägre och högre 

grad av psykiskt partnervåld. Alla typer av domar och straff som stod med i enkäten var alla 

rimliga vid ett psykiskt partnervåldsbrott. De tre domarna användes för att bekräfta att 
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deltagarna hade uppfattat att det, i de versionerna av högre grad (Version 2 och 4), pågick ett 

hot. Därmed var ”olaga hot” ett förväntat svarsalternativ från deltagarna. Gällande straff 

varierade de fyra olika alternativen i stigande allvarlighetsgrad, där ”böter” ansågs vara minst 

allvarligast och ”fängelse i ett år eller mer” ansågs vara mest allvarligast. Därmed avsåg 

delen om straff att mäta hur allvarligt deltagaren uppfattade det psykiska partnervåldet som 

denne läste om.  

Enkätfrågorna 15-17. Enkätfrågorna 15-17 avsåg mäta tiden efter den psykiska 

partnervåldshändelsen. Enkätfråga 15 var ”15. Hur anser Du att paret bör arbeta vidare med 

sin relation?” med svarsalternativen ”De bör inte göra någonting”, ”De bör gemensamt 

försöka lösa problemen på egen hand”, ”De bör gemensamt gå på parterapi” och ”De bör 

separera”. Medan Enkätfråga 16A var ”16 A) Välj antingen ”a” eller ”b” och motivera sedan 

kortfattat varför under denna fråga. Tror du att denna händelse har...” med svarsalternativen 

”a. ...skett en enda gång” och ”b. ...skett vid flera tillfällen”. Denna enkätfråga var kopplad 

till normaliseringsprocessen och avsåg mäta hur ofta deltagarna uppfattade att den psykiska 

partnervåldshändelsen hade skett. Enkätfrågorna 4-16A analyserades sedan kvantitativt. 

Därefter följde Enkätfråga 16B som var ”16 B) Motivering till fråga 16: Ge en kort 

motivation till Ditt svar.” där svarsalternativet gav deltagaren möjlighet att texta fritt. Sist i 

enkäten var Enkätfråga 17 som var ”17. Föreställ Dig att David [Anna] är din vän, vilka 

rekommendationer skulle Du då ge honom [henne] kring hanteringen av den uppkomna 

situationen?” där svarsalternativet gav deltagaren möjlighet att texta fritt. 

Enkätfråga 16B och 17 av öppen kvalitativ karaktär, där deltagaren fritt kunde texta ett 

svar. Dessa två frågor analyserades sedan med en tematisk innehållsanalys, där en deduktiv 

och en induktiv tematisk innehållsanalys genomfördes. Det vill säga att vid den deduktiva 

analysen utgår från teman som skapas på förhand och vid den induktiva skapa teman utifrån 

det som framträder tydligast i materialet (Hjerm m.fl., 2014; Langemar, 2008; Silverman, 

2015). Gällande Enkätfråga 16B användes normaliseringsprocessen framförallt för att mäta 

om deltagarna hade uppfattat om det psykiska partnervåldet var normaliserat. Samt, hur 

deltagarna uppfattade allvarligheten i det. Att deltagarna uppfattar normaliseringsprocessen 

kan leda till att validiteten i denna studies mätningar stärks (Bryman, 2012). Enkätfråga 17 

användes för att stärka och förklara allvarlighetsgraden utifrån vilka rekommendationer som 

deltagarna uppgav.  

I enkäten avsåg Enkätfråga 6, 7, 9 och 10 att mäta det som hade ändrats i vinjetten, 

såsom incidenten med telefonen som därmed var olika beroende på om det var lägre eller 
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högre grad av psykiskt partnervåld. Medan Enkätfråga 5, 8 och 11 avsåg att mäta det som var 

likadant för alla fyra versionerna, såsom att gärningspersonen läser sms:et.  

Procedur  

Datainsamlingsmetoden var i form av internetenkäter (Bryman, 2008). Enkäten gjordes på 

fyra sätt på grund av att vinjetten innehöll fyra versioner. Dessa enkäter skapades med hjälp 

av internettjänsten Google Formulär (Google Formulär, 2016). Alla fyra separata enkäterna 

lades upp samtidigt och parallellt med varandra och fanns tillgängliga vid samma tidpunkt för 

deltagarna. Detta eftersom att en slumpmässig utdelning inte var möjlig att göra. Alla 

enkäterna lades upp på båda skolornas sociala internetforum.  I meddelandena som 

presenterade enkäterna fanns en kort information om studien (där rubriken var ”Generella 

bedömningar om vad som kan uppfattas som partnervåld”) och därefter följde fyra 

internerlänkar. Deltagarna uppmanades att på måfå klicka på en av länkarna (som tog dem 

vidare till enkäten). Viktigt att observera är att informationen var identisk för alla enkäterna 

som publicerades. Detta för att i möjligaste mån inte avslöja den kvasi-experimentella 

vinjettdesignen. Även internetlänkarna innehöll inte någon information som avslöjade vilken 

av versionerna det var.  

Då deltagarna hade öppnat upp enkäten fick de en fylligare information om studien i 

form av ett informationsbrev där bland annat enkätens syfte, som var att undersöka 

uppfattningar om partnervåld, framgick. Då deltagarna hade läst informationsbrevet gavs de 

möjlighet att klicka sig vidare för att påbörja enkäten. Det fanns ingen samtyckesblankett, då 

enkäten gjordes över internet. Istället tillgodosågs samtycket, det vill säga då deltagaren 

samtyckte till att medverka i studien, dels genom att deltagarna i början klickade på länken 

som tog dem vidare till enkäten. Men även då de klickade på ”skicka in svar” i slutet av 

enkäten. Detta innebar att deltagarna fick tydlig information om samtycke till att medverka i 

början och i slutet på enkäten. 

I enkäten fick deltagarna först fylla i bakgrundsfrågorna, och därefter följde en version 

av vinjetten. Utifrån versionen som deltagarna läste, fick de sedan ta ställning till de olika 

enkätfrågorna. Efter det att deltagarna hade klickat på ”skicka in svar”, kom en ruta upp där 

deltagarna informerades om att studien var i form av en kvasi-experimentell vinjettdesign. 

Där det förklarades för deltagarna att de hade läst en av fyra versioner av det psykiska 

partnervåldet. Dessutom fick deltagarna ytterligare kontaktuppgifter till studiens ansvariga. 

Enkäten tog ungefär 10-15 minuter att fylla i. All data insamlades vid ett och samma tillfälle 

och därmed hade studien en tvärsnittsdesign (Field, 2013). 
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Individskydd och forskningsetiska principer. I denna studie var det viktigt att i 

möjligaste mån undvika risker och obehag för deltagarna, då psykiskt partnervåld kan vara ett 

känsligt ämne. För att uppnå detta samt för att tillgodose den etiska aspekten om 

individskydd (Vetenskapsrådet, 2002), valdes just en kvasi-experimentell vinjettdesign som 

metodologisk grund. Detta eftersom vinjettdesign, enligt tidigare forskning, visat sig vara en 

bra metod för att studera ämnen som annars kan vara problematiska av bland annat etiska 

skäl (Ganong & Coleman, 2006). För att kringgå detta behövde deltagarna inte utgå från en 

självupplevd utsatthet av psykiskt partnervåld, utan behövde endast ta ställning till en 

konstruerad situation. Detta ledde även till att det var möjligt att undersöka en generell 

uppfattning hos ett större urval, då alla deltagare kunde svara på enkäten och inte enbart 

individer som själva hade upplevt psykiskt partnervåld. 

I denna studie försäkrades deltagarna att de fyra forskningsetiska principerna 

(Silverman, 2015; Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011) blev tillgodosedda på 

följande vis: I enlighet med informationskravet fick deltagarna information om studien och 

dess syfte, vilket var att undersöka uppfattningar om allvarlighetsgraden av psykiska 

våldshandlingar. Dessutom blev deltagarna informerade om att deras medverkan var frivillig 

och att de hade möjlighet att avböja eller avsluta sin medverkan när som helst under studiens 

gång. Deltagarna hade även rätten till att vara anonyma och deras svar behandlades 

konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet. Dessutom kunde inte insamlad data 

spåras till den individ som medverkade i studien. Vad gäller nyttjandekravet kom svaren 

endast att analyseras av författarna till denna uppsats, vilket innebar att ingen obehörig tog 

del av insamlad data (Silverman, 2015; Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). 

