Bilaga 3

MIRA Utveckling och prövning av en interaktiv hemsida
baserad på Motiverande samtal för personer utsatta
för partnervåld
Gerhard Andersson, Marie Brorell. Frida Gustafsson, Alexander Alasjö

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
1.

Sammanfattning
MIRA-studiens syfte var att pröva en anonym interaktiv hemsida
som riktade sig till alla individer utsatta för partnervåld, oavsett
könstillhörighet och sexuell läggning. Studien var en pilotstudie med
inomgruppsdesign vars frågeställningar innefattade huruvida en insats av
detta slag kan påverka förändringsbenägenhet hos den aktuella
populationen samt hur interventionen upplevdes av deltagarna. Hemsidan
byggde på principer från Motiverande samtal (MI), empiriska
forskningsresultat inom fältet partnervåld, nationella och internationella
bedömningsinstrument samt återkopplingen från personer som testkörde
hemsidan.
Utfallsmåttet var självskattad förändringsbenägenhet utifrån MIinstrumentet Change Questionnaire uppdelat i tilltro till förändringsförmåga
samt viktighet med förändring. Tvåhundrafemtiotre personer genomgick
hela interventionen och resultatet visade sammanfattningsvis på både
signifikant ökad tilltro till förändringsförmåga (d=0.20) och viktighet med
förändring (d=0.11). Interventionen utvärderades dessutom som positiv av
majoriteten av deltagarna. Med tanke på studiens begränsningar är det
dock svårt att uttala sig om interventionens effektivitet i jämförelse med
andra insatser samt huruvida den ökade förändringsbenägenheten
verkligen innebär en framtida beteendeförändring.
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4.

MIRA - Utveckling och prövning av en interaktiv
hemsida baserad på Motiverande samtal för personer
utsatta för partnervåld
Under våren 2013 utformades den interaktiva hemsidan MIRA.
Denna hemsida riktade sig till personer som utsattes för någon form av våld
i sin pågående parrelation, och hade som syfte att öka dessa individers
benägenhet att förändra sin situation. Den teoretiska grunden var
samtalsmetoden Motiverande samtal (MI), och hemsidan var den första
interventionen av detta slag att rikta sig till personer utsatta för
partnervåld oavsett kön eller sexuell läggning. Utöver målet att höja
deltagarnas förändringsbenägenhet var ytterligare ett syfte med projektet
att analysera demografiska faktorer gällande hemsidans besökare, med
avsikt att dra slutsatser kring vilka individer som verkar attraheras och dra
nytta av denna typ av insats. Ett annat viktigt fokusområde var deltagarnas
egen utvärdering av interventionen, då denna ansågs viktig för identifiering
av eventuella förbättringsområden inför hemsidans fortsatta utveckling.
MIRA-studien låg till grund för en examensuppsats på
Psykologprogrammet, och hemsidan har skapats på uppdrag av
Socialstyrelsen. Studien kommer genomgående att hänvisas till som MIRAstudien, där titeln MIRA är en akronym för Motivational Interviewing for
Relationship Awareness vilket belyser det underliggande syftet med
hemsidan. Från spanska kan mira vidare översättas till det svenska
substantivet syn, vilket understryker studiens mål att främja nya synsätt
hos individen kring sin egen utsatthet. MIRA-studien kan betraktas som en
pilotstudie då ingen liknande intervention tidigare har prövats för den
aktuella populationen.
Det anses relevant att redan inledningsvis nämna att huvuddelen av
den litteratur som finns tillgänglig kring partnervåld berör mäns våld och
kvinnor, vilket avspeglar både den forskning som bedrivits och de
hjälpmöjligheter som samhället erbjuder. Vi har dock strävat efter att
belysa utsatthet i alla typer av relationer, inom den aktuella interventionen
såväl som i denna uppsats.
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TIDIGARE FORSKNING
Partnervåld
Våld i nära relationer är ett problem som världen över innebär både
lidande för enskilda individer och en ekonomisk belastning på samhällsnivå
(World Health Organisation [WHO], 2002). Våld i nära relationer avser det
våld som utövas av en närstående, exempelvis en partner, en
familjemedlem eller en släkting. I föreliggande uppsats begränsas våld i
nära relationer till att gälla partnervåld, det vill säga det våld som sker inom
en aktuell eller avslutad parrelation, där förövaren är en nuvarande make,
maka, pojkvän, flickvän, sambo eller särbo. Det kan även tänkas gälla en
mer odefinierad relation, där parterna ändå betraktar sig som ett par i
åtminstone någon bemärkelse.
Med partnervåld menas handlingar av olika typ, till exempel fysiskt
våld som sparkar och slag, psykologisk misshandel i form av hot och
förödmjukelse samt sexuella våldshandlingar såsom oönskad beröring och
påtvingat samlag. Som våld räknas också handlingar av psykisk och
kontrollerande karaktär, som att isolera en person från familj och vänner
eller att begränsa tillgång till information eller pengar (WHO, 2002).
Användningen av begreppet våld kommer i denna uppsats således att
innefatta alla dessa olika typer av våldshandlingar. Då en specifik typ avses
kommer detta att specificeras.
Prevalens av partnervåld
Partnervåld förekommer i alla etniska och socioekonomiska grupper,
samt i såväl homosexuella som heterosexuella relationer (Socialstyrelsen,
2009). Våldet är ofta svårupptäckt då det främst sker i det privata. År 2012
anmäldes cirka 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år
(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2012) men i och med att
anmälningsbenägenheten är låg tror man att det finns ett stort mörkertal i
statistiken (Hradilova Selin, 2009). Mot bakgrund av detta anses det svårt
att få en tydlig uppfattning om hur vanligt förekommande fenomenet är,
och prevalenssiffror varierar mellan olika undersökningar. WHO (2002)
rapporterar utifrån internationell forskning en livstidsprevalens av
partnervåld gentemot kvinnor på mellan 10 och 69 procent. Socialstyrelsen
(2009) uppskattar antalet kvinnor i Sverige som varje år utsätts för någon
form av partnervåld till omkring 75 000.
Att även kvinnor utövar partnervåld och att även mäns utsätts har
tidigare betraktats som osannolikt (Johnson, 2011). På senare tid har det
dock uppmärksammats allt mer att partnervåld inte enbart drabbar
heterosexuella kvinnor utan även heterosexuella män och personer som
definierar sig som HBTQ, det vill säga som homosexuell, bisexuell,
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transsexuell eller queerperson (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005).
Det faktum att forskare definierar begrepp olika, använder sig av olika urval
och ställer frågor i olika typer av kontexter gör det svårt att säkert uttala sig
om i vilken utsträckning som män respektive kvinnor drabbas (Kelly &
Johnson, 2008). Enligt vissa undersökningar från USA utsätts mellan cirka
14 och 19 procent av alla män någon gång i livet för partnervåld (Black et
al., 2011; Whitaker, Haileyesus, Swahn & Saltzman, 2007). Såväl Lövestad
och Kranz (2012) som Johnson (2011) menar att utifrån undersökningar
som har använt sig av en vidare våldsdefinition, där konflikter och mindre
allvarliga våldshandlingar har inkluderats, blir könsfördelningen gällande
våldsutövande och våldsutsatthet relativt jämn. De undersökningar som
istället kartlägger det grova och systematiska våldet resulterande i fler och
allvarligare konsekvenser tyder istället på att det i majoriteten av alla fall
rör sig om kvinnor som blir utsatta av män. Exempelvis presenterar
Brottsförebyggande rådet statistik som visar att endast en av sju
våldsutsatta är män (Hradilova Selin, 2009). Avseende våld i samkönade
relationer har studier visat att omkring en fjärdedel av HBTQ-personer
någon gång har blivit utsatt för partnervåld (Holmqvist et al., 2005), även
om metodologiska aspekter gör det svårt att uttala sig om huruvida denna
siffra är representativ för HBTQ-populationen.
Förklaringsmodeller till partnervåld
De senaste 40 åren har man inom vetenskap och klinisk praktik fört
en debatt kring ett lämpligt sätt att konceptualisera partnervåld (Dixon &
Graham-Kevan, 2011), och de perspektiv som dominerar diskursen idag är
framför allt könsmaktsperspektivet och det individualpsykologiska
perspektivet (Lövestad & Krantz, 2012). Könsmaktsperspektivet ger en
strukturell förklaring till partnervåld och utgår ifrån en maktobalans mellan
könen. Mannen anses utifrån detta perspektiv stärka sin dominans och
överordning i samhället genom att använda sig av våld. Kvinnors våld
förklaras enligt könsmaktsperspektivet som självförsvar eller hämnd. Inom
det individualpsykologiska perspektivet betraktas våldet som en
konsekvens av individuell problematik hos förövaren där faktorer såsom
uppväxt, personliga egenskaper, psykisk ohälsa och livssituation kan vara
bakomliggande orsaksfaktorer (Socialstyrelsen, 2009). Kritik har riktats
mot båda perspektiv och numera är det enligt Socialstyrelsens rapport
(2009) många som propagerar för en integrering av dem. Utöver dessa
nämnda perspektiv lyfter Hydén (2009) fram ett relationellt perspektiv, där
våldet mellan de två personerna antas skapas genom sociala processer i en
kulturell kontext. Man utgår inom det relationella perspektivet ifrån att
över- och underordning i relationen förändras hela tiden, och den utsattes
motstånd och agens får en tydlig roll.
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Speciellt sårbara grupper
Även om partnervåld förekommer inom alla typer av relationer finns
det vissa grupper där utsattheten kan se lite annorlunda ut, eller för vilka
det är extra problematiskt att drabbas (Socialstyrelsen, 2009). Det kan
handla om personer som på grund av ett större omsorgsbehov än andra
eller på grund av tillhörighet till en redan stigmatiserad grupp upplever
hjälpsökande som ännu svårare. Exempel på sådana grupper är bland annat
personer i HBTQ-relationer, personer inom hederskulturer, personer med
utländsk bakgrund, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
samt personer med missbruk (Hradilova Selin, 2009).
Riskfaktorer för partnervåld
Vissa demografiska faktorer har visat sig vara sammankopplade
med en ökad risk för våldsutsatthet. Utifrån en populationsstudie
konstaterades till exempel att unga personer, kvinnor, personer av lägre
socioekonomisk status och ensamstående föräldrar drabbas i högre
utsträckning än andra (Hradilova Selin, 2009). Världshälsoorganisationen
(WHO) har gjort försök att identifiera generella riskfaktorer för kvinnors
våldsutsatthet genom att studera fenomenet på 15 olika platser runtom i
världen (Abramsky et al., 2011). De mest framträdande riskfaktorerna var
alkoholmissbruk hos både förövare och utsatt, samlevnad, att ha barn från
en tidigare relation, ung ålder, attityder som stödjer våld samt att ha varit
utsatt för eller bevittnat misshandel som barn.
Konsekvenser av partnervåld
Att bli utsatt för partnervåld leder för de flesta till allvarliga
konsekvenser, såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv (Socialstyrelsen,
2009). Den största del av forskning som bedrivits på området har fokuserat
på hur det ser ut för kvinnor som blir utsatta av män, men mycket tyder på
att män och personer i HBTQ-relationer som utsätts drabbas av liknande
konsekvenser (Holmberg et al., 2005), även om kvinnor löper en högre risk
för allvarliga fysiska skador (WHO, 2002). Förutom att fysiskt och sexuellt
våld kan resultera i direkta skador på kroppen i form av allt från mindre
blåmärken och skärsår till frakturer och långvariga smärttillstånd är det
också vanligt med sekundära fysiska symtom. Detta innefattar magproblem,
huvudvärk och bröstsmärtor samt smärta och obehag vid sex och beröring.
En vanlig konsekvens av partnervåld är psykisk ohälsa, med yttringar som
depression, ångest, antisocialt beteende samt suicidalt beteende (Foran &
Phelps, 2013). Våldet kan utöver detta få traumarelaterade konsekvenser i
form av exempelvis Akut stressyndrom (ASD), Posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD) samt olika dissociativa syndrom (Foran & Phelps,
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2013). Forskning tyder vidare på att det psykiska våldet ofta får en större
negativ inverkan på hälsan än det fysiska (Langhinrichsen-Rohling, 2005),
och det bör poängteras att även handlingar som rent juridiskt definieras
som lindriga kan innebära en stor hälsofara. Avseende det fysiska våldet
kan det i värsta fall gå så långt att den som utsätts misshandlas till döds,
vilket händer omkring ett 20-tal personer varje år i Sverige (Hradilova Selin,
2009).
Barn som lever med våld i hemmet
Omkring tio procent av alla barn i Sverige har någon gång antingen
själva blivit utsatta för våld eller bevittnat våld mellan vuxna i hemmet
(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Forskning visar att
ju högre grad av våld som pågår de vuxna emellan, desto större är risken att
barnen också blir utsatta (Wood & Sommers, 2011). Partnervåld brukar
vara svårt att dölja för barn, även då det inte sker i deras direkta närvaro.
En metaanalys över vilka konsekvenser en våldsam uppväxtmiljö har för
barn visade på en ökad risk för psykisk problematik såsom depression,
ångeststörningar och aggressivt beteende (Wood & Sommers, 2011).
Partnervåld påverkar alltså inte bara den som utsätts på ett negativt sätt
utan även övriga familjemedlemmar.
Att lämna en våldsam relation
De allra flesta individer som utsätts för partnervåld lämnar till slut
sin våldsamma partner (Langhinrichsen-Rohling, 2005), men detta tar ofta
lång tid och kräver många försök (Bell & Naugle, 2005). Det är vanligt att
uppbrottet sker först efter att personen har varit med om en särskilt
allvarlig händelse där man har fruktat för sitt eget eller för sina barns liv,
alternativt efter att personen på något annat sätt fått har fått nya perspektiv
på sin situation (Holmberg & Enander, 2004). Vidare är det vanligt för
våldsutsatta personer att lämna relationen för att efter ett tag återvända
(Holmberg & Enander, 2004). Banden till förövaren är vanligtvis starka
även efter en separation, och dessutom brukar partnern vara skicklig på att
övertyga personen att det våldsamma beteendet inte kommer att upprepas.
Mycket tyder dock på att våldet sällan upphör spontant, utan tvärtom ofta
förvärras med tiden (Lundgren et al., 2001).
Det faktum att många personer som utsätts för våld stannar kvar i
relationen under en längre period kan för utomstående verka obegripligt.
Det finns emellertid flera förklaringar till varför det kan vara så svårt att
lämna. En av dem är det fenomen som benämns som våldets
normaliseringsprocess (Lundgren et al., 2001) vilket innebär att det
våldsamma beteendet introduceras stegvis och långsamt trappas upp.
Förövaren växlar ofta mellan ett våldsamt och ett varmt bemötande och
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stärker på så vis kontrollen över sin partner. Många utsatta förnekar det
som händer eller försöker minimera betydelsen av våldet (Holmberg &
Enander, 2004). Ytterligare ett viktigt inslag i normaliseringsprocessen är
den sociala isolering som uppkommer då förövaren allt mer skärmar av sin
partner från omvärlden. Våldet innefattar dessutom ofta en psykisk
nedbrytning av självtilliten, då tron på den egna förmågan att förändra
situationen minskar (Holmberg & Enander, 2004). Vidare innebär
normaliseringsprocessen att våldet till slut ses av såväl förövare och utsatt
som en del av vardagen, och det är vanligt med svårigheter att identifiera
egen utsatthet. Många personer utsatta för partnervåld blir efter att de har
lämnat sin relation förvånade över att de inte tidigare insåg vad det var som
pågick (Hradilova Selin, 2009).
Cluss et al. (2006) diskuterar inre och yttre faktorer som kan
försvåra lämnandet, där de inre exempelvis handlar om en attribuering av
våldet till externa faktorer, såsom partnerns alkoholmissbruk eller
arbetsbelastning, och att förövarens ansvar på så sätt förminskas. Andra
interna faktorer som anses påverka processen att lämna är de positiva
känslor gentemot förövaren som ofta finns, religiösa och kulturella
värderingar, rädsla för ensamhet samt känslor av skuld och skam. De yttre
faktorerna kan handla om avsaknad av praktiska resurser som exempelvis
ekonomiskt kapital och egen bostad, eller brist på socialt stöd i form av
vänner och familj. Andra exempel på yttre faktorer som kan komplicera är
gemensamma barn och en kontext där separationer inte ses som accepterat
(Cluss et al., 2006). Ytterligare en vanlig orsak att stanna hos en våldsam
partner är rädsla för upptrappat våld. Denna rädsla har vid vissa tillfällen
visat sig vara berättigad, då de flesta fall av riktigt grovt och dödligt våld
inträffar just i samband med en separation (Hradilova Selin, 2009).
Skälen till varför man stannar i en våldsam relation verkar vara
tämligen lika för kvinnor och män, även om de anledningar som män
uppger i vissa studier har varit mer stereotypt maskulina och berört
exempelvis personlig styrka, faderskap och en vilja att skydda andra. (Cluss
et al., 2006; Eckstein, 2011). Inom HBTQ-relationer kan skälen till att
stanna i en våldsam relation se såväl lika som annorlunda ut i jämförelse
med olikkönade relationer, och olikheterna kan exempelvis handla om en
rädsla för att partnern ska avslöja ens könsmässiga eller sexuella identitet
(Holmberg et al., 2005). Eckstein (2011) beskriver att både män och
kvinnor som utsätts för våld ofta undviker att be om hjälp, och enligt
samma källa bekräftar samhällsinstanser emellanåt denna bild genom att
inte lyckas tillhandahålla adekvata insatser. Detta gäller i synnerhet de
utsatta som tillhör speciellt sårbara grupper, och bland annat personer i
HBTQ-relationer har i flera undersökningar visat sig avstå från