Analyser  

Då det eftersträvade antalet enkäter var insamlade, avslutades datainsamlingen. Därefter 

bearbetades samt analyserades majoriteten av insamlad data kvantitativt i det statistiska 

analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (Bryman, 2012; Field, 

2013). De svar som var i textform analyserades utifrån kvalitativ tematisk analysmetod 

(Hjerm m.fl., 2014; Langemar, 2008; Silverman, 2015).  

Kvantitativa statistiska analyser. Frekvensanalyser och deskriptiva analyser gjordes 

för att undersöka fördelningar och prevalens. Chi2-test gjordes dels för att se hur ett 

svarsalternativ var fördelat på de olika versionerna eller för en specifik grupp, och dels för att 

kontrollera för bakgrundsvariabeln Kön på deltagarna. Oberoende t-test gjordes för att se 

medelvärdesskillnader mellan två grupper. Envägs oberoende ANOVA gjordes för att 

kontrollera för bakgrundsvariabeln Ålder på deltagarna (Bryman, 2012; Field, 2013).  
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Kvalitativa tematiska analyser. För att kunna analysera de öppna frågorna 

genomfördes två tematiska analyser. Tematisk analys innebär att finna teman eller kategorier 

i en text, samt att strukturera data (Hjerm m.fl., 2014; Langemar, 2008; Silverman, 2015). 

Utifrån dessa teman kunde sedan subteman skapas och meningsbärande enheter lyftes fram. 

Tematisk analys som metod har använts på två olika sätt, dels utifrån ett (i) deduktivt och dels 

utifrån ett (ii) induktivt arbetssätt. En deduktiv tematisk analys (där redan bestämda teman 

utgicks ifrån) gjordes på Enkätfråga 16B, eftersom denna utgick ifrån teorin om 

normaliseringsprocessen. Medan en induktiv tematisk analys (där teman skapades från 

materialet) gjordes på Enkätfråga 17, där målet var att finna eventuella faktorer som kunde 

inverka på allvarlighetsgraden av det psykiska våldet i vinjetterna (Hjerm m.fl., 2014; 

Langemar, 2008).  

Resultat 

Kvantitativa analyser 

Denna studies analyser syftade alla till att mäta studenters uppfattning av allvarlighetsgrad 

avseende psykiskt partnervåld. För att få en övergripande bild dels över studiens index och 

dels över deltagarnas uppfattade helhetssyn om den version de hade läst, sammanställdes 

Tabell 1.  

 

Tabell 1 

Övergripande information över (i) indexet om uppfattning av allvarlighet och över (ii) 

generell upplevd allvarlighetsgrad på en skala från 1-10 (Enkätfråga 4).   

(i) Index n M SD Min Max 

Version 1: Man som gärningsperson lägre grad 53 21.87 3.14 13 28 

Version 2: Man som gärningsperson högre grad 50 22.90 2.83 15 28 

Version 3: Kvinna som gärningsperson lägre grad 39 18.54 3.75 10 26 

Version 4: Kvinna som gärningsperson högre grad 38 21.08 2.83 15 27 

Totalt 180 21.27 3.49 10 28 

(ii) Enkätfråga 4  n M SD Min Max 

Version 1: Man som gärningsperson lägre grad 54 8.41 1.27 4 10 

Version 2: Man som gärningsperson högre grad 50 8.90 1.20 4 10 

Version 3: Kvinna som gärningsperson lägre grad 41 6.20 2.14 1 10 

Version 4: Kvinna som gärningsperson högre grad 40 8.00 1.52 3 10 

Totalt 185 7.96 1.82 1 10 
Not. Index = Uppfattning av allvarlighet, där minsta möjliga värdet var 7 och där högsta möjliga värdet var 28; 

Enkätfråga 4 = Vilken allvarlighetsgrad bedömer Du att händelsen, från den text du nyligen läst, har på en skala 

från 1-10, där 1 motsvarar att händelsen var ”inte alls allvarlig” och där 10 motsvarar att händelsen var ”väldigt 

allvarlig”?; n = antal deltagare; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. 
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Frågeställning (1) gällande lägre och högre grad (Enkätfrågorna 5-11). För att 

besvara Frågeställning (1) om ”att undersöka hur studenter uppfattar allvarlighetsgrad 

avseende psykiskt partnervåld, och om det finns en skillnad i uppfattning mellan lägre och 

högre grad” genomfördes ett oberoende t-test mellan variabeln Grad av psykiskt partnervåld 

och indexet Uppfattning av allvarlighet. De fyra versionerna studerades utifrån en uppdelning 

i två grupper. I den första gruppen ingick deltagarna från Version 1 och 3, där 

gärningspersonen begick psykiska partnervåldshandlingar av lägre grad (M = 20.46, SD = 

3.78, n = 92). I den andra gruppen ingick deltagarna från Version 2 och 4, där 

gärningspersonen begick psykiska partnervåldshandlingar av högre grad (M = 22.11, SD = 

2.96, n = 88). Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad, där (t (171) = -3.29, p < 

.05). Det betyder att versionerna med gärningspersonen som begick psykiska 

partnervåldshandlingar av högre grad upplevdes vara allvarligare, i jämförelse med 

versionerna med gärningspersonen som begick psykiska partnervåldshandlingar av lägre 

grad. Dessutom var grad av allvarlighet relativt högt i både lägre grad och högre grad.  

Frågeställning (2) gällande kön och lägre grad (Enkätfrågorna 5-11). För att 

besvara Frågeställning (2) om ”att undersöka om studenters uppfattning av allvarlighetsgrad 

uppfattas olika utifrån kön på gärningspersonen” genomfördes två oberoende t-test. Det första 

oberoende t-testet gjordes mellan indexet Uppfattning av allvarlighet och lägre grad av 

psykiska partnervåldshandlingar (Version 1 mot 3). Detta för att jämföra om det fanns en 

skillnad mellan versionen med den manliga gärningspersonen (M = 21.87, SD = 3.14) och 

versionen med den kvinnliga gärningspersonen (M = 18.54, SD = 3.75), i versionerna med 

lägre grad av psykiskt partnervåld. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad (t 

(90) = 4.63, p < .05), vilket betyder att den manliga gärningspersonen uppfattades att begå ett 

allvarligare psykiskt partnervåld än den kvinnliga gärningspersonen. 

Frågeställning (2) gällande kön och högre grad (Enkätfrågorna 5-11). Det andra 

oberoende t-testet gjordes mellan indexet Uppfattning av allvarlighet och högre grad av 

psykiska partnervåldshandlingar (Version 2 mot 4). Detta för att jämföra om det fanns en 

skillnad mellan versionen med den manliga gärningspersonen (M = 22.90, SD = 2.83) och 

versionen med den kvinnliga gärningspersonen (M = 21.08, SD = 2.83), i versionerna med 

högre grad av psykiskt partnervåld. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad (t 

(86) = 2.99, p < .05), vilket innebär att den manliga gärningspersonen även här uppfattades 

att begå ett allvarligare psykiskt partnervåld jämfört med om en kvinna begick handlingen. 

Frågeställning (3) gällande polisanmälan (Enkätfråga 12). Sedan undersöktes 

polisanmälan, straff och domar för att besvara Frågeställning (3) om ”att undersöka om 
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studenters uppfattning av allvarlighetsgrad relaterar till uppfattning om att polisanmäla 

händelsen och tilltänkt straff”. Först undersöktes polisanmälan deskriptivt för att se 

fördelningen över hur många som ansåg att händelsen skulle polisanmälas. Dessutom gjordes 

ett Chi2-test för att testa om det fanns något samband mellan vardera version och 

svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”  (se Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Antalet deltagare som svarat på frågan om den psykiska partnervåldshändelsen borde 

polisanmälas eller inte (Enkätfråga 12). 

 Version 1: 

Man  

som gp. 

lägre grad 

Version 2: 

Man  

som gp. 

högre grad 

Version 3: 

Kvinna 

 som gp. 

lägre grad 

Version 4: 

Kvinna  

som gp. 

högre grad 

 

 

 

Totalt 

 

 

 

2 

 

 

 

fg 

Ja 23 (44.2%) 34 (68.0%) 6 (14.6%) 21 (52.5%) 84 (45.9%) 18.95*** 3 

Nej 15 (28.8%) 5 (10.0%) 28 (68.3%) 8 (20.0%) 56 (30.6%) 22.43*** 3 

Vet ej 14 (26.9%) 11 (22.0%) 7 (17.1%) 11 (27.5%) 43 (23.5%) 2.30 3 

Totalt 52 (100%) 50 (100%) 41 (100%) 40 (100%) 183 (100%) - - 
Not. Värden inom parentes representerar antal deltagare i procent till respektive svarsalternativ; förkortningen 

”gp.” representerar gärningsperson; 2 = Chi2-värde; fg = frihetsgrader. 

*** p < .001; ** p < . 01; * p < .05. 

  

Frågeställning (3) gällande varför och varför inte händelsen borde polisanmälas 

(Enkätfråga 13A och 14). Av de som svarade ”Ja” på Enkätfråga 12, om händelsen skulle 

polisanmälas, angav majoriteten av deltagarna (Version 1: n = 11 av totalt 23, Version 2: n = 

10 av totalt 34, Version 3: n = 0 av totalt 6, Version 4: n = 4 av totalt 21) att ”För att undvika 

att det leder vidare till fysiskt våld” var det rimligaste skälet till varför en polisanmälan borde 

göras.  

Av de som svarade ”Nej” på Enkätfråga 12, om händelsen skulle polisanmälas, uppgav 

större delen av deltagarna (Version 1: n = 4 av totalt 17, Version 2: n = 2 av totalt 6, Version 

3: n = 12 av totalt 28, Version 4: n = 4 av totalt 9) att ”För att händelsen var en småsak”. De 

ansåg att det var det troligaste skälet till att händelsen inte borde polisanmälas.  

Frågeställning (3) gällande kontroll av bakgrundsvariabeln kön i relation till 

polisanmälan (vidare analys av Enkätfråga 12). För att vidare undersöka 

snedfördelningens (som framkom vid kontroll av könsvariabeln gällande urvalet) eventuella 

inverkan på resultaten, gjordes Chi2-test mellan manliga och kvinnliga deltagares 

svarsfrekvens. För vidare analyser exkluderades ”Vet ej”-alternativet, då alternativet inte var 

signifikant (se Tabell 2). Eftersom att alla Chi2-test var icke signifikanta innebär det att 
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bakgrundsvariabeln Kön på deltagarna inte hade påverkan på svaren i respektive version i 

denna fråga (Tabell 3).  

 

Tabell 3  

Antalet manliga och kvinnliga deltagare som svarat på frågan om den psykiska 

partnervåldshändelsen borde polisanmälas (Enkätfråga 12). 

 Version 1: 

Man  

som gp.  

lägre grad 

Version 2: 

Man  

som gp.  

högre grad  

Version 3: 

Kvinna  

som gp.  

lägre grad 

Version 4: 

Kvinna  

som gp.  

högre grad 

 Man  Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Ja 6 

(66.7%) 

17 

(58.6%) 

13 

(100%) 

21 

(80.8%) 

3 

(17.6%) 

3 

(17.6%) 

14 

(77.8%) 

7 

(63.6%) 

Nej 3 

(33.3%) 

12 

(41.4%) 

- 5 

(19.2%) 

14 

(82.4%) 

14 

(82.4%) 

4 

(22.2%) 

4 

(36.4%) 

Totalt 9  

(100%) 

29 

(100%) 

13 

(100%) 

26 

(100%) 

17 

(100%) 

17 

(100%) 

18 

(100%) 

11 

(100%) 

2 .19 2.87 .00 .68 

fg 1 1 1 1 
Not. Värden inom parentes representerar antal deltagare i procent till respektive svarsalternativ; förkortningen 

”gp.” representerar gärningsperson; ”man” representerar manliga deltagare och ”kvinna” representerar kvinnliga 

deltagare; 2 = Chi2-värde; fg = frihetsgrader. 

*** p < .001; ** p < . 01; * p < .05. 

 

Frågeställning (3) gällande domar respektive straff (Enkätfråga 13B). De deltagare 

som svarade ”Ja” på att en polisanmälan borde göras fick sedan möjlighet att bestämma 

gärningspersonens domar och straff. Genom en frekvensanalys om domar, där totalt 84 

deltagare svarade, framkom det att 40 deltagare ansåg att händelsen var ”olaga hot”. Följt av 

”grov frids- eller kvinnofridskränkning” som 27 deltagare ansåg vara en rimlig dom för 

gärningspersonen. Slutligen ansåg 13 deltagare att ”ofredande” var rimligt, medan 4 deltagare 

ansåg att ”inget av ovanstående domar” var relevanta. Dessutom framkom det att deltagarna 

överlag tenderade att i större utsträckning döma den manliga gärningspersonen som begick en 

psykisk partnervåldshandling (Version 2), jämfört med någon av de andra versionerna. Det 

uppstod en svårighet med att göra vidare jämförande analyser om domar, eftersom 

svarsfrekvensen var så pass låg.  

Genom en annan frekvensanalys om tilltänkt straff, där totalt 84 deltagare svarade, 

framkom det att 54 deltagare ansåg att ”villkorlig dom” var ett passande straff för 

gärningspersonen. Vidare ansåg 20 deltagare att ”böter” var ett rimligt straff, följt av 9 

deltagare vilka ansåg att ”fängelse i maximalt ett år” var relevant. Sist, ansåg 1 deltagare att 



UPPFATTNING OM ALLVARLIGHETSGRAD AV PSYKISKT PARTNERVÅLD  22 

 

”fängelse i mer än ett år” var rimligt. Dessutom framkom det att deltagarna tenderade att i 

större utsträckning uppfatta Version 2 och 4 (vilka innehöll psykiska partnervåldshandlingar 

av högre grad) till högre straff. Därutöver ansåg betydligt fler deltagare att det överlag var 

rimligt att döma samt straffa den manliga gärningspersonen än den kvinnliga, oavsett 

allvarlighetsgrad. Även här uppstod en svårighet med att göra vidare jämförande analyser om 

straff, på grund av den låga svarsfrekvensen. 

Analys av hur paret borde arbeta vidare med relationen (Enkätfråga 15). Utöver 

ovan presenterade resultat framkom det att majoriteten av deltagarna upplevde att paret borde 

”separera” (n = 107), följt av att de borde ”gemensamt gå i parterapi” (n = 61) och slutligen 

”gemensamt försöka lösa problemen på egen hand” (n = 17). I Version 1 (n = 33 av totalt 54), 

Version 2 (n = 37 av totalt 50) och Version 4 (n = 25 av totalt 40) upplevde majoriteten av 

deltagarna att de borde ”separera”. Detta skiljde sig mot Version 3 (n = 20 av totalt 41), där 

majoriteten av deltagarna upplevde att paret borde ”gemensamt gå i parterapi”.  

Ett oberoende t-test gjordes mellan antalet deltagare som ansåg att paret borde 

”Separera” respektive ”Inte separera” och på indexet Uppfattning av allvarlighet. Vid 

”Separera” ingick de deltagarna som hade svarat att paret skulle separera och vid ”Inte 

separera” ingick alla övriga deltagare. Resultatet visade att det fanns en signifikant 

medelvärdesskillnad. De som valde att paret skulle ”Separera” (M = 22.18, SD = 3.17, n = 

106) hade också ett högre medelvärde än de som valde ”Inte separera” (M = 19.96, SD = 

3.54, n = 74) på den uppfattade allvarligheten (t (178) = -4.41, p < .001).  

För att se var den statistiskt signifikanta skillnaden fanns, gjordes Chi2-test. Genom att 

endast två signifikanta samband förekom kan denna studie enbart uttala sig om hur 

allvarlighetsgrad har en relation med separation i två av versionerna, där Version 2 

uppfattades vara allvarligare än Version 3 (Tabell 4).   

 

Tabell 4 

Antalet deltagare som ansåg att paret borde separera respektive inte separera (Enkätfråga 

15). 

 Separera Inte separera Totalt   

 n n n 2 fg 

Version 1: 

Man som gp. lägre grad 

 

33 (61.1%) 

 

21 (38.9%) 

 

54 (100%) 

 

2.67 

 

1 

Version 2: 

Man som gp. högre grad 

 

37 (74.0%) 

 

13 (26.0%) 

 

50 (100%) 

 

11.52*** 

 

1 

Version 3: 

Kvinna som gp. lägre grad 

 

12 (29.3%) 

 

29 (70.7%) 

 

41 (100%) 

 

7.05** 

 

1 
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Not. Värden inom parentes representerar antal deltagare i procent till respektive svarsalternativ; förkortningen 

”gp.” representerar gärningsperson; 2 = Chi2-värde; fg = frihetsgrader. 