6

hjälpsökande på grund av en rädsla att stöta på fördomar (Holmberg &
Stjernqvist, 2007).
Stöd och hjälp för våldsutsatta
Olika samhällsinstanser fyller olika funktion för att identifiera
förekomsten av partnervåld och för att se till att våldsutsatta får adekvat
stöd, vård och omhändertagande för fysiska, psykiska, sociala och praktiska
problem (Björck & Heimer, 2008). Socialtjänsten, som har det yttersta
ansvaret för våldsutsatta, arbetar med identifiering av våld,
riskbedömningar, skyddat boende, stödsamtal, ekonomisk hjälp, kontakt
med andra myndigheter, familjerådgivning med mera (Wallberg, 2008).
Polisens roll handlar om förebyggande arbete, informationsspridning,
spaningsarbete, riskbedömning, stöd och skydd till utsatta samt
uttryckningar vid akuta incidenter (Nylén, 2008). Hälso- och sjukvården har
skyldighet att erbjuda såväl akut som långsiktig vård för psykiska och
fysiska symptom hos våldsutsatta (Björk & Heimer, 2008). Utöver dessa
instanser erbjuder flertalet frivilligorganisationer bland annat
jourtelefonlinjer, mailverksamheter, samtalsgrupper, självhjälpsgrupper,
skyddat boende, anhöriggrupper, omhändertagande av husdjur och
bevakning av myndighetsarbete (Bylund, 2008). Idag finns enligt samma
källa hundratals jourer varav de flesta riktar sig till kvinnor som blir utsatta
av män, men också ett fåtal för utsatta män samt för HBTQ-personer.
Münger (2009) beskriver hur arbetet med våldsutsatta kräver ett
samarbete mellan de olika aktörerna, i och med att deras arbete ofta
överlappar.
I syfte att förbättra och tydliggöra arbetet mot våld i nära relationer
utformade regeringen 2007 en handlingsplan för hur samhället kan arbeta
med våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade
relationer (Riksdagen justitieutskottet, 2007). I en utvärdering av
regeringens arbete beskriver Brottsförebyggande rådet (2010) att arbetet
gick framåt efter att handlingsplanen implementerades, då utbildningar har
hållits, nya verksamheter har bildats och fokus på samarbete och
utvärdering har betonats. Vissa brister lyfts dock med handlingsplanen,
som att exempelvis barn och personer i samkönade relationer fått litet
utrymme. Att grupper förbises har även diskuterats i andra utvärderingar
(Statens offentliga utredningar, 2006), och exempel på dessa grupper är
personer med funktionshinder, missbruksproblematik och utländsk
bakgrund. Enligt BRÅ (2010) utvärderas dessutom sällan arbetet med
våldsutsatta, och det är således svårt att uttala sig om vad som fungerar och
inte.
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Att identifiera partnervåld
Våldsutsatta kvinnor i Sverige har kontakt med sjukvården i dubbelt
så hög utsträckning som befolkningen i stort, även om våldsutsattheten ofta
inte framkommer vid vårdbesöken (Socialstyrelsen, 2009). Med tanke på
att personer som utsätts för partnervåld ofta har svårt att berätta om sin
situation är det viktigt med kompetens gällande identifiering av
våldsutsatthet inom alla verksamheter där man kommer i kontakt med
denna population (Sprague et al., 2012). Utifrån en nationell utvärdering av
Hälso- och sjukvårdens arbete (Andréasson, Björck, Heimer & Stenson,
2006), kunde man se att olika vårdinstanser hade en varierande beredskap
för omhändertagande av våldsutsatta, där akutmottagningar och
gynekologiska mottagningar var mer beredda än exempelvis
primärvårdsverksamheter, där symtomen på våldsutsatthet kan ta sig mer
diffusa uttryck. Sprague et al. (2012) menar att hälso- och
sjukvårdspersonal inte alltid frågar om våld även om riktlinjer finns på
grund av oro för felaktiga bedömningar samt obehag eller okunskap kring
att hantera ämnet. Även om just den studien har utförts i en amerikansk
kontext finns anledning att tro att det ser likadant ut i Sverige (Andréasson
et al., 2006).
Att en drabbad person blir tillfrågad om våldsutsatthet innebär
visserligen inte någon garanti för att denne berättar, men sannolikheten är
mindre om inga direkta frågor ställs (Bradford, 2010). Det finns många
anledningar till varför det ofta är svårt för våldsutsatta att berätta för
samhällsinstanser om vad som pågår, bland annat rädsla för att ens partner
kommer att få reda på att man har berättat, att personen man berättar för
kommer anmäla eller att ens barn kan komma att tas ifrån en (Renker,
2008). Bemötandet inom vård, socialtjänst och rättsväsende kan ses som
avgörande för huruvida våldsutsatta personer berättar om sina
erfarenheter, där viktiga faktorer verkar vara att vårdgivaren uppfattas som
respektfull och empatisk samt att tillräckligt med tid finns tillgängligt
(Plichta, 2007).
Våldsutsattas upplevelser av samhällets insatser
Utifrån en kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors upplevelser av
samhällets insatser drar Münger (2009) slutsatsen att våldsutsatta ofta
vittnar om ett behov av såväl praktisk hjälp som ett emotionellt stöd, men
att det kan upplevas som svårt att hitta till rätt myndighet/verksamhet som
kan tillhandahålla båda dessa aspekter. Münger (2009) lyfter även att det
verkar finnas en kunskapsbrist gällande hur det konkreta hjälpsökandet
kan gå till. Såväl Münger (2009) som Heimer och Sandberg (2008) betonar
dessutom det faktum att det kan vara speciellt svårt för utsatta personer
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som inte tillhör den grupp som har fått störst uppmärksamhet (kvinnor
som utsätts av män) att söka och få tillgång till adekvat hjälp, det vill säga
exempelvis män, personer med funktionshinder, personer med
missbruksproblem samt HBTQ-personer.
Motiverande samtal
Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod med syfte att stärka
individens motivation till beteendeförändring, ursprungligen utvecklad
under 70- och 80-talen av psykologerna William R. Miller och Stephen
Rollnick (Miller & Rollnick, 2010). Metoden växte fram ur Millers kliniska
förhållningssätt och teorin bakom MI har till stor del uppkommit i
efterhand. MI relaterar till flera olika teorier utan att vara en direkt
tillämpning av någon av dem (Miller & Rose, 2009). Miller och Rollnick
(2010) beskriver MI som en förlängning av Carl Rogers klientcentrerade
terapi, men trots dess humanistiska ansats anses metoden tillhöra
beteendevetenskapen (Farbring, 2010). Några av de viktigaste begreppen
inom MI är förändringsbenägenhet, empati, ambivalens, diskrepans och
förändringsprat (Miller & Rollnick, 2010).
Förändringsbenägenhet. Inom MI antas beteendeförändring vara
beroende av dels hur pass viktig förändringen är för individen i stunden
och dels hur hög tilltro som personen har till sin egen förmåga att faktiskt
genomföra den (Miller & Rollnick, 2010). Benägenheten att förändra sin
situation kan enligt samma källa variera stort över tid beroende på hur
individen blir bemött och vad som händer i övrigt i livet.
Empati. För en MI-rådgivare handlar empati om att tydligt visa att
man vill och försöker förstå klienten. Detta görs rent konkret med hjälp av
sammanfattningar och reflektioner kring vad klienten har förmedlat (Miller
&
Rollnick,
2010).
Ett
empatiskt
bemötande
och
goda
kommunikationsfärdigheter anses av MI-förespråkare vara viktigare än rätt
tekniker för att lyckas motivera en person till beteendeförändring (Miller &
Rose, 2009). MI innefattar därmed en tydlig relationell komponent, och
även i strikt manualbaserade MI-behandlingar har utfallet i hög
utsträckning visat sig vara beroende av klinikerns empatiska förmåga
(Moyers, Martin, Houck, Christopher & Scott Tonigan, 2009).
Ambivalens. Ambivalens innebär inom MI benägenheten hos
människor att samtidigt både vilja och inte vilja ha en förändring (Farbring,
2010). En sådan ambivalens betraktas som naturlig och som någonting som
bör respekteras, och det anses vidare vara kontraproduktivt att som
rådgivare försöka minska en persons ambivalens genom att argumentera
för det ena alternativet. Istället bör fokus ligga på att hjälpa individen att
utforska sin ambivalens, det vill säga uppmärksamma både de fördelar och
nackdelar som en förändring skulle kunna innebära. På så vis kan man få
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klienten att omtolka och öppna upp för andra perspektiv, och i
förlängningen uppnå en minskad ambivalens (Miller & Rollnick, 2010).
Utifrån en review-artikel gällande verksamma mekanismer i MI av Apodaca
och Longabaugh (2009) konstaterades att utforskande av ambivalens var
den specifika teknik som tydligast bidrog till beteendeförändring.
Diskrepans. Att uppmärksamma diskrepansen mellan nuvarande
situation och hur personen i fråga egentligen skulle önska att det såg ut kan
utgöra en kraftfull motivator till förändring och även ett effektivt sätt att
framkalla förändringsprat på (Miller & Rollnick, 2010). Individens
upplevelse av diskrepans har visat sig predicera beteendeförändring
(Apodaca & Longabaugh, 2009). Att bli konfronterad av sig själv är ofta mer
effektivt än att bli det av någon annan, och därför ska den här typen av
interventioner inte vara ledande utan genomföras förutsättningslöst
(Farbring, 2010).
Förändringsprat. Om empati utgör den relationella komponenten i
MI kan förändringsprat anses utgöra den tekniska komponenten (Miller &
Rose, 2009). Förändringsprat syftar på klientens uttalanden som pekar i
riktning mot en beteendeförändring (Miller & Rollnick, 2010), och ju mer
förändringsprat som förekommer, desto större är sannolikheten att en
beteendeförändring blir av (Miller & Rose, 2009). Motsatsen till
förändringsprat är status-quo prat, det vill säga uttalanden som pekar mot
att behålla situationen som den är, vilket har visat sig predicera ett negativt
behandlingsutfall (Moyers et al., 2009). Det är därför viktigt att som
rådgivare inom samtalets ramar försöka maximera förändringsprat och
minimera status-quo-prat.
MI föddes som en behandling för missbruksproblematik men har
numera tillämpats för olika patientgrupper, ofta med det gemensamt att en
livsstilsförändring är relevant för individen (Farbring, 2010). Metoden har
en solid evidensbas med fler än 200 randomiserade kontrollerade studier
och sex metaanalyser bakom sig (Farbring, 2010). Den senaste
metaanalysen publicerades 2009 (Lundahl & Burke, 2009) och innefattade
119 studier gällande bland annat hjärt- och kärlsjukdom, diabetes,
drogmissbruk, infektionsriskbeteende, spelmissbruk, alkoholmissbruk och
rökning. Utifrån resultaten drogs slutsatsen att MI är en effektiv metod för
alla dessa tillstånd, då 75 procent av alla deltagare i de 119 studierna nådde
förbättring
i
form
av
minskad
ambivalens
och
ökad
förändringsbenägenhet. Behandlingseffektiviteten har dock varierat stort
över populationer och starkast stöd finns framför allt gällande
beroendeproblematik och främjandet av hälsorelaterade beteenden
(Lundahl & Burke, 2009). En intressant aspekt i sammanhanget är att MI i
en annan metaanalys har visat sig vara särskilt effektivt för och uppskattat
av minoritetsgrupper (Hettema, Steele & Miller, 2005). MI har i Sverige fått
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stort genomslag inom hälso- och sjukvård, beroendevård, socialtjänst,
kriminalvård och rehabilitering (Farbring, 2010), och med tanke på att en
behandling ofta inte innefattar mer än två till fyra sessioner anses det vara
en kostnadseffektiv metod.
MI verkar vara särskilt lämpligt som en motivationshöjande insats i
inledningsskedet av annan typ av behandling (Miller & Rollnick, 2010), och
effektstorlekarna tenderar att vara större då MI adderas till en annan aktiv
behandling vilket visar på en synergieffekt (Moyers & Houck, 2011;
Driessen & Hollon, 2011). I flera metaanalyser verkar det dock som att
effekterna tar ut varandra, vilket Farbring (2010) förklarar med det faktum
att metoden emellanåt används för personer som befinner sig i ”fel”
motivationsläge. Exempelvis kan de individer som redan har en hög tilltro
till sin egen förmåga och en plan för hur en förändring skulle kunna
genomföras riskera att backa i utvecklingen med MI-interventioner avsedda
att utforska ambivalens. På samma linje antar man att motståndet till
förändring kan förstärkas om man som rådgivare fokuserar för mycket på
förändring när klienten inte är redo (Farbring, 2010).
MI och våldsutsatthet
Med tanke på att MI verkar lämpa sig väl då det föreligger
ambivalens kring förändring (Miller & Rollnick, 2010) kan metoden tänkas
vara ett passande alternativ vid våldsutsatthet. De som utsätts för
partnervåld lever ofta som tidigare nämnt med motstridiga känslor
gentemot förövaren och upplever både för- och nackdelar gällande såväl att
vara kvar i relationen som att lämna den. Det föreligger dock skillnader
mellan beteendeförändring gällande hälsorelaterade beteenden och
beteendeförändring gällande ett område som våldsutsatthet (Miller &
Rollnick, 2010). Önskvärda målbeteenden brukar traditionellt sett inom MI
handla om att sluta eller att börja med någonting, såsom att börja träna
eller att sluta dricka alkohol, och motivationsmässigt är det mer
komplicerat att utgå ifrån ett beteende som personen själv inte har kontroll
över (Miller & Rollnick, 2010). Det är därför viktigt att betona att syftet med
MI för våldsutsatta inte är att motivera personen till att få sin partner att
upphöra med sitt våldsamma beteende, utan snarare att motivera personen
att genomföra en beteendeförändring i den riktning som upplevs som mest
lämplig för personen själv (Rasmussen, Hughes & Murray, 2008). En viktig
utgångspunkt inom MI är att ta hänsyn till vad det faktiskt är individen vill
förändra, och inte förutsätta att det handlar om den beteendeförändring
som utifrån sett kan te sig som uppenbar (Miller & Rollnick, 2010).
Ett fåtal studier har gjorts där man har kopplat samman MI och
våldsutsatthet. I en pilotstudie av Rasmussen, Hughes och Murray (2008)
undersöktes exempelvis huruvida förändringsbenägenhet varierade hos
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våldsutsatta kvinnor på ett skyddsboende beroende på om de fått träffa MIutbildad personal eller om de fått sedvanlig behandling. Resultatet visade
en signifikant skillnad mellan de olika grupperna, där experimentgruppen
generellt sett höjde sin motivation till förändring medan kontrollgruppen
snarare hade en tendens till sänkt motivation. Ingen signifikant skillnad
mellan grupperna uppmättes dock avseende beredskap att lämna sin
relation. Även en kvalitativ analys av interventionen genomfördes (Hughes
& Rasmusen, 2010) utifrån vilken det bland annat framkom att även om
samtliga deltagare uttryckte en rädsla för sin partner så påpekade
kvinnorna i experimentgruppen i större utsträckning att de inte skulle låta
rädslan vara en anledning för dem att stanna kvar i relationen. Något annat
som noterades var att individerna i kontrollgruppen vid eftermätning i
större utsträckning tvivlade på sin egen förmåga än vad
experimentgruppen gjorde. Dessa skillnader antog vara en konsekvens av
MI-interventionen, men det bör poängteras att studien hade ett begränsat