*** p < .001; ** p < . 01; * p < .05. 

 

Kvalitativa analyser 

På Enkätfråga 16A i enkäten fick deltagarna svara på hur många gånger de uppledve att den 

psykiska partnervåldshändelsen hade skett. Gemensamt för alla deltagare var att majoriteten, 

oavsett läst version, ansåg att händelsen hade skett ”vid flera tillfällen” (n = 180), snarare än 

”en enda gång” (n = 5). Detta resultat kan kopplas till studiens teori, normaliseringsprocessen 

(Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55). Det vill säga, resultatet bekräftade att majoriteten 

av deltagarna hade uppfattat att det psykiska partnervåldet var normaliserat och därmed 

skedde flertalet gånger. För att undersöka detta vidare, studerades följdfrågan 16B nedan.  

Frågeställning (4) gällande deduktiv tematisk analys (Enkätfråga 16B). För att 

undersöka Frågeställning (4) om ”att undersöka studenters resonemang kring orsaker till det 

psykiska partnervåldet och hur det kan hanteras” gjordes två kvalitativa tematiska analyser. 

Teman som framkom vid första tematiska analysen, den deduktiva analysen (Enkätfråga 

16B), var huvudtemana (1) normaliseringsprocessen och (2) beteende hos gärningspersonen. 

Under varje huvudtema fanns olika underliggande subteman, vilka förklarade huvudtemana. 

Dessutom fanns underliggande meningsbärande enheter under subtemana, som innehöll 

viktig information samt utgjorde temana (se Tabell 5) (Graneheim & Lundman,  2004). 

 

Tabell 5 

Deduktiv tematisk analys gällande motivering om varför händelsen skedde (Enkätfråga 16B). 

Huvudteman Subteman Meningsbärande enheter 

1. Normaliseringsprocessen 

 

 

 

 Bedömaren förstår 

förloppet/utveckling av 

partnervåldet 

o ”David har ju blivit påverkad så pass 

att han ger med sig mentalt och även 

tänker destruktivt om sig själv vilket 

tyder på att detta beteende från Anna 

har skett under en lång period.” (från 

Version 4) 

 Offret van vid 

beteendet/partnervåldet 

som den utsätts för 

o ”Davids brist på reaktion tyder på att 

han är van/har råkat ur för beteendet 

förut.” (från Version 3) 

2. Beteende hos 

gärningspersonen 

 Svartsjuka o ”[…] reaktionen på sms:et var väldigt 

starkt och David säger att Anna ofta 

”flörtar” med andra människor.” (från 

Version 2) 

 Kontrollerande o ”David upplevs ha en kontrollerande 

och avundsjuk personlighet vilket 

förmodligen innebär att händelsen inte 

är isolerad utan återkommande i hans 

Version 4: 

Kvinna som gp. högre grad 

 

25 (62.5%) 

 

15 (37.5%) 

 

40 (100%) 

 

2.50 

 

1 
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liv.” (från Version 1) 

 

Huvudtema 1: Normaliseringsprocessen. Av denna studie framkom ett resultat som 

visade på att de flesta deltagare uppfattade att det skett en normalisering av partnervåldet i de 

fyra versionerna i vinjetten. Likaså att de, i de flesta svaren, kommenterade 

gärningspersonens beteende. Exempel som visar på detta är följande citat från Deltagare A 

(Version 2): ”Hade detta varit en förstagångshändelse hade kvinnan [Anna] troligtvis inte 

reagerat på detta sätt och säga alla de ”rätta sakerna” för att lugna honom. Hon hade snarare 

försökt förklara sig och sin rätt”. Eller där Deltagare B (Version 2) nämner 

normaliseringsprocessen vid namn som tyder på att vinjetten tydligt förmedlat det som 

avsågs: ”Det märks att det inte är första gången då det är många olika anklagelser från Davids 

sida och Anna ursäktar sig för allt och tror det är hennes fel = varit utsatt för psykiskt våld 

under längre tid; normaliseringsprocessen är ett faktum”. Det var även flera av deltagarna till 

de versionerna som lyfte den utsattes perspektiv och att denne hade accepterat sin situation. 

Vilket exempelvis Deltagare C (Version 3) beskrev: ”[…] sättet som David reagerar, t.ex. 

med att dra sig undan och beskylla sig själv för att vara slarvig”. Föregående beskrivning 

framkommer även från Deltagare D (Version 4): ”För att han gav sig direkt, det får mig att 

tro att han kanske vet hur han ska hantera det och att det bara blir värre om han försöker stå 

upp för sig själv.”.  

Huvudtema 2: Beteende hos gärningspersonen. Det framkom vissa skillnader mellan 

versionerna, vid Version 2 uppfattade deltagarna våldet mer allvarligt, vilket de även borde 

göra på grund av den högre allvarlighetsgraden på det psykiska våldet. Vilket kan ha bidragit 

till att flera deltagare kommenterade mer om aggression och ilska hos gärningspersonen, i 

denna version var det mannen, vilket kan ses i följande citat från Deltagare E: ”Han beter sig 

hotfullt både i sitt kroppsspråk och med ord” och även i ”[…] mannen verkar ha ett aggressivt 

beteende”. Det förekom även en skillnad i Version 4 där deltagarna inte alls uppfattade ett 

lika utmålat kontrollerat beteende från kvinnans sida. Utan här framkom det mer fokus på 

kvinnans omogenhet och att hon behövde professionell hjälp, såsom följande citat visar från 

Deltagare F: ”Att [Anna bör] söka hjälp, hon verkar allmänt omogen och instabil.”.  

Frågeställning (4) gällande induktiv tematisk analys (Enkätfråga 17). För att vidare 

undersöka Frågeställning (4) gjordes den andra tematiska analysen. Teman som framkom vid 

den induktiva analysen (Enkätfråga 17), var huvudtemana (1) professionell hjälp, (2) tillit, (3) 

accepterar inte beteende från gärningspersonen samt (4) relationen (se Tabell 6).  
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Tabell 6 

Induktiv tematisk analys gällande om rekommendationer till gärningspersonen (Enkätfråga 

17).  

Huvudteman Subteman Meningsbärande enheter 

1. Professionell hjälp  

 

 

 Gärningspersonen bör 

söka hjälp för 

svartsjuka/avundsjuka 

o ”Gå i terapi och arbeta på sin 

självkänsla, han är uppenbart 

svartsjuk vilket han mår dåligt 

av.” (från Version 1) 

 Gärningspersonen bör 

söka hjälp för 

aggression/ilska 

o ”[…] sluta överföra sin ilska på 

sin partner och söka hjälp för sitt 

beteende.” (från Version 1) 

2. Tillit  Gärningspersonen bör 

lita på den utsatte 

partnern 

o ”Inte vara så kontrollerande, lita 

på Anna.” (från Version 2)  

3. Accepterar inte beteendet 

från gärningspersonen 

 Säga upp bekantskapen 

med gärningspersonen 
 

 
 

 Tala gärningspersonen 

till rätta 

o ”[…] hota med att säga upp 

vänskapen om han inte lär sig att 

behandla sin flickvän med 

respekt.” (från Version 2)  

o ”Att hon borde skärpa till sig och 

så behandlar man inte någon 

oavsett vad som hänt.” (från 

Version 3) 

4. Relationen 
 Avsluta relationen o ”Separera och sök hjälp för dina 

problem.” (från Version 4) 

 

Huvudtema 1: Professionell hjälp. Det som framkom vid analysen var att de flesta av 

deltagarna ansåg att gärningspersonen skulle uppsöka hjälp för sitt negativa beteende. Detta 

kan exempelvis ses i vad som tydliggörs i ett svar från Deltagare G (Version 2): ”Att på en 

gång sluta vara elak och kontrollerande mot sin flickvän, söka hjälp för sin svartsjuka, 

aggressioner och sitt kontrollerande beteende”. Ett likande citat kan ses från Deltagare H 

(Version 3): ”Att hon behöver arbeta med sin svartsjuka och osäkerhet. Även att hon behöver 

söka professionell hjälp”.  

Huvudtema 2: Tillit. De flesta av deltagarna uppgav att gärningspersonen borde lita på 

sin partner och inte anklaga denne för att vara otrogen. Detta klargör Deltagare I (Version 1): 

”Att han ska ta det lugnt och acceptera att hon pratar med andra killar”. Men även att 

gärningspersonen inte borde vara överdrivet kontrollerande mot sin partner.  Vilket 

exempelvis Deltagare J (Version 1) förklarar i sin uppfattning: ”Han måste kunna lita på sin 

partner utan att kontrollera hennes minsta rörelse”.   

Huvudtema 3: Accepterar inte beteendet från gärningspersonen. Många deltagare 

redogjorde för att det skulle prata med gärningspersonen och att hens beteende inte var 

acceptabelt. Detta framlägger Deltagare K (Version 3) på följande vis:  
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Jag hade personligen försökt prata med henne och erbjuda mig att prata med henne ifall hon 

inte direkt vill prata med David. Ifall det går vägen, hade jag sedan uppmanat henne att prata 

med David och förklara situationen för honom (Deltagare K, Version 3). 

Huvudtema 4: Relationen. När det gällde hur paret hanterade situationen ansåg flera av 

deltagarna att paret borde gå skilda vägar. Detta eftersom relationen inte ansågs vara 

hälsosam och att ingen av parterna mådde bra av situationen.  Deltagare L (Version 1) 

förklarade detta på följande sätt: ”[…] det är inte hälsosamt för någon av dem. Tala ut om det 

eller gör slut på direkten”. 

Diskussion 

Redogörelse för de kvantitativa analyserna 

Syftet med studien var att undersöka studenters uppfattning av allvarlighetsgrad gällande 

psykiskt partnervåld. Detta undersöktes genom studiens olika frågeställningar. Vid analys av 

Frågeställning (1) framkom det att versionerna av högre grad uppfattades vara allvarligare än 

versionerna av lägre grad. Resultatet här var förväntat då frågeställningen och 

gränsdragningen var grundad i tidigare beprövad forskning, exempelvis i skalan CTS2 

(Murray m.fl., 1996). Dessutom fungerade frågeställningen som en kontrollfråga på att 

deltagarna hade uppfattat att versionerna innehöll olika allvarlighetsgrader. Att studera 

gränserna mellan lägre och högre grad av psykiskt partnervåld var högst relevant eftersom att 

bland annat gränserna för vad som är icke-brottsligt eller brottsligt är oklara vad gäller 

psykiskt partnervåld (Amnesty, 2011; BRÅ, 2004; Lundgren, m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55; 

WHO, 2002). Gränsdragningen kan även leda till att exempelvis utomstående kan reagera på 

ett tidigare skede om de uppfattar att psykiskt partnervåld sker. Dessutom framkom att nivån 

av den uppfattade allvarligheten gällande psykiskt partnervåld, från denna studies resultat, 

generellt sett var relativt hög. Vilket går emot viss tidigare forskning, som snarare har visat 

på att psykiskt partnervåld tenderar att uppfattas som inte så allvarligt (BRÅ, 2014; Lundgren 

m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55; Smith Slep m.fl., 2014). Detta diskuteras vidare under 

rubriken ”Förvånande resultat i denna studie”. 

Gällande Frågeställning (2) framkom det, i både lägre och högre grad, att den manliga 

gärningspersonen uppfattades att begå ett allvarligare psykiskt partnervåldsbrott än den 

kvinnliga gärningspersonen. Detta resultat kan stärkas av det som tidigare forskning visat om 

hur uppfattningar kan styras av den allmänna bilden om mannen som gärningsperson 

(Dobash & Dobash, 2004; Douglas & Hines, 2011; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; 

Stark, 2010). Dock kan medelvärdesskillnaderna vid högre grad diskuteras, då skillnaderna 

var relativt små. Kanske kan detta bero på att själva partnervåldshandlingen var tydligare då 



UPPFATTNING OM ALLVARLIGHETSGRAD AV PSYKISKT PARTNERVÅLD  27 

 

den avsåg att avspegla en brottslig handling. I analysen av lägre grad var däremot 

skillnaderna mellan hur deltagarna uppfattade den manliga respektive kvinnliga 

gärningspersonen större, vilket kan ha berott en påverkan från urvalet.  

Vad gällde Frågeställning (3) studerades först polisanmälan. Drygt hälften av alla 

deltagarna ansåg att händelsen skulle polisanmälas, vilket kan ge en indikation på att psykiskt 

partnervåld upplevdes vara någonting allvarligt. Detta resultat går emot viss tidigare 

forskning, som snarare menar på att psykiskt partnervåld inte polisanmäls i så stor 

utsträckning (BRÅ, 2014; Dufort m.fl., 2013). Dock finns studier som, å andra sidan, har 

visat att psykiskt partnervåld polisanmäls i stor omfattning (Bonomi m.fl., 2006). Viktigt att 

poängtera är också att om deltagarna istället hade svarat på enkätfrågor om sin egen utsatthet 

hade kanske resultatet, gällande om huruvida händelsen skulle polisanmälas eller inte, sett 

annorlunda ut. Då kan faktorer såsom normalisering av det psykiska partnervåldet eller rädsla 

för att polisanmäla påverka anmälningsbenägenheten (BRÅ, 2014; Dobash & Dobash, 2004; 

Douglas & Hines, 2011; Lundgren m.fl., 2001). 

En möjlig tendens som framkom vid analyserna av kön och polisanmälan var att fler 

deltagare ansåg att den manliga gärningspersonen, snarare än den kvinnliga, skulle 

polisanmälas. Vid versionerna med högre grad var skillnaderna mellan hur manliga och 

kvinnliga gärningspersoner borde polisanmälas väldigt lika. Men vid versionerna av lägre 

grad var skillnaderna något större, då det inte var lika angeläget att polisanmäla händelsen när 

kvinnan begick det psykiska partnervåldet. En möjlig förklaring till detta resultat var att 

deltagarna eventuellt upplevde att den utsatta manliga partnern inte var lika utsatt som den 

utsatta kvinnliga partnern. Till exempel att kvinnorna upplevdes som fysiskt svagare eller 

underlägsna (Dobash & Dobash, 2004; Nybergh m.fl., 2012). Eller att de ofta kategoriseras i 

enlighet med ett typiskt ”offer” utifrån offer-gärningsperson synsättet (Bryant & Spencer, 

2003; Hines & Douglas, 2011; Li m.fl., 2015). Andra orsaker som kan förklara resultatet är 

att deltagarna eventuellt upplevde att kvinnorna var berättiga till att använda partnervåld 

(Dobash & Dobash, 2004; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; Stark, 2010). 

Sedan studerades enkätfrågorna som handlade om varför eller varför händelsen inte 

skulle polisanmälas. Majoriteten av deltagarna ansåg att händelsen skulle polisanmälas ”för 

att undvika att det leder vidare till fysiskt våld”. I denna studie kan detta resultat möjligen 

tolkas i enlighet med att deltagarna hade en uppfattning om att det psykiska partnervåldet i 

händelsen (vinjetten) var allvarlig. Samt, att deltagarna uppfattade att psykiska partnervåldet 

på ett sätt är komplext, genom att det exempelvis hänger samman med och/eller kan eskalera 

till fysiskt partnervåld (BRÅ, 2014; Eliasson, 2003, i Amnesty, 2011; Lundgren m.fl.,, 2001; 
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Smith Slep m.fl., 2014; Swahnberg, 2003). Medan majoriteten av deltagarna ansåg att 

händelsen inte skulle polisanmälas ”för att händelsen var en småsak”. Att händelsen 

bedömdes vara oväsentlig, kan till viss del sammankopplas med allmänna synsättet om att 

psykiskt partnervåld inte upplevs vara så allvarligt, i jämförelse till exempelvis det fysiska 

och det sexuella partnervåldet (BRÅ, 2014; Lundgren m.fl.,, 2001; Prop. 1997/98:55; Smith 

Slep m.fl., 2014; Swahnberg, 2003).   