urval samt att urvalet endast bestod av kvinnor utsatta av män. Resultatet
ger trots detta en indikation på att MI-insatser för våldsutsatta har potential
att öka förändringsbenägenhet.
Internetadministrerade hälsofrämjande insatser
Omkring 88 procent av den svenska befolkningen har tillgång till
internet i hemmet och cirka 96 procent av landets invånare mellan 18-65 år
beräknas använda sig av internet regelbundet. Majoriteten av befolkningen
(67 %) söker dessutom hälsorelaterad information via internet (Findahl,
2011). Att använda sig av internet för att nå ut med hjälp, stöd och
information vid fysisk eller psykisk problematik kan således beskrivas som
effektivt.
Internetadministrerade hälsofrämjande insatser kan handla om till
exempel informationsspridning, screening, psykologisk behandling och
interaktiva stödsystem. Ett antal nackdelar har lyfts fram gällande
förmedlingen av internetinsatser då vissa aspekter riskerar att gå förlorade
såsom kroppsspråk och kliniska observationer (Berger, 2006). Att anpassa
språkbruk till den enskilda individen kan också innebära svårigheter, och
möjligheten till personlig kontakt med en annan människa går förlorad.
Även fördelar med internetbaserade interventioner har emellertid betonats,
och bland annat Osilla, D’Amico, Diaz-Fuentes, Lara och Watkins (2012)
lyfter att internetadministrerade interventioner är tids- och
kostnadseffektiva samt oberoende av geografiska begränsningar. Det är
också möjligt att anpassa internetadministrerade interventioner till
personer med olika språkbakgrund och kulturell kontext, och på så vis göra
dem tillgängliga för en bred målgrupp. Hartman (1986) diskuterar utöver
detta även fördelar relaterade till den mänskliga faktorn, som att
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datoriserade bedömningsinstrument är mer konsekventa i och med att de
inte blir uttråkade eller trötta. Det har även visat sig att det är lättare för
individer som upplever skamkänslor och en rädsla för fördomar att berätta
om sin problematik när de tillfrågas via internet jämfört med när det sker i
ett verkligt möte (Kypri, Saunders, & Gallagher, 2003; Saitz et al.,
2004; Walker, Roffman, Picciano, & Stephens, 2007).
Psykologiska insatser via internet
Försök har länge gjorts att i datoriserad form återskapa
grundläggande delar i ett psykoterapeutiskt möte (Cavanagh & Shapiro,
2004). Flertalet datoriserade psykoterapeutiska och rådgivande insatser
har utvecklats och prövats, däribland screening och självhjälpsbehandling
för olika psykiatriska tillstånd samt motivationsbaserade insatser för
beteende- och livsstilsförändringar.
Internetbaserad screening har tillämpas vid olika typer av
problematik, bland annat för psykisk ohälsa såsom ångest- och depression
(Van Ameringen, Mancini, Simpson & Patterson, 2010). När det gäller
internetbaserad behandling uppvisar systematiska översikter av Kognitiv
Beteendeterapi (KBT) moderata till höga effektstorlekar (e.g. Andersson,
2009; Cuijpers, van Straten, & Andersson, 2008; Spek et al., 2007), och även
psykodynamisk terapi via internet för reducering av ångest- och
depressionssymptom har i åtminstone en studie visat sig vara effektivt
(Björklund & Hornborg, 2012). Vidare har internetbehandling utan
terapeutstöd
med
ett
interaktivt
och
helt
automatiserat
behandlingsupplägg resulterat i minskade depressionssymptom och
förbättrat socialt fungerande (Meyer et al., 2009).
Förutom dessa mer omfattande behandlingsprogram har även
kortare internetbaserade interventioner utformats för främjandet av
beteendeförändring inom olika hälsorelaterade områden, såsom rökning
och alkoholbruk. Dessa studier har visat signifikanta positiva resultat
(Muyng, McDonell, Kazinets, Seo, Moskowitz, 2009; Shahab & McEwen,
2009; Webb, Joseph, Yardley & Michie, 2010; Cunningham, Humphreys,
Kypri & van Mierlo, 2006), med generellt små effektstorlekar. Cunningham
et al. (2006) beskriver till exempel utifrån sin studie gällande riskbruk av
alkohol att deltagarna uppvisade ett signifikant minskat alkoholintag vid
uppföljning, samt att individerna med ett generellt sett högre alkoholintag
var mer nöjda med interventionen än de med ett måttligt. Michie et al.
(2012) lyfter dock det faktum att många studier av kortare
internetbaserade interventioner inte redovisar hur själva interventionen är
uppbyggd eller vad som antas vara de verksamma mekanismerna i insatsen,
vilket försvårar utvärdering och utveckling av insatser.
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Motiverande samtal via internet
Motiverande samtal (MI) är ursprungligen en samtalsmetod, men
det finns också ett fåtal studier där MI-förhållningssättet har prövats i
internetadministrerat format. Ett exempel är den MI-intervention som
utformades av Osilla et al. (2012) riktad till personer som för första gången
åkt fast för alkoholbruk i trafiken. Hemsidans präglades av ett ickedömande och ett icke-konfrontativt förhållningssätt. MI-inslagen bestod av
öppna frågor samt automatiserade reflektioner och summeringar utifrån
individens svar. Visuella skattningsskalor för bedömning av individens
motivation till förändring användes, och tillhörande frågor för att framkalla
det förändringsprat som betonas inom MI (Miller & Rollnick, 2010). Med en
förhoppning om att inkludera även latinopopulationen i USA utvecklades
såväl en engelskspråkig som en spansk version (Osilla et al., 2012).
Resultatet beskrevs som lovande, och deltagarna upplevde programmet
som engagerande, bekvämt, skamreducerande och självständigt. Förutom
dessa positiva aspekter framkom även ett behov av att öka tydligheten
gällande presentationen av information, samt en avsaknad av tillräckligt
många informationslänkar. Utöver detta hade vissa av deltagarna önskat en
större betoning på negativa konsekvenser av alkohol och alkoholbruk i
trafiken, men Osilla et al. (2012) menar att sådan skrämseltaktik inte går i
linje med MI-principer.
MI-principer har även integrerats i andra typer av internetbaserade
interventioner, exempelvis genom att utgöra en del i en behandling för
spelmissbruk via internet (Carlbring & Smit, 2008; Carlbring, Degerman,
Jonsson & Andersson, 2012), där de första modulerna var designade utifrån
MI-principer. Utfallet var positivt i form av minskat spelmissbruk, minskad
ångest, minskad depression samt förhöjd livskvalitet. Ytterligare ett
exempel på en svensk MI-baserad intervention via internet är hemsidan
Alkoholprofilen.se, vilken vänder sig till personer med riskbruk av alkohol
och syftar till att höja motivation bland annat genom att utgå ifrån
individens förändringsbenägenhet (Sjölund, 2007). Ingen minskad
alkoholkonsumtion kunde dock upptäckas vid utvärdering hos de individer
som genomgått interventionen. Vissa aspekter upplevdes emellertid som
positiva av deltagarna, till exempel informationen som gavs och
presentationen av strategier för möjliga sätt att gå vidare (Sjölund, 2007).
En annan sak som framkom vid utvärderingen av projektet var att
hemsidan verkade locka till sig personer med ett högt alkoholbruk i större
utsträckning än de med ett lägre.
Internetadministrerade insatser för våldsutsatta
Internetadministrerade interventioner har i viss utsträckning
tillämpats specifikt på våldsutsatta, bland annat i form av en behandling
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avsedd att minska symtom på posttraumatisk stress där vissa av deltagarna
hade blivit utsatta för våld i en nära relation Ivarsson et al. (2014) samt
inom ramarna för en studie av huruvida våldsutsatta kvinnor förbättras av
internetadministrerad självhjälpsbehandling (Ottosson, 2012). I skrivande
stund prövas även en skräddarsydd KBT-behandling via internet för
tidigare våldsutsatta personer (Pettersson & Sandgren, 2013), vilken
preliminärt visar på ett positivt behandlingsutfall. Utöver dessa mer
strukturerade behandlingar finns flertalet nätbaserade hjälpinstanser med
möjlighet till kommunikation mellan avsändare och mottagare, till exempel
kvinno- och mansjourer samt brottsofferjourer (Socialstyrelsen, 2009).
Det finns idag mycket information på internet riktad till personer
som utsätts för partnervåld, där ansvarig utgivare kan vara till exempel
hälso- och sjukvårdsinstanser, socialtjänst, polis- och rättsväsende samt
frivilligorganisationer (Bylund, 2008). Oss veterligen saknas dock i
dagsläget en systematisk granskning och en kvalitetssäkring av hemsidor
som riktar sig till våldsutsatta. Hemsidor som presenterar enkelriktad
information berörs inte av någon tillsynsmyndighet, medan interaktiva
hemsidor genom vilka hälso- och sjukvårdspersonal bedriver behandling
eller annan form av vård bevakas av Socialstyrelsen (Davallius & Flensner,
2006). Samma källa betonar det faktum att många individer inte överväger
kvalitetsaspekter vid besök på olika hälsorelaterade hemsidor, och att det
därmed anses högst relevant att den information som finns att tillgå är av
god kvalitet.
I och med att det är vanligt med rädsla, skuld och skam hos personer
utsatta för partnervåld är det för många ett stort steg att självmant söka
hjälp (Holmberg & Enander, 2004). Datorbaserade interventioner har
diskuterats som ett möjligt sätt att överbrygga dessa svårigheter och
därmed minska mörkertalet som finns. Renker (2008) lyfter i en metastudie
att individer i större utsträckning rapporterar partnervåld till hälso- och
sjukvården då screeningen görs via dator än då den görs via samtal eller
pappersformulär. De våldsutsatta var i den aktuella studien generellt sett
mer ärliga vid datorscreening än vid det personliga mötet, och uppskattade
internetadministrerade frågeformulär mer än vad de uppskattade andra
screeningmetoder. Chang et al. (2012) jämförde i en studie personlig
screening med datorassisterad screening för gravida kvinnor gällande
våldsutsatthet, där det sistnämnda verkade minska risken för upplevelser
av ett dömande bemötande.
Utifrån aktuell litteratur- och forskningsgenomgång verkar inget
interaktivt stödsystem för våldsutsatta ha utvecklats i Sverige, men det
verkar däremot ha gjorts i Australien (Li, Richards, Smith, & Zu, 2012), och
upphovsmännen beskriver att de hämtade inspiration från hemsidor som
riktade sig till våldsutsatta och från intervjuer med fokusgrupper bestående
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av tidigare utsatta. Interventionen beskrivs inte som MI-baserad, men vissa
likheter med MI har kunnat noteras, såsom ett fokus på stärkande av
självtilltro och mobilisering till förändring. Den australiensiska
forskargruppen betonar i högre grad individens självtilltro än ambivalens
inför förändring. Den aktuella interventionen har dock ännu inte prövats i
en öppen studie, vilket gör det svårt att uttala sig om dess effektivitet.
Behovet av föreliggande intervention och studie
Mot bakgrund av ovanstående forskning utvecklades den
interaktiva hemsidan MIRA. Hemsidan ansågs fylla ett tomrum gällande
stödinsatser för våldsutsatta genom att (1) utgöra ett interaktivt
internetadministrerat stöd i beslutsfattandet om och i så fall hur de skulle
kunna gå vidare och på så vis underlätta ett vidare hjälpsökande, (2)
erbjuda anonymitet och därmed öka sannolikheten att nå ut till fler
personer, (3) rikta sig till våldsutsatta oavsett könsidentitet eller sexuell
läggning, samt (4) innebära en lättillgänglig intervention grundad i den
etablerade och empiriskt prövade metoden Motiverande samtal.
Utöver det identifierade behovet av denna typ av intervention
finns en brist på utvärdering av insatser riktade till populationen
våldsutsatta, och det verkar också inom forskningen saknas beskrivningar
av internetadministrerade interventioners uppbyggnad. Med utgångspunkt
i detta avser vi inom ramarna för MIRA-studien även bidra till att fylla dessa
identifierade kunskapsluckor.
MIRA-studiens syfte och frågeställningar
Syfte
Syftet med MIRA-studien var att utveckla och framför allt utvärdera
en anonym interaktiv MI-baserad hemsida för personer utsatta för
partnervåld. Utvärderingen baserade sig framför allt på huruvida
interventionen
(hemsidan)
hade
en
effekt
på
deltagarnas
förändringsbenägenhet samt på deltagarnas egen upplevelse av hemsidan.
Att utvärdera hemsidan innebar dessutom att analysera vissa demografiska
faktorer hos de personer som valde att delta. Förändringsbenägenhet
konceptualiserades utifrån Miller & Rollnick (2010) som bestående av två
parametrar; självskattning av hur viktig individen ansåg en förändring vara
samt självskattning av individens tilltro till sin förmåga att genomföra
förändringen. Dessa utfallsmått kommer genomgående att refereras till som
viktighet med förändring respektive tilltro till förändringsförmåga, och båda
måtten härstammar ursprungligen från MI-bedömningsinstrumentet
Change Questionnaire (Miller, Moyers & Amrhein, 2005). Deltagarnas
upplevelse av interventionen mättes med hjälp av utvärderingsfrågor som
genererade såväl kvantitativa som kvalitativa svar.
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Frågeställningar
1) Kan en anonym och interaktiv hemsida baserad på Motiverande samtal
påverka förändringsbenägenhet hos personer som blir utsatta för
partnervåld, med förändringsbenägenhet mätt som självskattad viktighet
med förändring samt självskattad tilltro till förändringsförmåga?
2) Hur upplevde deltagarna den anonyma och interaktiva hemsidan
baserad på Motiverande samtal?
METOD
Design
MIRA-studien kan beskrivas som en explorativ pilotstudie med
inomgruppsdesign. Alla deltagare genomgick samma korta intervention,
och utfallsmåttet utgjordes av (1) skillnaden mellan respektive individs föroch eftermätning av förändringsbenägenhet, mätt som viktighet med
förändring och tilltro till förändringsförmåga, samt (2) deltagarnas
upplevelse av interventionen utifrån ett antal utvärderingsfrågor.
Deltagare
Rekrytering av deltagare
Rekrytering av deltagare till MIRA-studien skedde främst under
cirka tre veckors tid under april och maj månad 2013. Webbannonser lades
upp på två stora svenska kvällstidningars hemsidor, och annonsering och
journalistiska artiklar förekom i dags- och lokaltidningar. Affischer sattes
upp på universitet, sjukhus, vårdcentraler samt på bibliotek och
mötesplatser. Utöver detta spreds information om MIRA i lokala
nyhetssändningar samt på sociala medier och webbplatser. Under juni 2013
lades ytterligare en webannons ut under tre dagar via en större
kvällstidning.
Inklusion och exklusion av deltagare
För att inkluderas som deltagare i MIRA-studien skulle personen:
 Inneha en ålder av 18 år eller äldre
 Ha en upplevelse av utsatthet för någon typ av våld i sin nuvarande
relation
 Ha eller ha haft funderingar på eventuella möjligheter till förändring
av situationen
 Inte vara djupt deprimerad eller ha självmordstankar
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Inte ha barn i hemmet som blev direkt utsatta för våld
Inte befinna sig i någon form av juridisk konflikt med sin partner

Totalt gav 812 personer samtycke till att delta i studien, och av dessa var
det 253 personer som fullföljde hela interventionen samt fyllde i för- och
eftermätningen. Av dessa 253 personer besvarade 221 den avslutande
utvärderingen. För en närmare beskrivning av deltagarflöde och
demografiska aspekter, se Figur 1 respektive Tabell 1 i resultatdelen.
Material
Hemsidan
Hemsidan MIRA (www.iterapi.se/mira) skapades med hjälp av
open-source applikationen LimeSurvey, vars syfte är att enkelt kunna
designa onlineenkäter utan att behöva programmera. Hemsidan kan
beskrivas som en avancerad enkät bestående av frågor med efterföljande
individanpassad återkoppling och information. Förhoppningen var att
hemsidan för deltagaren skulle bidra med nya perspektiv kring
våldsutsattheten och underlätta beslutsprocessen gällande om och i så fall
hur personen i fråga ville göra någonting åt sin situation.
Hemsidan bestod av 10 moduler (se Figur 1 för ett flödesschema
över modulerna samt Bilaga 2 för en fullständig redogörelse av modulernas
innehåll). Dessa moduler följde efter varandra i en förutbestämd ordning,
och först vid slutförandet av en modul gavs tillgång till nästa. Modulerna
innefattade 1-3 visningssidor vardera och bestod av frågor,
informationstexter och personlig återkoppling. Majoriteten av modulerna
bestod av en uppsättning frågor vilka följdes av individanpassad
återkoppling, det vill säga textstycken som varierade beroende på hur
deltagaren hade svarat på frågorna. Informationstexterna var grundade i
forskning om ämnet partnervåld men formulerade på ett vardagligt och
enkelt språk för att maximera lättillgängligheten, och det lades stor vikt vid
att de var frivilliga att ta del. De allra flesta av hemsidans frågor kan
beskrivas som ”aktiva”, då svaren på dem avgjorde vilken av flera möjliga
återkopplings- och informationstexter som presenterades. Hemsidan
utformades så att individen gick igenom den vid ett enda tillfälle och ingen
möjlighet fanns således att logga in och ut under processens gång, detta på
grund av tekniska begränsningar.
Hemsidan MIRAs innehåll och format grundades på (a) teoribygget
kring Motiverande Samtal (MI), (b) empiriska forskningsresultat inom fältet
partnervåld, (c) nationella och internationella bedömningsinstrument och
(d) återkoppling från de personer som testkörde hemsidan. Nedan kommer
hemsidans
MI-implementering
samt
dess
utgångspunkt
i
bedömningsinstrument att beskrivas närmare.
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Implementering av MI-principer på hemsidan
Att administrera MI via internet innebär vissa svårigheter, i och med
att det är en metod som ursprungligen är avsedd att användas i
samtalsformat. Det är därför viktigt att poängtera att vi inte anser det
befogat att hävda att föreliggande intervention är MI. Snarare kan
hemsidan beskrivas som grundad i MI-principer. Innehållet på hemsidan
har utformats utifrån de tidigare omnämnda MI-aspekterna
förändringsbenägenhet, empati, ambivalens, diskrepans och förändringsprat
i så stor utsträckning som möjligt. På vilket sätt detta har gjorts beskrivs
nedan.
Förändringsbenägenhet. Hela interventionen sammantagen
syftade till att öka deltagarnas förändringsbenägenhet i form av viktighet
med förändring samt tilltro till förändringsförmåga. Förmodat verksamma
mekanismer för att lyckas med detta var bland annat öppna frågor kring
hur individen skulle vilja att relationen såg ut, utforskande av för- och
nackdelar med förändring såväl på ett känslomässigt som på ett praktiskt
plan, samt perspektivbringande informationstexter.
Empati. Innehållet på hemsidan utformades för att deltagaren skulle
uppleva att den möttes av förståelse. Den återkoppling utifrån deltagarnas
svar som förmedlades med jämna mellanrum kan sägas motsvara en verklig
rådgivares sätt att använda sig av ett empatiskt förhållningssätt. Innehållet i
återkopplingen handlade bland annat om en betoning på att det fanns
andra som befann sig i samma situation, samt att deltagarens reaktion var
förståelig utifrån den påfrestande situationen.
Ambivalens. Hänsyn togs till deltagarens ambivalens genom
tillämpning av ett icke-dömande, icke-direktivt och icke-konfrontativt
förhållningssätt på hemsidan, och fokus lades på att utforska såväl
alternativet att lämna relationen som att stanna i den. Fokus låg här på att
undvika motstånd från deltagaren genom att med jämna mellanrum
poängtera att beslutet var personens eget. Detta förmedlades även i och
med att alla informationstexter var valbara samt att det när som helst var
möjligt att avbryta.
Diskrepans. Två av modulerna i MIRA var specifikt designade för att
fungera som övningar i utvecklandet av diskrepans, det vill säga ett
belysande av skillnaden mellan nuvarande läge och hur det skulle kunna se
ut i framtiden (se Bilaga 2 för en närmare beskrivning av modulerna).
Förändringsprat. Att framkalla förändringsprat är svårt i ett
sammanhang som inte handlar om ett verkligt samtal. Hemsidan
utformades dock för att framkalla förändringsprat i icke-verbal form, alltså
tankar som pekar i riktning mot en beteendeförändring. Målet var också att
inte framkalla tankar som pekar mot att behålla den nuvarande situationen
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för deltagaren, det vill säga status-quo-prat i icke-verbal form. Att
deltagaren fick skatta sin förändringsbenägenhet var ett exempel på en
övning avsedd att framkalla förändringsprat, precis som de öppna frågor
som ställdes kring hur personen hade hanterat svåra situationer tidigare.
Betoning låg således på utforskande och validering snarare än på
konfrontation och uppmaningar.
Bedömningsinstrument
Nedan beskrivs samtliga bedömningsinstrument som hemsidan
utgick ifrån (för en närmare beskrivning av hur respektive instrument
inkorporerades på hemsidan, se bilaga 2). Då hemsidans syfte inte var att
utföra en standardiserad bedömning samt med tanke på de
utrymmesmässiga begränsningar som fanns användes inget av
instrumenten i sin fullständiga form. Frågor och frågeområden valdes
istället ut beroende på deras bedömda relevans. I vissa fall har frågor
återgetts ordagrant, men de flesta frågor har modifierats och komprimerats
för att passa syftet. Några av bedömningsinstrumenten har främst använts
som inspiration till vilka frågeområden som ansågs relevanta att inkludera.
De fåtal frågor på hemsidan som inte härstammade från
bedömningsinstrument var formulerade utifrån empiri kring vad som har
visat sig ha samband med våldsutsatthet.
FREDA. FREDA är ett batteri bestående av tre olika
bedömningsinstrument för våld i nära relationer. FREDA-batteriet är
utvecklat av Socialstyrelsen (2012), och avsett att användas av
socialtjänstpersonal eller motsvarande. De tre instrumenten är FREDAkortfrågor, FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. FREDAbatteriet är inte validerat i en svensk kontext, men är däremot
sammanställt utifrån 16 internationella validerade bedömningsinstrument
och i Sverige prövat på sammanlagt 215 kvinnor i verksamheter inom
socialtjänst och frivilligorganisationer (Socialstyrelsen, 2012). FREDAkortfrågor består av fem screeningfrågor och instrumentet avses vara ett
stöd för den yrkesverksamme inom exempelvis socialtjänst eller hälso- och
sjukvård att kunna ta upp ämnet våldsutsatthet. Det handlar alltså inte om
en bedömning av våldets allvarlighetsgrad utan snarare om identifiering av
det. Det andra FREDA-instrumentet är FREDA-beskrivning, vars syfte är att
få en bild av våldets karaktär och omfattning för de personer där en
våldsutsatthet är identifierad. Instrumentet kan fungera som
en ”ögonöppnare” för respondenten genom att våldet som pågår
konkretiseras (Socialstyrelsen, 2012). FREDA-beskrivning utgörs av två
skalor, en för psykiskt våld och hot samt en för fysiskt och sexuellt våld.
Prövning av FREDA-beskrivning har visat att frågorna i de olika skalorna
fångar våld med olika omfattning och karaktär, samt att reliabiliteten är
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godtagbar. Slutligen innefattar FREDA-batteriet instrumentet FREDAfarlighetsbedömning, vilket består av 20 frågor som tillsammans ger
indikation på risken för ökat eller dödligt våld. Instrumentet är utformat för
att användas då man redan har vetskap om en omfattande våldsutsatthet.
FREDA-farlighetsbedömning bygger i sin tur på det amerikanska
instrumentet Danger Assessment (Cambell, Webster & Glass, 2009), vilket
har visat på god validitet. Instrumentet skiljer sig åt från de två föregående
genom att handla om fler livsomständigheter än bara våldet i sig, som
exempelvis arbetsförhållanden, missbruk och svartsjuka. Några av frågorna
liknar dem i FREDA-beskrivning, men frågorna är mer sammanfattade och
bygger på empirisk forskning om riskfaktorer för dödligt våld.
The Frequency and Acceptability of Partner Behavior Inventory
(FAPBI). Detta instrument, utvecklat av Doss och Christensen (2006), syftar
till att bedöma acceptans och frekvens av såväl önskvärda som ickeönskvärda relationsbeteenden. Instrumentet uppvisar god reliabilitet och
konstruktvaliditet (Snyder, Heyman & Haynes, 2009), och har dessutom
prövats i internetadministrerad form. I FAPBI får respondenten ange hur
många gånger under den senaste månaden partnern har utfört vissa
konkreta beteenden. De beteenden som frågas efter i instrumentet är
utvalda utifrån äktenskapsrådgivares gedigna erfarenhet kring
parrelationer samt utifrån kännedom om tidigare självskattningar inom
området (Doss & Christensen, 2006).
Readiness ruler/Change Questionnaire. Readiness ruler är ett MIinstrument använt för att operationalisera förändringsbenägenhet och för
att framkalla förändringsprat (Miller & Rollnick, 2010). Instrumentet
innefattar två items; en som mäter den upplevda vikten av en förändring för
individen och en som mäter förtroendet till den egna förmågan att förändra.
Skalan visualiseras ofta i form av en figur föreställande en linjal. Ursprunget
till Readiness ruler är det icke-publicerade och icke-validerade
bedömningsinstrumentet Change Questionnaire, utvecklat av Miller, Moyers
och Amrhein (2005), bestående av 12 items vilka tillsammans skattar
motivation till förändring längs med flera dimensioner. Skalan innefattar
bland annat påståendena ”Det är viktigt för mig att genomföra denna
förändring” och ”Jag skulle kunna genomföra denna förändring”. Samtliga
items skattas på en skala från 0 (Definitivt inte) till 10 (Definitivt).
Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.). M.I.N.I.
är en strukturerad diagnostisk intervju utvecklad för att effektivt screena
individer för diverse psykiatrisk problematik, däribland depression och
ångesttillstånd enligt beskrivningen i diagnosmanualen DSM-IV (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders; American Psychiatric
Association, 2000) (Sheehan et al., 1998). Frågorna är utformade för att
endast kräva ett ja- eller nej-svar och instrumentet är därmed enkelt att
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administrera. M.I.N.I. anses ha god validitet samt god interbedömar- och
test- retestreliabilitet (Sheehan et al., 1998).
Beck Anxiety Inventory (BAI). BAI är ett självskattningsformulär