Ett annat sätt att studera allvarlighetsgrad var att utgå ifrån straff och domar (BRÅ, 

2014; Svensk författningssamling 2016a; Svensk författningssamling 2016b). Därför 

undersöktes domar, vilket resulterade i att majoriteten av deltagarna ansåg att ”Olaga hot” var 

den lämpligaste domen som gärningspersonen borde dömas till i en domstol. Detta bekräftade 

att deltagarna tenderade att välja det domslut som var förväntat både utifrån vad som är 

rimligt enligt lagen (Domstolsverket, 2001; Polisen, 2016a; Svensk författarsamling, 2016a; 

Sveriges domstolar, 2016), men också enligt denna studies förväntningar. Även straff 

studerades gällande Frågeställning (3) där ”Villkorlig dom” uppfattades vara det mest 

passande straffet. I denna studie fungerade straff som ett sätt för att mäta allvarlighetsgrad 

utifrån vad som är lagstadgat. Det var, i denna studie, rimligt att deltagarna uppfattade att 

gärningspersonen skulle dömas till just villkorlig dom (Domstolsverket, 2001; Polisen, 

2016a; Svensk författarsamling, 2016a; Sveriges domstolar, 2016).  

På grund av den låga svarsfrekvensen analyserades både domar och straff i sin helhet 

utan uppdelning mellan de fyra versionerna. Därför kan denna studies resultat inte uttala sig 

om eventuella skillnader mellan versionerna. Att deltagarna ansåg att händelsen borde dömas 

samt straffas kan ge en indikation på att de ansåg att händelsen var allvarlig. Vilket ligger i 

linje med SOUs resonemang, där det framkom att gärningspersoner också borde straffas samt 

att det ansågs vara ett allvarligt brott (SOU, 2014). Det framkom även att ifall 

våldshandlingen var grövre och allvarligare, skulle också förövaren straffas hårdare (SOU, 

2014). Dock är denna typ av diskussion av resultatet enbart en möjlig riktning och inte något 

som kan uttalas om med säkerhet. Återigen är det också viktigt att påpeka att om deltagarna 

exempelvis hade blivit tillfrågade om att döma en partnervåldshandling utifrån egen utsatthet, 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut.  

Redogörelse för de kvalitativa analyserna 

Därefter gjordes kvalitativa analyser, för att på så vis styrka de kvantitativa resultaten samt 

för att kontrollera för om och/eller hur deltagarna hade uppfattat bland annat 

normaliseringsprocessen. För att besvara Frågeställning (4) gjordes två tematiska analyser. 

Utifrån den första (deduktiva) tematiska analysen, och Enkätfråga 16A, kunde det konstateras 
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att majoriteten av deltagarna uppfattade att det psykiska partnervåldet var normaliserat. Samt, 

att det hade skett flertalet gånger och var allvarligt, speciellt vid versionerna av högre grad. 

Dock kan det, i det vardagliga livet, vara svårt att urskilja ett normaliserat psykiskt 

partnervåld (Amnesty, 2011; Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55), vilket inte var fallet i 

denna studie. Detta kan ha berott på att deltagarna var studenter och därmed kanske mer 

insatta i området. Det kan även bero på att deltagarna fick läsa om händelsen i textformat, 

vilket kan ha underlättat vid urskiljandet av det psykiska partnervåldet. Att se handlingar 

nedskrivna kan vara någonting helt annat än se handlingar i verkligheten. Anledningar till att 

normaliserat psykiskt partnervåld kan vara så svårt att uppfatta är komplexiteten och att det 

ofta sker på ett dolt sätt innanför stängda dörrar (BRÅ, 2014). På grund av att 

normaliseringen av det psykiska partnervåldet i sig kan vara svårt för utomstående att förstå 

eller uppfatta var det därför viktigt, i denna studie, att försöka mäta normaliseringsprocessen.  

Genom den andra (induktiva) tematiska analysen framkom det att majoriteten av 

deltagarna ansåg att gärningspersonen begick en oacceptabel handling. Samt, att de flesta av 

deltagarna ansåg att gärningspersonen skulle söka någon form av hjälp för sitt skadliga och 

negativa beteende. Utifrån deltagarnas egna ord, angav de i större utsträckning termer såsom 

att gärningspersonen verkligen borde söka professionell hjälp och att det fanns ilska samt 

grova aggressionsproblem hos gärningspersonen på de versionerna av högre grad. Detta kan 

tyda på att deltagarna uppfattade versionerna av högre grad som allvarligare, då denna gav 

upphov till starkare reaktioner. Deltagarna tenderade att uppge många förklaringar och 

rekommendationer, vilket möjligen kan ge en antydan om att de ansåg att det psykiska 

partnervåldet var värt att uppmärksamma.  

Utöver dessa resultat framkom det att majoriteten av deltagarna ansåg att händelsen var 

så pass allvarlig att paret borde ”separera”. Förutom i Version 3, där majoriteten av 

deltagarna bedömde att paret borde ”gemensamt gå i parterapi”. Denna tendens framkom 

även i stor utsträckning vid Enkätfråga 17, där många deltagare angav att paret borde avsluta 

sin relation för att den till exempel var skadlig och ohälsosam. Samma tendens framkom även 

vid vidare analys, då deltagare som exempelvis valde att paret skulle separera också hade 

höga värden i uppfattad allvarlighet av den psykiska partnervåldshandlingen. Att så många 

deltagare angav att paret borde dela på sig kan dock vara påverkat av studiens 

begreppsanvändning och givna svarsalternativ. 

Förvånande resultat i denna studie 

Vad som var förvånande med resultaten var att deltagarna uppfattade det psykiska 

partnervåldet, överlag i alla versionerna av vinjetten, som allvarligare än förväntat. Vilket 
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således blev något av en motsättning, då det i enlighet med tidigare forskning fanns en 

förväntan om att deltagarna skulle bedöma allvarlighetsgraden som relativt låg på alla 

versioner av vinjetten (BRÅ, 2014; Srinivas & DePrince, 2015). Anledningen till denna 

förväntan var i och med att psykiskt partnervåld, i allmänhet, inte anses vara lika allvarligt 

som exempelvis fysiskt partnervåld (BRÅ, 2014; Srinivas & DePrince, 2015). De höga 

värden kan till exempel ha berott på att vissa av deltagarna trodde att händelsen var 

allvarligare än vad den avsåg vara eftersom frågor om polisanmälan var med, då de kanske 

förknippade ord som ”polis” som någonting mycket allvarligt. Det kan även ha varit utifrån 

att exempelvis ordet ”partnervåld” kan vara väldigt negativt laddat i sig, då ordet innehåller 

syftningar till våld. Att enkätsvaren överlag fick höga värden kan därmed bero på att 

deltagarna reagerade starkt på ordet.  

De höga värdena av allvarlighet kan även ha berott på exempelvis definitionerna i 

enkätfrågorna om straff och domar. Det vill säga, att definitionerna kan ha påverkat hur 

deltagarna uppfattade allvarligheten. Om de hade utformats på ett annorlunda sätt hade 

kanske resultaten också sett annorlunda ut. Å andra sidan, är definitionerna som står i enkäten 

grundade i vad lagen, Polisen och domstolen framlägger om dessa begrepp (Domstolsverket, 

2001; Polisen, 2016a; Svensk författarsamling, 2016a; Sveriges domstolar, 2016).  

Att det psykiska partnervåldet uppfattades som allvarligt bekräftades även genom de 

kvalitativa tematiska analyserna, där det bland annat framkom att gärningspersonen begick ett 

skadligt och oacceptabelt beteende.  

Annat som likväl kan lyftas som förvånande resultat var det som tydliggjordes vid den 

induktiva tematiska analysen. Där fanns det, enligt deltagarna, olika orsaker till den kvinnliga 

gärningspersonens beteende och handlingar såsom att de tyckte synd om henne eller 

ursäktade hennes beteende. Detta skulle kunna förklaras utifrån synsättet om offer-

gärningsperson, då deltagarna ”tonar ner” kvinnans roll som gärningsperson. Då exempelvis 

en kvinna som begår psykiskt partnervåld kan bli mer “stämplad“ som ett offer än en 

gärningsperson (Bryant & Spencer, 2003; Dobash & Dobash, 2004; Hines & Douglas, 2011; 

Li m.fl., 2015; Nybergh m.fl., 2012). Detta i kontrast till mannens psykiska partnervåld, där 

det inte framkom någon bakomliggande orsak till varför mannen behandlade sin kvinnliga 

partner så pass illa. En möjlig teoretisk förklaring till detta är att deltagarna kanske upplevde 

mannens psykiska partnervåld som mer allvarligt än kvinnans. Då de, enligt denna studies 

resultat, kopplade mer aggressiva drag till mannen och bortförklarade kvinnans beteende. 