bestående av 21 påståenden som skattar förekomsten av ångestsymtom
under den senaste veckan, med fyra svarsalternativ för respektive fråga där
0=Aldrig, 1=Ibland, 2=Ofta och 3=Nästan hela tiden (Beck, Epstein, Brown &
Steer, 1988). BAI har visat sig ha goda psykometriska egenskaper i form av
hög test-retestreliabilitet och hög intern konsistens (Beck et al., 1988).
Utvärderingsformulär. Det formulär som utgjorde grund i
utvärderingen av deltagarnas upplevelse av hemsidan inspirerades av
liknande forskningsstudiers utvärderingsformulär (eg. Dahlberg &
Norling, 2012; Ivarsson et al., 2014), och syftade till att ge en
övergripande bild av deltagarnas upplevelser av hemsidan utan att vara
för omfattande.
Procedur
Utformning av hemsidan
Utformningen av hemsidan innebar en process av ständig prövning
och omprövning. Då syftet med föreliggande studie var att utvärdera
hemsidan snarare än att beskriva det exakta tillvägagångssättet för
utformningen kommer här främst att redogöras för den övergripande
proceduren. Utformningen av hemsidan kan beskrivas som bestående av
fyra olika faser: (a) litteratur- och webbgranskning kring partnervåld,
Motiverande samtal (MI) och internetbaserade interventioner, (b)
designande av interventionen, (c) testning och revidering av hemsidan samt
(d) lansering av hemsidan.
Litteratur- och webbgranskning kring partnervåld, MI och
internetbaserade interventioner. Målet i denna fas av processen var att
förstå problemets kontext samt att undersöka effektiva komponenter i
andra interventionsprogram med liknande syfte. Både kvantitativ och
kvalitativ forskning granskades i form av såväl nationella som
internationella
empiriska
studier,
metaanalyser,
böcker
och
myndighetsrapporter. Speciellt fokus låg på att granska källor som berörde:
(a) våldsutsatthet och MI, (b) våldsutsatthet och internetbaserade
interventioner, (c) MI och internetbaserade interventioner, samt (d) olika
typer av bedömningsinstrument. Forskningen som sedan kom att inspirera
designandet av hemsidan handlade utöver våldsutsatthet även om
internetbaserade interventioner för andra typer av problem, exempelvis
missbruk och alkoholbruk i trafiken. Hemsidor som riktade sig till
populationen våldsutsatta ägda av frivillig- och samverkansorganisationer,
kunskaps- och resurscentrum samt myndigheter besöktes och granskades.
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Information godtogs från respektive hemsida efter en bedömning av dess
ansvarige utgivare, källhänvisningar, informationens trovärdighet samt det
samlade intrycket av sidan. I detta steg undersöktes även vilka instrument
gällande MI samt våld- och riskbedömning som skulle kunna tänkas vara
applicerbara inom föreliggande intervention.
Designande av interventionen. Efter att ha fattat beslut kring vilka
huvudsakliga inslag hemsidan skulle ha inleddes konkretiseringen av dem.
Fokus låg genomgående på att göra inslagen både så lättillgängliga och så
teoribaserade som möjligt. Då ingen enskild teori eller enskilt perspektiv
bedömdes förklara fenomenet partnervåld på ett heltäckande sätt blev
resultatet av hemsidans uppbyggnad en blandning av olika teorier,
anpassade efter interventionens format. MI-inslag valdes utifrån empirisk
tyngd och lämplighet i internetbaserad form.
Testning och revidering av hemsidan. En viktig del i processen var
testningen av sidan, vilken pågick under ett par veckors tid och involverade
runt
40
testpersoner.
Testpersonerna
var
studenter
på
Psykologprogrammet vid Linköpings universitet, doktorander på
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) vid Linköpings
universitet, yrkesverksamma inom området MI, experter inom webbdesign
och användarvänlighet, representanter från frivilligorganisationer samt
vänner och familj. Testpersonerna gick igenom hemsidan och gav
återkoppling utifrån ett antal frågor som ansågs vara relevanta, och
hemsidan utvecklades och redigerades utifrån denna återkoppling.
Lansering av hemsidan. Hemsidan MIRA lanserades i mitten av
april 2013 och låg därefter öppen för deltagare till och med den sista
december samma år. Att inleda sitt deltagande i MIRA-studien kan
beskrivas som praktiskt okomplicerat då deltagarna endast behövde surfa
in på den aktuella webbadressen och sedan klicka sig vidare.
Etiska överväganden
Projektet prövades och godkändes av den regionala
Etikprövningsnämnden och uppfyller således humanistiska och
samhällsvetenskapliga forskningsprinciper baserade på informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet
samt
nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002). De huvudsakliga aspekterna som lyftes i
etikansökan diskuteras nedan.
Personuppgifter och datasäkerhet. Samtliga deltagare var
anonyma och ingen information som skulle kunna koppla en viss identitet
till ett visst svar inhämtades. Det fanns ingen in- och utloggningsfunktion
och personen var därmed tvungen att fullfölja samtliga moduler vid ett
enda tillfälle. Deltagaren kunde när som helst avbryta processen. Vissa
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frågor, exempelvis om kön och kulturell bakgrund, var frivilliga då det
antogs att de för vissa skulle kunna upplevas som känsliga att svara på.
Deltagarens förväntningar. En risk identifierades i att deltagarna
skulle uppfatta interventionen som en standardiserad bedömning eller som
en behandling, och därför informerades på första sidan om att det handlade
om ett enskilt besök på en hemsida samt att det inte skulle förekomma
personlig kontakt med en behandlare. Informerat samtycke inhämtades
efter att deltagaren tagit del av information kring vad studien skulle
innebära för den enskilde individen.
Risker med deltagande. Forskningsdeltagarna i denna studie
befann sig per definition i en relation med våldsinslag, och interventionen
skulle kunna leda till ett beslut att lämna relationen. Forskning visar att
våldet inte sällan eskalerar i samband med en separation (Hradilova Selin,
2009). Denna risk informerades deltagarna om och utöver det fanns även
hänvisning vidare till instanser kapabla att hantera mer akuta ärenden.
Kontaktuppgifter fanns dessutom tillgängligt i form av ett direktnummer
och en mailadress till ansvariga för hemsidan, med syftet att ta emot och
hänvisa vidare eventuella krisärenden. Ytterligare en risk var att
deltagandet skulle kunna framkalla påfrestande minnen, känslor och
insikter. Denna risk ansågs dock vara möjlig att ta med tanke på den ännu
större risk som föreligger för personer som stannar kvar i en våldsam
relation (Socialstyrelsen, 2009). Personer med djupa depressioner och
självmordstankar rekommenderades dock inte att delta utan hänvisades
vidare till annan typ av hjälpinstans. Det är vanligt att våldsutsatta befinner
sig under ständig kontroll och övervakning av sin partner (Hradilova Selin,
2009). Det fanns därför genom hela processen en ”Lämna sidan nu”-ikon i
översta högra hörnet av sidan, genom vilken man slussades vidare till en
neutral sida ifall ett hotfullt läge skulle uppstå. Information fanns också
tillgänglig om tillvägagångssätt för att dölja webbhistorik samt för att surfa
i inkognitoläge, allt för att öka säkerheten för deltagaren.
Barn. Ett av studiens inklusionskriterier handlade om att inte ha
hemmavarande direkt utsatta för våld, eftersom överväganden kring
alternativet att stanna i relationen i sådana fall inte ansågs vara försvarbart.
Dessa personer hänvisades vidare till andra hjälpinstanser och
rekommenderades att förflytta barnet/barnen från den våldsamma miljön.
Alternativet att exkludera även deltagare med barn indirekt utsatta för våld
i form av bevittnande diskuterades, på grund av att även dessa barn bör
betraktas som våldsutsatta. Med tanke på risken att exkludera en stor del
av gruppen våldsutsatta, samt mot bakgrund av att det anses högst relevant
att motverka att barn far illa bedömdes det dock som lämpligt att inte
exkludera dessa deltagare.
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Databearbetning
Datainsamling skedde i programvaran LimeSurvey, och data
överfördes sedan till SPSS Statistics 20.0 för en kvantitativ analys.
Interventionens effekt på förändringsbenägenhet mättes genom två
beroende t-test gällande för- och eftermätningen av självskattad viktighet
med
förändring
respektive
gällande
självskattad
tilltro
till
förändringsförmåga.
En korrelationsberäkning
utifrån
Pearsons
korrelationskoefficient (r) gjordes gällande skillnad mellan för- och
eftermätning av viktighet med förändring och skillnad mellan för- och
eftermätning av tilltro till förändringsförmåga, för att på detta sätt
undersöka huruvida en förändring av den ena parametern på gruppnivå
innebar en förändring av den andra. Vidare gjordes oberoende t-test för att
jämföra förmätning av viktighet med förändring och tilltro till
förändringsförmåga mellan gruppen deltagare som fullföljde och gruppen
deltagare som inte gjorde det. Ytterligare t-test gjordes för att undersöka
samband mellan demografiska faktorer och utvärderingssvar, för att se om
olika subgrupper upplevde interventionen på olika vis. Information
beträffande demografiska aspekter, våldsförekomst och utvärderingssvar
sammanställdes och presenteras i resultatdelen i form av deskriptiv
statistik. Ett antal chi-två-analyser genomfördes utifrån dessa data för att
undersöka eventuella skillnader mellan de deltagare som fullföljde och de
som inte fullföljde.
Samtliga statistiska test var oriktade, det vill säga tvåsidiga. Vid
signifikanta resultat på t-test beräknades effektstorlek utifrån Cohen’s d.
Vidare
genomfördes
korrelationsberäkning
utifrån
Pearsons
korrelationskoefficient (r).
De fritextsvar som var möjliga att lämna i samband med vissa
utvärderingsfrågor kategoriserades övergripande utifrån relevanta teman.
RESULTAT
De kvantitativa resultaten i föreliggande uppsats består av
redogörelser kring (1) deltagarflöde (2) demografiska data, (3)
våldsutsatthet, (4) förändringsbenägenhet samt (5) utvärderingsdata.
Utöver dessa kvantitativa resultat presenteras dessutom en kategorisering
av de kvalitativa fritextkommentarer som lämnades i utvärderingsdelen.
Viktigt att notera är att antal deltagare skiljer sig åt i de olika analyserna, då
även de deltagare som avbrutit inkluderades i vissa delar av resultatet.
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Kvantitativa resultat
Deltagarflöde
En bortfallredovisning gällande antalet deltagare som fullföljde
respektive modul presenteras i Figur 1. Notera att denna
bortfallsredovisning inte innefattar det antal deltagare som fullföljde Modul
7 och Modul 8, och inte heller det bortfall som skedde under dessa moduler.
Anledningen till detta var att kriterierna inom dessa moduler såg
annorlunda ut. Gällande Modul 7 (Hur barn påverkas av våld) gavs denna
endast till de deltagare som angivit att de hade barn, och bortfallet på denna
modul bedömdes därmed inte vara representativt för deltagargruppen.
Vidare var Modul 8 (Att stanna eller att lämna?) frivillig, vilket
omöjliggjorde tillgång till data kring fullföljande och bortfall inom denna
modul. Även om dessa resultat inte presenteras i Figur 1 kan nämnas att
sammanlagt 47 deltagare föll bort under dessa två moduler.
Godkände delt agande i st udien
n=812

M odul 1: Förändringsbenägenhet före
n=474

Bort fall n=338

M odul 2: D em ograﬁska aspekt er
n=425

Bort fall n=49

M odul 3: D iskrepans
n=350

Bort fall n=75

M odul 4: Våldsförekom st
n=333

Bort fall n=17

M odul 5: Fler våldsaspekt er
n=311

Bort fall n=22

M odul 6: Konsekvenser av våld
n=301

Bort fall n=10

* Modul 7: Hur barn påverkas av våld

** Modul 8:Att stanna eller att lämna?

M odul 9: Förändringsbenägenhet eft er
n=254

M odul 10: U t värdering
n=223

Bort fall n=31

Figur 1. Flödesschema över deltagares fullföljande av olika moduler samt
relaterat deltagarbortfall.
* Modul som inte gavs till alla deltagare. Räknas ej med i flödeschemat över bortfall.
** Modul baserad på frivilliga svar. Räknas ej med i flödeschemat över bortfall.
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Utifrån figuren ovan framgår att 31,2 procent av deltagarna (n=812)
som lämnade samtycke fullföljde interventionen, det vill säga slutförde
Modul 9 (Förändringsbenägenhet efter), och 27,5 procent av deltagarna
(n=223) genomförde hela interventionen samt fyllde i utvärderingen. Det
största procentuella bortfallet skedde under interventionens inledande
moduler. Avseende tidsåtgång tog det i genomsnitt 30,6 minuter för
deltagarna att fullfölja interventionen (n=223, M=30,6 minuter, SD=18,4
minuter).
Demografiska data
I Tabell 1 presenteras demografiska data dels sammantaget för alla
deltagare som besvarade de inledande demografiska frågorna, dels separat
för de individer som fullföljde deltagandet samt för de individer som inte
fullföljde men likväl besvarade de demografiska frågorna. Genom statistiska
analyser utifrån dessa data uppmättes en signifikant skillnad mellan den
grupp som fullföljt interventionen och den som inte fullföljt gällande
huruvida de sökt hjälp tidigare, där fullföljare hade gjort detta i högre
utsträckning (2 (1) = 7,56, p<.01). En signifikant skillnad upptäcktes vidare
gällande kön, där kvinnor fullföljde interventionen i högre utsträckning än
vad män gjorde (2 (1) = 15,6, p<.001). Ingen signifikant skillnad mellan
fullföljare respektive icke-fullföljare kunde däremot uppmätas gällande
kulturell bakgrund eller utbildningsnivå.
Tabell 1
Demografiska data presenterat separat för gruppen fullföljare och ickefullföljare samt för samtliga besvarare totalt
Demografiska
variabler

Alternativ

Fullföljare
(n=254)
n (%)

Ickefullföljare
(n=171)
n (%)

Besvarare
totalt
(N=425)
n (%)

Kön

Kvinna
Man
Vill inte definiera

226 (89 %)
26 (10,2 %)
2 (0,8 %)

123 (72,0 %)
43 (25,0 %)
5 (3,0 %)

349 (82,1 %)
69 (16,2 %)
7 (1,7 %)

Relationstyper

Kvinnlig deltagare med manlig partner
Manlig deltagare med kvinnlig partner
Manlig deltagare med manlig partner
Kvinnlig deltagare med kvinnlig partner
Vill inte definiera eget/partners kön

223 (87,7 %)
22 (8,7 %)
4 (1,6 %)
2 (0,8 %)
3 (1,2 %)

117 (68,4 %)
40 (23,4 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
10 (5,8 %)

340 (80,0 %)
62 (14,6 %)
6 (1,4 %)
4 (0,9 %)
13 (3,1 %)

Ålder

18-25 år
26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66 år eller äldre

30 (11,8 %)
59 (23,2 %)
92 (36,2 %)
57 (22,5 %)
11 (4,3 %)
5 (2,0 %)

16 (9,4 %)
57 (33,3 %)
50 (29,2 %)
34 (19,9 %)
8 (4,7 %)
6 (3,5 %)

46 (10,8 %)
116 (27,3 %)
142 (33,4 %)
91 (21,4 %)
19 (4,5 %)
11 (2,6 %)

Civilstatus

Gift
Registrerat partnerskap
Förlovad

93 (36,6 %)
4 (1,6 %)
40 (15,7 %)

65 (38,0 %)
4 (2,3 %)
15 (8,8 %)

158 (37,2 %)
8 (1,9 %)
55 (12,9 %)
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Varken gift eller förlovad

117 (46,1 %)

87 (50,9 %)

204 (48,0 %)

Sammanboende
med partnern

Ja
Nej

185 (72,8 %)
69 (27,2 %)

129 (75,4 %)
42 (24,6 %)

314 (73,9 %)
111 (26,1 %)

Längd
på relationen

0-6 månader
6 månader-1 år
1-2 år
2-5 år
5-10 år
10 år eller längre

6 (2,4 %)
12 (4,7 %)
32 (12,6 %)
53 (20,9 %)
61 (24,0 %)
90 (35,4 %)

4 (2,3 %)
11 (6,5 %)
22 (12,9 %)
44 (25,7 %)
33 (19,3 %)
57 (33,3 %)

10 (2,4 %)
23 (5,4 %)
54 (12,7 %)
97 (22,8 %)
94 (22,1 %)
147 (34,6 %)

Egen kulturell
bakgrund

Inom Sverige
Utanför Sverige
Vill inte svara

228 (89,8 %)
21 (8,2 %)
5 (2,0 %)

147 (85,9 %)
22 (12,9 %)
2 (1,2 %)

375 (88,2 %)
43 (10,1 %)
7 (1,7 %)

Partnerns
kulturella
bakgrund

Samma som deltagarens
Skild från deltagarens
Vill inte svara

180 (70,9 %)
70 (27,5 %)
4 (1,6 %)

120 (70,2 %)
50 (29,2 %)
1 (0,6 %)

300 (70,6 %)
120 (28,2 %)
5 (1,2 %)

Antal hemmavarande barn
under 18

Har inga barn
Har barn som inte bor hemma
Ett
Två
Tre
Fyra
Fem eller fler

65 (25,6 %)
44 (17,3 %)
47 (18,5 %)
64 (25,2 %)
24 (9,4 %)
8 (3,1 %)
2 (0,9 %)

55 (32,1 %)
29 (17,0 %)
31 (18,1 %)
38 (22,2 %)
15 (8,8 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)

120 (28,2 %)
73 (17,2 %)
78 (18,4 %)
102 (24,0 %)
39 (9,1 %)
10 (2,4 %)
3 (0,7 %)

Högsta
genomförda
utbildning

Grundskola
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning < 3 år
Eftergymnasial utbildning > 3 år
Annat

15 (5,9 %)
40 (15,7 %)
47 (18,5 %)
147 (57,9 %)
5 (2,0 %)

8 (4,7 %)
35 (20,5 %)
34 (19,9 %)
89 (52,0 %)
5 (2,9 %)

23 (5,4 %)
75 (17,6 %)
81 (19,1 %)
236 (55,5 %)
10 (2,4 %)

Partnerns
högsta
genomförda
utbildning

Grundskola
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning < 3 år
Eftergymnasial utbildning > 3 år
Annat

20 (7,9 %)
80 (31,5 %)
43 (16,9 %)
104 (40,9 %)
7 (2,8 %)

18 (10,5 %)
49 (28,7 %)
30 (17,5 %)
68 (39,8 %)
6 (3,5 %)

38 (8,9 %)
129 (30,3 %)
73 (17,2 %)
172 (40,5 %)
13 (3,1 %)

Nuvarande
sysselsättning

Arbetar och/eller studerar heltid
Arbetar och/eller studerar deltid
Sjukskriven
Föräldraledig
Arbetslös
Annat

161 (63,4 %)
30 (11,8 %)
26 (10,2 %)
13 (5,1 %)
21 (8,3 %)
3 (1,2 %)

116 (67,8 %)
14 (8,2 %)
9 (5,3 %)
9 (5,3 %)
17 (9,9 %)
6 (3,5 %)

277 (65,2 %)
44 (10,4 %)
35 (8,2 %)
22 (5,2 %)
38 (8,9 %)
9 (2,1 %)

Partnerns
nuvarande
sysselsättning

Arbetar och/eller studerar heltid
Arbetar och/eller studerar deltid
Sjukskriven
Föräldraledig
Arbetslös
Annat

176 (69,3 %)
31 (12,2 %)
11 (4,3 %)
1 (0,4 %)
31 (12,2 %)
4 (1,6 %)

123 (71,9 %)
10 (5,9 %)
8 (4,7 %)
5 (2,9 %)
20 (11,7 %)
5 (2,9 %)

299 (70,4 %)
41 (9,6 %)
19 (4,5 %)
6 (1,4 %)
51 (12,0 %)
9 (2,1 %)

Tidigare
hjälpsökande

Har tidigare inte sökt hjälp
Har sökt information på nätet/på annat sätt
Har fått professionellt stöd/rådgivning
Har sökt annan typ av hjälp

84 (33,1 %)
77 (30,3 %)
82 (32,3 %)
11 (4,3 %)

87 (50,9 %)
50 (29,2 %)
29 (17,0 %)
5 (2,9 %)

171 (40,2 %)
127 (29,9 %)
111 (26,1 %)
16 (3,8 %)

Tidigare besök
på hemsidan

Har tidigare besökt MIRA
Har tidigare inte besökt MIRA

243 (95,7 %)
11 (4,3 %)

4 (2,3 %)
167 (97,7 %)

15 (3,5 %)
410 (96,5 %)
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Våldsförekomst
En översikt av hur många deltagare som hamnade inom respektive
våldskategori presenteras i Tabell 2 nedan. Resultatet presenteras för
samtliga som besvarade våldsmodulen samt separat dels för de som
fullföljde sin medverkan på hemsidan och dels de som fullföljde Modul 4
(Våldsförekomst) men avbröt innan de nådde eftermätningen av
förändringsbenägenhet. Vilken slutgiltig våldskategori deltagaren hamnade
i avgjordes enligt en algoritm utifrån grad av psykiskt våld i kombination
med grad av fysiskt/sexuellt våld (se Bilaga 2). I tabellen kan bland annat
utläsas att majoriteten av deltagarna sammantaget hamnade i den högsta
våldskategorin. Statistiska analyser visade här att fullföljare uppgav en
signifikant högre grad av psykiskt våld än icke-fullföljare (2 (1) = 6,22,
p<.05). Ingen signifikant skillnad upptäcktes dock gällande våldsförekomst
mellan män och kvinnor.
Tabell 2
Förekomst av psykiskt och fysiskt/sexuellt våld hos deltagarna, presenterat
separat för fullföljare och icke-fullföljare samt för samtliga besvarare
Kategori

Fullföljare
(n=254)

Icke-fullföljare
(n=79)

Besvarare
totalt (N=333)

n (%)

n (%)

n (%)

Psykiskt våld

Inget
Lågt
Medel
Högt

0 (0 %)
41 (16,1 %)
82 (32,3 %)
131 (51,6 %)

13 (16,4 %)
10 (12,7 %)
16 (20,3 %)
40 (50,6 %)

13 (3,9 %)
51 (15,3 %)
98 (29,4 %)
171 (51,4 %)

Fysiskt/sexuellt våld

Inget
Lågt
Medel
Högt

62 (24,4 %)
83 (32,7 %)
73 (28,7 %)
36 (14,2 %)

28 (35,5 %)
23 (29,1 %)
20 (25,3 %)
8 (10,1 %)

90 (27 %)
106 (31,9 %)
93 (27,9 %)
44 (13,2 %)

Sammantagen våldskategori

Låg
Medel
Hög

37 (14,6 %)
61 (24 %)
156 (61,4 %)

22 (27,8 %)
12 (15,2 %)
45 (57,0 %)

59 (17,7 %)
73 (21,9 %)
201 (60,4 %)

Förändringsbenägenhet
Beroende t-test användes för jämförelse mellan för- och
eftermätning av förändringsbenägenhet (data presenteras i Tabell 3).
Signifikanta ökningar upptäcktes gällande såväl viktighet med förändring
(t(253)=-2,20, p<.05, d=0.11) som tilltro till förändringsförmåga (t(253)=4,82, p<.001, d=0.20). Vidare genomfördes t-test som avsåg upptäcka en
eventuell skillnad mellan kvinnor och män gällande förmätning av
respektive utfallsmått, där män skattade en signifikant lägre initial viktighet
med förändring (t(418)=4,70, p<.001). Däremot upptäcktes ingen skillnad
mellan könen gällande förmätning av tilltro till förändringsförmåga. Även
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skillnaden mellan könen gällande förändringen mellan för- och
eftermätning av viktighet med förändring samt dito gällande tilltro till
förändringsförmåga undersöktes. Här identifierades en signifikant skillnad
gällande viktighet med förändring där männens ökning var lägre än
kvinnornas (t(418)=3,85, p<.001).
Tabell 3
Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och effektstorlekar för använda
items ur Change Questionnaire vid för- och eftermätning (n=254).
Item

Förmätning
M (SD)

Eftermätning
M (SD)

T-värde
(df 253)