Vilket kan förklaras utifrån vad tidigare forskning visat på gällande könsskillnader om 

gärningspersonen. Där manliga gärningspersoner tenderar att, av allmänheten, tillskrivas som 
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mera våldsamma än kvinnliga gärningspersoner (Dobash & Dobash, 2004; Lundgren m.fl., 

2001; Stark, 2010).  

När det gäller partnervåld överlag brukar främst manliga gärningspersoner studeras, då 

de antas begå de flesta brotten. Men vad gäller psykiskt partnervåld ansåg författarna till 

denna studie att det var viktigt att studera både manliga och kvinnliga gärningspersoner i 

relation till varandra. Detta eftersom det finns tidigare forskning som har visat på att även 

kvinnorna kan begå denna typ av brott (Afifi m.fl., 2009; Dobash & Dobash, 2004; NCK, 

2016; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; Stark, 2010; Thornton m.fl., 2015; Walby 

m.fl., 2014). Att det fanns en konstaterad skillnad i allvarlighet har även denna studies 

resultat visat, där männen uppfattades begå ett något allvarligare psykiskt partnervåld än 

kvinnorna. Emellertid är det viktigt att belysa att medelvärdesskillnaderna mellan den 

manliga och den kvinnliga gärningspersonen inte var så stor, speciellt inte i de versionerna av 

högre grad. Trots att den manliga och den kvinnliga gärningspersonen, i denna studie, begick 

exakt samma psykiska partnervåldshandling. Vad som därmed var förvånande och ett stort 

frågetecken i dagens samhälle är varför männen uppfattas begå ett allvarligare brott (Dobash 

& Dobash, 2004; Smith Slep m.fl., 2014). Detta kan ge en indikation på att mer forskning 

behövs inom området, där en fokusering görs på skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

gärningspersoner.   

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och att det finns en tillförlitlighet samt stabilitet 

i mätningarna (Bryman, 2012; Silverman, 2015). Då denna studies enkätfrågor delvis var 

baserade på en tidigare etablerad skala, CTS2 (Murray m.fl., 1996), ökade studiens 

trovärdighet. Likaså var vinjetten skapad utifrån normaliseringsprocessen och var således 

grundade i teori, vilket också ökade reliabiliteten (Lundgren m.fl., 2001). Genom den mixade 

metoden stärktes reliabiliteten, eftersom de kvalitativa analyserna till stor del bekräftade de 

resultat som framkom vid de kvantitativa analyserna. 

Validitet, å andra sidan, innebär överlag att studien mäter det den avser mäta och att 

insamlad data är relevant (Bryman, 2012; Silverman, 2014). Denna studies deltagare var 

högskole- och universitetsstudenter och eftersom att enbart studenter ingick i urvalet, var 

validiteten i det avseendet tillfredställande. Dock, kan viss kritik riktas åt just urvalsgruppen, 

då de med sin teoretiska utbildning möjligen var mer insatta i området jämfört med om 

studien exempelvis skulle göras med någon annan målgrupp.  

I och med att en kvasi-experimentell vinjettdesign användes fanns ett hot mot den 

interna validiteten. Det vill säga att bakgrundsvariablerna, såsom faktorer i urvalet, kan ha 
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påverkat resultatet (Bryman, 2012). Det kan finnas alternativa förklaringar (vilka redogörs för 

under rubriken ” Svagheter och brister med denna studie”) och därför var det viktigt att 

kontrollera för urvalet i denna studie. Den externa validiteten, om huruvida resultatet kunde 

generaliseras till andra studenter, kunde inte uppnås. Detta eftersom att urvalet var så pass 

litet (Bryman, 2012). 

För övrigt fungerade Frågeställning (1) i denna studie som en kontrollfråga, där 

resultatet visade att det fanns en skillnad mellan lägre och högre grad. Därmed gick det att 

validera att det var möjligt att mäta gränsdragningen på det sättet. I den kvalitativa tematiska 

analysen av Enkätfråga 16B bekräftade resultatet att deltagarna uppfattade 

normaliseringsprocessen och därmed stärktes validiteten (Bryman, 2012). Att använda mixad 

metod gav fördelar såsom att författarna hade möjlighet att bekräfta resultaten (Hjerm 

m.fl.,2014). Detta gjordes i denna studie genom att de kvalitativa resultaten delvis bekräftade 

de kvantitativa resultaten. Genom de öppna kvalitativa frågorna kunde alltså validiteten 

stärkas, då deltagarna genom sina svar bekräftade att denna studie mätte det den avsåg mäta. 

Detta genom att deltagarna exempelvis uppgav termer såsom allvarlighetsgrad och 

normalisering. 

Svagheter och brister med denna studie 

En stor svaghet med studien är att den kvasi-experimentella vinjettdesignen inte gav 

möjlighet till ett randomiserat utdelande av enkäterna. Detta kan ha orsakat problem och där 

säkra slutsatser om vad som påverkar vad inte kan dras i samma utsträckning. Genom detta 

kan alternativa förklaringar finnas, såsom att individer som var intresserade av området eller 

hade extrema åsikter om ämnet kanske fyllde i flera enkäter. Dock har denna studie inte 

kontrollerat för dessa bakgrundsvariabler. Att majoriteten av deltagarna var kvinnor ledde till 

en snedfördelning som också kan ha påverkat resultatet. Möjligen kan detta ha berott på att 

kvinnor är det kön som utsätts mest för partnervåld överlag, och därmed var kanske kvinnliga 

deltagare också mer engagerade i frågan (Bryman, 2012; BRÅ, 2014; Walby m.fl., 2014). 

Dock har snedfördelningen (i urvalet till Version 1) och påverkan från kön på deltagarna 

kontrollerats för.  

En annan nackdel var att använda en internetenkät på det här sättet, då forskarna inte 

hade samma kontroll som om enkäten skulle ha delats ut för hand. Det betyder att forskarna i 

denna studie exempelvis inte kunde säkerställa att det verkligen var en student som fyllde i 

enkäten. Dock försökte detta i möjligaste mån kontrolleras för, då deltagarna fick fylla i en 

bakgrundsfråga som bekräftade att de verkligen var studenter. Dessutom hade deltagarna 

ingen fysisk person att fråga om hjälp, som är en fördel då forskaren delar ut enkäterna för 
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hand (Bryman, 2012). Å andra sidan, fanns det möjlighet för deltagarna att när som helst 

kontakta forskarna via mail då mailadressen tydligt skrevs ut på flertalet ställen.  

Gällande enkätfrågorna om domar och straff blev enkäten något bristfällig på grund av 

att alla deltagarna inte svarade på alla frågorna. Till exempel var det endast de som svarat 

”Ja” på frågan om polisanmälan som också besvarade frågorna om straff. Detta bidrog till en 

väldigt låg svarsfrekvens på dessa frågor och en minskad möjlighet att analysera dessa 

tillsammans i ett index, vilket var en brist. En annan sak som kan ha påverkat resultaten 

negativt är den sociala önskvärdheten. Det betyder att deltagarna möjligen har svarat utifrån 

hur de trodde att forskarna ville att de skulle svara alternativt för att inte avvika från normen. 

Det vill säga, att svaren i sådana fall inte var sanningsenliga och trovärdiga (Bryman, 2012).  

Styrkor och fördelar med denna studie 

Användandet av en kvasi-experimentell vinjettdesign gav en bra möjlighet att undersöka samt 

jämföra flera variabler på en och samma gång. Dessutom gav denna design en möjlighet att 

skapa en fiktiv situation som alla deltagare kunde ta del av (Atzmüller & Steiner, 2010; 

Bryman, 2012; Evans m.fl., 2015; Ganong & Coleman, 2006; Madsen m.fl., 2016). En stor 

fördel med denna studie var att individskyddet kunde tillgodoses i stor utsträckning. Detta 

eftersom deltagarna kunde göra enkäten utan att behöva uppge exempelvis egen utsatthet. Det 

var även väldigt tydligt informerat om var deltagarna skulle vända sig om ett eventuellt 

obehag skulle uppstå (Ganong & Coleman, 2006; Silverman, 2015; Vetenskapsrådet, 2002; 

Vetenskapsrådet, 2011).  