Effektstorlek
(d)

Det är viktigt för
mig med en
förändring av min
situation¤

8,67 (1,88)

8,88 (1,91)

-2,20*

.11

Jag har tilltro
5,27 (2,67)
till min förmåga att
förändra min
situation¤

5,81 (2,83)

-4,82**

.20

¤Skalan gick från 0 (Definitivt inte) till 10 (Definitivt)
*signifikant, p<.05
**signifikant, p<.001

En deskriptiv sammanställning gjordes även gällande för- och
eftermätningen av förändringsbenägenhet. Viktigheten med förändring
ökade för 72 av 254 deltagare (28 %), för 151 deltagare (60 %) låg den kvar
på samma nivå vid eftermätning, och 31 deltagare (12 %) skattade en lägre
siffra vid eftermätningen. Tilltron till förändring ökade för 114 av 254
deltagare (45 %) och 90 deltagare (35 %) låg kvar på samma nivå vid
eftermätning. De övriga 50 deltagarna (20 %) uppvisade en minskning i
tilltro.
Samband mellan viktighet med förändring och tilltro till
förändringsförmåga. Utifrån genomförd korrelationsberäkning uppmättes
ett positivt samband mellan ökning av tilltro till förändringsförmåga och
ökning av viktighet med förändring (p<.01, r =.19). Då ett av dessa mått på
förändringsbenägenhet ökar sker alltså samma sak även med det andra,
även om sambandet kan betraktas som svagt.
Jämförelse av förmätningar mellan fullföljare och icke-fullföljare.
Ett beroende t-test, presenterat i Tabell 4 nedan, gjordes för jämförelse av
förmätning av förändringsbenägenhet mellan gruppen som fullföljde
deltagandet (n=254) och gruppen som avbröt i förtid men som hann
genomföra denna förmätning (n=220). En signifikant skillnad (t(473)=5,75,
p<.001, d=0.55) upptäcktes gällande gruppernas skattning av viktighet med
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förändring, där gruppen som inte slutförde interventionen ansåg en
förändring som mindre viktigt. Ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan
grupperna avseende tilltro till förändringsförmåga.
Tabell 4
Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och effektstorlekar för använda
items ur Change Questionnaire vid jämförelse av fullföljare och icke-fullföljare,
förmätning.
Mått

Fullföljare
M (SD)
(n=254)

Icke-fullföljare
M (SD)
(n=220)

T-värde
(df 472)

Effektstorlek
(d)

Det är viktigt för mig 8,67 (1,88)
med en förändring av
min situation¤

7,23 (3,27)

5,75**

.55

Jag har tilltro till min 5,27 (2,67)
förmåga att förändra
min situation¤

5,38 (2,96)

-0,42 ns

¤Skalan gick från 0 (Definitivt inte) till 10 (Definitivt)
**signifikant, p<.001
ns=icke signifikant (non significant)

Utvärderingsdata
I Tabell 5 presenteras en deskriptiv sammanställning av
utvärderingarna från de 223 deltagare som slutförde denna modul.
Tabell 5
Deltagarnas utvärdering av interventionen (n=223)
Svarsalternativ

n (%)

Anser du att du på denna hemsida har fått
stöd i att fatta ett beslut kring hur du skulle
kunna gå vidare?

Nej, inte alls
Nja, inte riktigt
Ja, till viss del
Ja, till stor del

11 (4,9 %)
46 (20,6 %)
132 (59,2 %)
34 (15,3 %)

Var det någonting som var extra värdefullt
för just dig?*

Ja
Nej

142 (63,7 %)
81 (36,3 %)

Var det någonting
hemsidan?*

på

Ja
Nej

53 (23,8 %)
170 (76,2 %)

Var det någonting du inte förstod eller
tyckte var konstigt?*

Ja
Nej

9 (4 %)
214 (96 %)

Upplevde
du
inbjudande? *

som

Ja
Nej

192 (86,1 %)
31 (13,9 %)

Tyckte du att texterna var formulerade på
ett respektfullt sätt?*

Ja
Nej

218 (97,8 %)
5 (2,2 %)

du

sidans

saknade

design

31

Vad tyckte du om tiden det tog att gå
igenom sidan?

Det hade kunnat ta mycket kortare tid
Det hade kunnat ta något kortare tid
Det tog lagom lång tid
Det hade kunnat ta något längre tid
Det hade kunnat ta mycket längre tid

4 (1,8 %)
17 (7,6 %)
187 (83,9 %)
11 (4,9 %)
4 (1,8 %)

Hur relevanta tyckte du att frågorna var?

Inte alls relevanta
Inte speciellt relevanta
Ganska relevanta
Mycket relevanta

0 (0 %)
3 (1,3 %)
76 (34,1 %)
144 (64,6 %)

Hur mycket kände du igen dig i den
återkoppling du fick efter att ha svarat på
frågorna?

Inte alls
Inte speciellt mycket
Ganska mycket
Väldigt mycket

2 (0,9 %)
21 (9,4 %)
134 (60,1 %)
66 (29,6 %)

Tyckte du att informationstexterna var
givande?

Jag valde att inte ta del av någon
Nej, inte alls
Nja, inte så mycket
Ja, ganska mycket
Ja, väldigt mycket

35 (15,7 %)
0 (0 %)
22 (9,9 %)
107 (48,0 %)
59 (26,4 %)

Vad tyckte du om informationstexternas
läsbarhet?

Jag valde att inte ta del av någon
Svåra att förstå
Mestadels svåra att förstå
Mestadels lätta att förstå
Lätta att förstå

32 (14,3 %)
1 (0,5 %)
1 (0,5 %)
46 (20,6 %)
143 (64,1 %)

Skulle du rekommendera denna sida till en
vän i samma situation?

Nej, absolut inte
Nja, tror inte det
Ja, förmodligen
Ja, definitivt

3 (1,3 %)
11 (4,9 %)
94 (42,2 %)
115 (51,6 %)

Sammanfattningsvis, uppfyllde MIRA dina
förväntningar?

Nej, inte alls
Nja, inte riktigt
Ja, till viss del
Ja, definitivt

3 (1,4 %)
17 (7,6 %)
100 (44,8 %)
103 (46,2 %)

* Frågor som utöver de förbestämda svarsalternativen innehöll en möjlighet för
deltagarna att ge fritextsvar.