En annan stor styrka med denna studie var att vinjetten och enkäten hade en teoretisk 

grund. Vinjetten var utformad och uppbyggd utifrån teorin normaliseringsprocessen 

(Amnesty, 2011; Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55). Medan enkäten var grundad i en 

tidigare använd och reviderad skala (CTS2), som i likhet med denna studie utgick ifrån en 

lägre och högre allvarlighetsgrad (Murray m.fl., 1996). Att använda sig av internetenkäter i 

denna studie var till en fördel, då forskarna kunde nå ut till ett stort antal individer. Dessutom 

var studien inte begränsad till tid och plats, utan deltagaren kunde fylla i enkäten när helst 

denne önskade. Ur en ekonomisk synvinkel, var internetenkäter ett billigt och miljövänligt 

alternativ. Det blev även något enklare att analysera all insamlad data, då materialet redan var 

elektroniskt och således gick att föra över till det statistiska analysprogrammet SPSS. En 

annan fördel var att studiens index hade ett högt Cronbachs alfa, vilket gjorde indexet 

tillförlitligt (Bryman, 2012; Field, 2013).   

En annan styrka var att studien lyfte psykiskt partnervåld som begrepp, då det ofta 

bortprioriteras som enskilt område i forskning. Detta eftersom området generellt sett inte 



UPPFATTNING OM ALLVARLIGHETSGRAD AV PSYKISKT PARTNERVÅLD  34 

 

upplevs, från allmänheten, som lika allvarligt som fysiskt våld. Fastän det psykiska 

partnervåldet, paradoxalt nog, sker i större utsträckning än vad det fysiska partnervåldet gör 

och att det även kan ge långvariga och allvarliga konsekvenser för den som utsätts för det 

(BRÅ, 2014; Srinivas & DePrince, 2015). En annan fördel med studien var att begreppet 

”partnervåld” ibland anses vara negativt laddat, vilket följaktligen kan leda till reaktioner. Det 

vill säga, att deltagarna i större utsträckning var villiga till att medverka i denna studie för att 

de tyckte att ämnet var viktigt att uppmärksamma. Detta har bland annat visat sig genom att 

deltagarna ville ta del av resultaten, samt att de medverkade med ett stort engagemang.  

Framtida forskning och praktiska implikationer 

Eftersom att denna studie generellt sett fick relativt höga nivåer av uppfattad allvarlighet, kan 

det för framtida forskning vara av intresse att vidare undersöka det psykiska partnervåldet 

som enskilt begrepp. För på så vis utveckla kunskapen om området ännu mera. Vilket behövs 

för att allmänheten enklare ska kunna förstå var gränserna går. När blir till exempel psykiska 

partnervåldshandlingar kriminella och när är de inte det? Detta faktum var något vilket denna 

studie har börjat utreda, men mer forskning behövs. Denna studie har resulterat i att en 

gränsdragning mellan psykiska våldshändelser av lägre och högre allvarlighetsgrad var 

möjlig att genomföra. Att studera partnervåld på detta sätt kan underlätta för framtida 

forskning i de fall en specifik typ av våldshandling skall studeras. Det kan vara av vikt att 

studera våldstyperna på detta sätt för att på så vis inhämta en nyanserad och bredare kunskap 

om området. Men även för att skapa fler möjligheter till insatser som kan verka 

brottsförebyggande, då det utifrån gränsdragningen kan vara enklare att få en uppfattning om 

allvarligheten i det psykiska partnervåldet som man arbetar mot. Det kan alltså genom detta 

underlätta vid ett avgörande om när behandling bör sättas in eller inte. 

Ytterligare ett exempel på hur resultatet om gränsdragningen kan användas praktiskt är 

att det kan underlätta för individer i framtiden. Om en individ exempelvis upplever vissa 

psykiska partnervåldshandlingar, som i denna studie kategoriserats enligt en högre 

allvarlighetsgrad, kan det ge individen en indikation på att någonting bör göras samt reagera i 

ett tidigare skede. Kanske bör individen fundera kring en eventuell polisanmälan.  

Att partnervåld inte polisanmäls är allvarligt och leder till ett stort mörkertal av psykiskt 

partnervåld (BRÅ, 2014). Vad gäller polisanmälan, kan mer kunskap och åtgärder inom 

området, leda till att det psykiska partnervåldet överlag anmäls mer än vad det gör i 

dagsläget. Det är viktigt att fler vågar polisanmäla psykiskt våld, då det sker i större 

utsträckning och är allvarligare än av allmänheten tror (BRÅ, 2014; Smith Slep m.fl., 2014; 

Srinivas & DePrince, 2015; Worden & Carlson, 2005).  
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Vad gäller könsskillnader avseende gärningspersonen visade denna studie på att den 

manliga gärningspersonen bedömdes begå ett allvarligare brott än kvinnan, dock var 

skillnaderna små. Eftersom att skillnaden var liten kan det, i framtida forskning, vara av vikt 

att fokusera något mer på kvinnor som gärningspersoner. Då även kvinnor anses begå denna 

typ av partnervåld, vilket kan gå emot den allmänna tendensen som snarare menar på det 

motsatta (Dobash & Dobash, 2004; Nybergh m.fl., 2012; Smith m.fl., 1995; Stark, 2010; 

Thornton m.fl., 2015). Om det psykiska partnervåldet studeras vidare med könsskillnader i 

fokus kan det leda till att också gärningspersonerna får hjälp i ett tidigare skede. Att 

gärningspersonerna får hjälp och behandling för exempelvis aggressionsproblem, var något 

som var väldigt framkommande i de kvalitativa analyserna.  

Replikering av denna studie 

Det skulle vara av vikt att replikera denna studie med ett annat urval, då studiens resultat inte 

kunde generaliseras. Men även för att få klarhet i hur det skulle kunna se ut för en annan 

population än högskole- och universitetsstudenter. Det kan likaså vara av intresse att göra 

mer forskning med hjälp av kvasi-experimentell vinjettdesign och att då manipulera olika 

variabler såsom olika former av partnervåldshandlingar mot varandra (där till exempel fysiskt 

partnervåld jämförs med psykiskt partnervåld). Ett annat exempel är att manipulera studiens 

teori vid en replikering. Där normaliseringsprocessen då blir den manipulerade variabeln, där 

ena versionen innehåller ett normaliserat psykiskt partnervåld medan den andra inte gör det. 

Det kan även vara av intresse att exkludera normaliseringsprocessen och då utgå från en 

annan teoretisk grund (Amnesty, 2011; Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55).  

En viktig lärdom från denna studie var valet av ord och begrepp. Vid en replikering kan 

det därför vara till fördel att först göra en pilotstudie, för att på så vis få kunskap om vissa ord 

eller termer framstår som exempelvis allvarligare än vad de avsett göra. Om denna studie 

skulle replikeras skulle det bland annat vara bra att formulera om delen i enkäten som handlar 

om domar och straff, för att på så vis undvika den låga svarsfrekvensen.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis, har denna studie syftat till att undersöka studenters uppfattning av 

allvarlighetsgrad gällande psykiskt partnervåld. Studiens resultat har bidragit till att 

ytterligare belysa det psykiska partnervåldet som fenomen. Studien har även visat på att det 

var möjligt att tudela allvarlighetsgrad till lägre och högre grad av psykiskt partnervåld. Samt 

att psykiskt partnervåld uppfattades vara allvarligare än förväntat. Studien kom även fram till 

att den manliga gärningspersonens psykiska partnervåld uppfattades vara något allvarligare, 

än om en kvinna begick samma handling. Därutöver har denna studie belyst hur psykiskt 
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partnervåld kan utvecklas och normaliseras med tiden (Amnesty, 2011; BRÅ, 2014; 

Lundgren m.fl., 2001; Prop. 1997/98:55). Vad som också tyder på att det psykiska 

partnervåldet upplevdes vara allvarligt går även att utläsa genom att exempelvis en stor del av 

deltagarna uppgav att gärningspersonen borde polisanmälas, och därefter dömas samt 

straffas. En stor skillnad, mot tidigare forskning, var att denna studie enbart fokuserade på det 

psykiska partnervåldet och inte i relation till någon annan typ av partnervåldshandling. 

Genom detta har allvarlighetsgrad kunnat mätas och illustrerats på ett nyanserat sätt. Bara för 

att psykiskt partnervåld inte syns på utsidan, får det inte glömmas bort. Det får inte heller 

förminskas i relation till exempelvis fysiskt partnervåld. Utan det är väl värt att belysa detta, 

många gånger, dolda samhällsproblem (Dobash & Dobash, 2004; Smith Slep m.fl., 2014). 
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