Utifrån tabellen kan bland annat utläsas att majoriteten av
deltagarna uppgav att de till viss del eller till stor del hade fått stöd i att
fatta ett beslut kring hur de skulle kunna gå vidare (74,4 %), att texterna
var formulerade på ett respektfullt sätt (97,8 %), att de kände igen sig
ganska mycket eller väldigt mycket i den återkoppling de fick (89,7 %) samt
att informationstexterna hade varit ganska givande eller mycket givande
(74,5 %). Dessutom skulle 93,8 procent av deltagarna förmodligen eller
definitivt rekommendera sidan till en vän i samma situation, och
sammantaget uppgav 91 procent av deltagarna att sidan till viss del eller
definitivt uppfyllde deras förväntningar. De statistiska analyser som
genomfördes för att undersöka en eventuell skillnad mellan kvinnor och
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män gällande upplevt stöd i att fatta ett beslut samt i vilken utsträckning de
skulle rekommendera hemsidan till en vän i samma situation uppmätte inga
statistiskt signifikanta resultat.
Sammanställning av fritextsvar
I syfte att få mer information kring deltagarnas upplevelse av
hemsidan gavs i samband med de utvärderingsfrågor som endast innehöll
ja- och nej-svar möjlighet att även lämna fritextsvar. Dessa fritextsvar
genererade totalt 263 kommentarer. Kommentarerna belyste upplevelser
av interventionen och innehåll på hemsidan och grupperades, utifrån dess
innehåll, in i följande kategorier; (1) kommentarer gällande positiva
aspekter, (2) kommentarer gällande förbättringsområden, samt (3) övriga
kommentarer.
Kommentarer gällande positiva aspekter
Av de kommentarer som lämnades berörde omkring två tredjedelar
positiva aspekter. De kommentarer som räknades som positiva
kategoriserades utifrån teman in i sex olika undergrupper; allmänt gällande
hemsidans innehåll, bekräftelse/igenkänning, perspektiv/insikt/tydlighet,
information, reducering av skuld, hemsidans struktur och upplägg samt
hemsidans design.
Allmänt gällande hemsidans innehåll. Ett stort antal kommentarer
lyfte fram positiva aspekter i hemsidans innehåll. Majoriteten av deltagarna
betonade att fokus på för- och nackdelar genom ambivalenskorset var
givande. Andra kommentarer berörde informationstexternas tydlighet och
icke-dömande karaktär.
Bekräftelse/igenkänning. Flertalet kommentarer lämnades på
detta tema, vilka beskrev det positiva i att få problemet synliggjort, att bli
hörd och bekräftad och inte bemött med kritik. Det lyftes även av en
deltagare som positivt att som man få möjlighet att uttrycka och berätta om
utsattheten.
Perspektiv/insikt/tydlighet. En relativt stor andel kommentarer
lämnades inom detta tema, och här uttrycktes att interventionen bidragit
till nya perspektiv på våldet samt att den egna situationen blivit tydligare.
Vidare nämndes att det fokus som fanns på utforskande av ambivalens och
mer specifikt på kartläggningen av för- och nackdelar med att stanna och
att lämna var givande.
Information. Många av deltagarna lämnade även kommentarer som
belyste vikten av att få ta del av information för att förstå våldet de utsätts
för. Vissa deltagare lyfte specifikt innehåll som de ansåg extra nyttigt att få
ta del av, såsom informationen kring ömsesidigt våld samt det faktum att
psykiskt våld också räknas som våld.
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Reducering av skuld. Kommentarer från deltagarna gavs även
gällande att hemsidan hade bidragit till en upplevelse av minskad skuld, att
det var en lättnad att få höra att partnerns beteende inte är acceptabelt.
Hemsidans struktur och upplägg. Ett mindre antal kommentarer
lämnades angående detta, och här poängterades det positiva i att
systematiskt och med en känsla av stöttning gå igenom olika aspekter av
relationen. Mängden frågor lyftes som bra, samt det faktum att hemsidan
utgjorde ett anonymt forum.
Hemsidans design. En stor andel kommentarer berörde hemsidans
design. Den beskrevs bland annat som enkel och lättnavigerad, och ett par
deltagarna angav att hemsidan förmedlade trygghet. Det lyftes även som
positivt att informationen presenterades stegvis, med klickbara alternativ.
Även tillgången till en flyktknapp betonades som en positiv aspekt.
Kommentarer gällande möjliga utvecklingsområden
Av de kommentarer som lämnades belyste omkring en tredjedel
sådant som deltagarna inte var nöjda med på hemsidan, och flera
kommentarer berörde olika förbättringsaspekter. Dessa kategoriserades in
i följande teman; grad av igenkänning, vad deltagarna hade velat se mer av,
förslagna hjälpinsatser, hemsidans design och funktion samt övrig kritik.
Grad av igenkänning. En aspekt som berördes i tretton av
kommentarerna var en bristande igenkänning i personlig feedback samt
informationstexter. Flertalet deltagare ansåg att fokus låg för mycket på det
fysiska våldet då deras eget problem snarare handlade om hot, verbala
kränkningar och känslomässig tortyr, och att detta orsakade svårigheter i
att känna igen sig och att veta huruvida man faktiskt är utsatt eller inte.
Vad deltagarna hade velat se mer av. Ett flertal kommentarer
berörde olika aspekter som deltagarna hade velat se mer av på hemsidan. I
deltagarnas kommentarer belystes exempelvis ett tydligare fokus på
psykiskt våld och hot samt på barn i våldsamma relationer. Några av
deltagarna ville se ännu större fokus på ambivalens, och ett par hade gärna
sett fler negativa och positiva aspekter gällande att stanna respektive lämna
relationen. Några deltagare ville ha mer innehåll kring orsaker till
partnervåld och andra önskade ett tydligare fokus på lindrigare former av
våld samt på psykiskt våld. Flertalet deltagarna ville även ha ett tydligare
fokus på barn. Också alkoholmissbruk och medberoende var områden som
ett par deltagare gärna hade läst mer om. Andra deltagare ansåg snarare att
hemsidan borde ha fokuserat på ömsesidigt våld i större utsträckning,
alternativt att det borde ha framgått att hemsidan inte främst riktade sig till
par där detta förekommer. Att fråga om personens egna beteenden
efterfrågades också.
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Föreslagna
hjälpinsatser.
Flertalet
deltagare
lämnade
kommentarer som rörde besvikelse och skepsis kring den hjälp som finns
tillgängligt i samhället för våldsutsatta idag. Många hade dåliga
erfarenheter av socialtjänst, försäkringskassa samt hälso- och sjukvård, och
ett antal kommentarer berörde det faktum att de instanser som de
rekommenderades att ta kontakt med på hemsidan i verkligheten saknar
relevant kompetens och erfarenhet. Andra deltagare framförde önskemål
om erbjudande av mer konkret hjälp samt mer omfattande terapeutiska
insatser via internet.
Hemsidans design och funktion. Några deltagare lämnade i
samband med flervalsfrågan kring sidans utseende och tekniska funktioner
kommentarer om detsamma. Ett par av dessa saknade en bakåtknapp,
medan andra menade att hemsidan borde göras snyggare, smidigare och
proffsigare, och att den inte framstod som hjälpsam utan främst ett sätt att
samla in data.
Övrig kritik. Inom denna kategori hamnade några av de svar
som inte passade in i någon av övriga kategorier. Exempel på svar inom
denna grupp var bland annat att en deltagare reagerade över innehållet i de
demografiska frågorna då inte alla frågor ansågs vara relevanta och inte
alltid följdes upp i någon informationstext. En annan deltagare
kommenterade att frågorna som ställdes saknade djup och ytterligare en
deltagare skulle språkmässigt vilja skilja på psykisk våld och fysiskt våld på
ett tydligare sätt.
Övriga kommentarer
Ett tjugotal kommentarer berörde upplevelser av hemsidan och
partnervåld som varken var direkt positiva eller negativa, och inte heller
utgjorde utvecklingsförslag. I denna kategori hamnade kommentarerna
som deltagarna lämnade i samband med frågan om huruvida det upplevdes
som känslomässigt påfrestande att gå igenom hemsidan. Majoriteten av
dessa betonade att det alltid är känslomässigt påfrestande att fokusera på
egna våldsupplevelser. Ett par av deltagarna menade att denna påfrestning
behöver få finnas, men att det samtidigt är viktigt att inte låta den utgöra ett
hinder för att göra någonting åt sin situation.
DISKUSSION
Sammanfattning av resultaten
I föreliggande studie har en interaktiv hemsida för personer utsatta
för partnervåld utvecklats och prövats. Interventionen visade sig påverka
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deltagarnas förändringsbenägenhet på gruppnivå i form av både tilltro till
förändringsförmåga och viktighet med förändring. Av de personer som
påbörjade interventionen var det omkring en tredjedel som fullföljde, och
det visade sig att fullföljarna skilde sig åt från icke-fullföljarna gällande kön,
tidigare hjälpsökande, grad av våldsutsatthet samt skattad viktighet med
förändring. Deltagarnas utvärderingar tyder på att interventionen generellt
sett uppfattades som positiv, och majoriteten av deltagarna uppgav att
sidan till viss del eller till stor del hade hjälpt dem att få stöd i att fatta ett
beslut kring hur de skulle kunna gå vidare. En ännu större majoritet uppgav
att de förmodligen eller definitivt skulle rekommendera hemsidan till en vän
i samma situation. Deltagarna uttryckte även att de hade tillägnat sig nya
perspektiv på sina upplevelser samt fått bekräftelse på att de själva inte bär
skuld för våldet, samtidigt som skepsis kring rekommenderade
hjälpinstanser framkom och ett ökat fokus på psykiskt våld efterfrågades.
Hemsidan MIRA visade sig vidare nå ut till en stor andel personer som inte
tidigare sökt hjälp för sin situation, samt till grupper som generellt söker
hjälp för partnervåld i en mindre utsträckning, såsom män och HBTQpersoner.
Resultatdiskussion
Deltagare: Flöde och demografisk beskrivning
Ett av målen med MIRA var att hemsidan skulle nå ut till och
upplevas som meningsfull av alla utsatta individer, oavsett faktorer som
kön, kulturell tillhörighet och sexuell läggning. Det är därför av intresse att
närmare diskutera bortfall av deltagare samt att belysa försöksgruppens
demografiska sammansättning med utgångspunkt i ovan presenterade
resultat. Även eventuella skillnader i demografisk sammansättning mellan
gruppen fullföljare och gruppen icke-fullföljare kommer att beröras, då
dessa skillnader antas bidra med information om för vilka hemsidan skulle
behöva anpassas ytterligare.
Bortfall. Totalt noterades ett bortfall på omkring två tredjedelar. De
flesta av dem som inte fullföljde interventionen avbröt i ett tidigt skede,
mer specifikt vid förmätningen av förändringsbenägenhet (Modul 1) samt
direkt efter de demografiska frågorna (Modul 2). En hypotes är att det fokus
som låg på förändring väckte ett motstånd hos deltagarna, vilket enligt MIprinciper kan ske om en förändring förs på tal då personen i fråga inte är
redo (Farbring, 2010). Under konstruktionen av interventionen övervägdes
att utesluta en förmätning av förändringsbenägenhet, men eftersom andra
fördelar sågs, såväl ur ett individ- som ur ett forskningsperspektiv,
bedömdes förmätningen ändå vara relevant.
Andelen tidiga avhopp skulle vidare kunna ha att göra med att
deltagare tidigt bedömde att hemsidan saknade tillräcklig relevans för det
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egna behovet, eller att de på något sätt reagerade över innehållet i
informationstexterna eller frågeformulären. Det är möjligt att de som
avbröt sitt deltagande redan här inte kände igen sig i informationen, och
andelen tidiga avhopp kan också ha varit relaterat till att mängden frågor
och information upplevdes som avskräckande. Hemsidan var designad för
att vara så tidseffektiv som möjligt utan att förlora i meningsfullhet. I
utvärderingen framkom att de allra flesta (90,6 %) inte ansåg att
interventionen tog för lång tid, men detta utesluter inte att många av de
som avbröt sitt deltagande gjorde det just på grund av tidsaspekten. Det
anses vidare vara relevant att nämna det faktum att modulerna kom i en
förutbestämd ordning. Denna ordning kan ha passat deltagarna olika bra,
och kan eventuellt ha påverkat aktuellt bortfall. Det kan därför vara
lämpligt att vid utveckling av sidan försöka uppnå ytterligare
individanpassning genom att överväga ovan nämnda aspekter.
Med tanke på den ambivalens som ofta finns hos våldsutsatta
gällande både relationen till partnern och till hjälpsökande (Hughes &
Rasmussen, 2009) kan tidiga avhopp även vara förståeliga utifrån den
enskilde individens situation och bero på exempelvis en ambivalens inför
hjälpsökande alternativt skuldkänslor gentemot eller rädsla för partnern,
vilket har exemplifierats av bland annat Cluss et al. (2006). Vidare är det
möjligt att de deltagare som avbröt i ett tidigt skede av praktiska skäl inte
hade möjlighet att slutföra hela interventionen just då. I och med att ingen
utvärdering kunde genomföras av dem som valde att avbryta
interventionen är det svårt att med säkerhet uttala sig om vad som kan ha
orsakat avhoppen.
En statistiskt säkerställd skillnad upptäcktes mellan kvinnor och
män gällande fullföljande av interventionen, där män avbröt i högre
utsträckning än vad kvinnor gjorde. Detta skulle kunna ha att göra med det
faktum att män skattade en signifikant lägre grad av viktighet med
förändring vid förmätning. En annan förklaring till männens högre grad av
avbrytande skulle kunna vara att de inte upplevde interventionen som lika
meningsfull, eller att de på gruppnivå upplevde den som mindre
validerande. Detta är något som bör tas i beaktande vid vidareutveckling av
interventionen. Ingen skillnad i fullföljande kunde dock noteras gällande
varken utbildningsnivå eller kulturell bakgrund, och att interventionens
utformning varken avskräckte de med relativt sett lägre
utbildningsbakgrund eller de med annan kulturell bakgrund än svensk kan
betraktas som positivt.
Tidigare hjälpsökande. I och med det internetadministrerade
formatet var förhoppningen att hemsidan MIRA skulle kunna nå ut till en
annars icke-hjälpsökande population, och en relevant aspekt i
sammanhanget är således i vilken utsträckning och på vilket sätt deltagarna
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hade sökt hjälp tidigare. Av de som besvarade hemsidans demografiska
frågor hade omkring två femtedelar varken sökt hjälp eller information
tidigare och omkring en sjättedel hade tidigare fått någon form av
professionellt stöd/rådgivning.
Dessa resultat går i linje med tidigare forskning som visar att
våldsutsatta generellt sett undviker att söka hjälp (Eckstein, 2011; Renker,
2008), och det kan således betraktas som anmärkningsvärt att MIRA verkar
ha utgjort det första steget till hjälpsökande för ungefär fyrtio procent av
deltagarna. I utvärderingen av föreliggande intervention framkom en
skepsis inför samhällets hjälpinstanser, vilket även har tydliggjorts i
tidigare forskning (Munger, 2009). Den låga frekvens av tidigare
hjälpsökande som tydliggjorts hos deltagarna, trots hög grad av
våldsutsatthet och viktighet med förändring, kan till viss del antas vara
relaterad till föreliggande skepsis. Att den aktuella interventionen faktiskt
har lyckats nå ut till denna grupp individer är positivt, även om det bör
lyftas att motståndet till samhällets hjälpinstanser verkade kvarstå efter
interventionen, vilket eventuellt skulle kunna påverka MIRAs avsedda
funktion som en sluss till vidare hjälpsökande.
De deltagare som fullföljde interventionen hade i signifikant högre
utsträckning sökt hjälp tidigare jämfört med de som fullföljde. Med tanke på
att fullföljarna även skattade viktighet med förändring signifikant högre är
det troligt att icke-fullföljarna inte hade sökt hjälp tidigare just på grund av
att de inte ansåg att deras situation behövde förändras i lika stor
utsträckning. Därmed kan det finnas anledning att ytterligare anpassa
hemsidan till personer som inte tidigare sökt hjälp och som eventuellt har
en lägre initial motivation till förändring.
Deltagande män. Prevalensforskning kring våldsutsatta män är som
tidigare nämnt motsägelsefull, där vissa menar att män utsätts för
partnervåld i minst lika hög utsträckning som kvinnor (Hines & Douglas,
2009), medan andra källor presenterar statistik som tyder på att de
drabbade männen är i minoritet (Hradilova Selin, 2009). Hur väl
försöksgruppen i MIRA-studien, som utgjordes av 16,2 procent män,
representerar populationen utsatta för partnervåld är utifrån ovanstående
svårbedömt. Att inte lika många män som kvinnor besökte hemsidan skulle
kunna vara ett resultat av mäns generellt sett lägre benägenhet att söka
hjälp, men det skulle också kunna handla om en naturlig konsekvens av att
mäns våld mot kvinnor är vanligare och får allvarligare konsekvenser
(Hradilova Selin, 2009), vilket gör angelägenheten till hjälpsökande större.
Att som våldsutsatt man avstå från hjälpsökande är vanligt på grund
av stigmatisering och en rädsla för att möta fördomar (Randle & Graham,
2011). Detta skulle kunna anses gå i linje med resultaten från föreliggande
studie där män skattade en generellt sett lägre initial viktighet med
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förändring, trots att graden av våldsutsatthet var densamma för bägge
könen. Det visade sig dessutom att ökningen av förändringsbenägenhet var
signifikant lägre för män än för kvinnor, vilket tyder på att männen inte
upplevde interventionen som lika effektiv. Detta är något som är värt att
beakta i framtiden, vid utformandet av interventioner av detta slag.
Deltagande HBTQ-personer. Strax över två procent av deltagarna i
MIRA-studien levde i samkönade relationer och ytterligare tre procent ville
inte definiera sin egen och/eller sin partners könsidentitet. Riksförbundet
för sexuellt likaberättigade (RFSL, 2013) presenterar på sin hemsida
statistik som visar att fem till tio procent av Sveriges invånare lever som
homosexuella eller har homosexuella preferenser. Under förutsättningen
att åtminstone några av de individer som inte uppgav könstillhörighet på
sig själv och/eller sin partner skulle definiera sig själv som HBTQ kan det
antas att försöksgruppen är relativt representativ för populationen i stort.
Mot bakgrund av att HBTQ-personer ofta avstår ifrån att söka hjälp på
grund av egna eller andras dåliga erfarenheter, trots ett generellt sett högre
vårdbehov än befolkningen i stort (Diskrimineringsombudsmannen, 2012),
kan det konstateras att denna intervention lyckades nå ett acceptabelt stort
urval ur denna population. Även om deltagarna som levde i samkönade
relationer var alltför få för att det skulle vara möjligt att analysera svaren
statistiskt kan det betraktas som lovande att de inte avslutade sitt
deltagande i högre utsträckning än vad personerna i olikkönade relationer
gjorde, då det tyder på att interventionen upplevdes som positiv oberoende
av sexuell läggning. Inte heller de som inte ville definiera sitt eller sin
partners kön avbröt interventionen i större omfattning än övriga, även om
dessa deltagare också var för få för att svaren ska kunna analyseras
statistiskt.
Utbildningsnivå. Ytterligare en aspekt värd att lyfta fram gällande de
demografiska aspekterna är deltagarnas utbildningsnivå. I Sverige beräknas
18 procent av befolkningen ha genomgått en eftergymnasial utbildning
längre än 3 år (Statistiska centralbyrån, 2011), medan samma siffra i
föreliggande studie uppmättes till omkring 55 procent. MIRA-studiens
deltagare var alltså generellt sett mer välutbildade än befolkningen i stort,
trots att forskning visar att partnervåld i högre utsträckning drabbar
socioekonomiskt svaga grupper i samhället (Abramsky et al., 2009;
Hradilova Selin, 2009). Tendensen att söka hjälp via internet har visat sig
vara positivt korrelerat med utbildningsnivå (Liccardone, Smith-Barbaro &
Coleridge, 2001), vilket även har uppmärksammats i tidigare studier av
internetbaserade interventioner (Dahlberg & Norling, 2012). Resultaten i
förliggande studie går i linje med dessa tendenser, nämligen att personer
med lägre utbildningsnivå verkade vara mindre benägna att delta även i
den anonyma intervention som MIRA utgjorde. Det är möjligt att våra
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rekryteringsinsatser inte tillräckligt framgångsrikt kunde nå ut till
populationen våldsutsatta med en lägre utbildningsnivå, och vid framtida
insatser av detta slag bör man ta detta i beaktande. Det kan möjligtvis vara
fördelaktigt att i större utsträckning rekrytera deltagare via kanaler som
denna grupp antas använda sig av, exempelvis via annonsering på
vårdcentraler och i gratistidningar, samt genom ett samarbete med
exempelvis socialtjänst.
Våldsförekomst. Fler än hälften av deltagarna hamnade i en totalt
sett hög våldskategori, varav strax över hälften hamnade i den högsta
kategorin gällande frågorna om psykiskt våld och mer än en tiondel
hamnade i den högsta kategorin gällande fysiskt våld. Dessa resultat, i
kombinationen med att mindre än en femtedel totalt sett hamnade i den
lägsta totala kategorin, tyder på att utsatthet hos deltagarna i studien
generellt sett var hög, samt att det framför allt förelåg en hög grad av
psykiskt våld. Interventionen avsåg att vända sig såväl till de personer som
inte riktigt var säkra på huruvida de blev utsatta för våld eller inte, samt de
individer för vilka en allvarlig utsatthet var aktuell. Den ojämna
kategoriseringen tyder dock på att det i första hand var individer utsatta för
relativt sett grova våldsyttringar som var motiverade att gå igenom
interventionen. Detta stöds vidare av de statistiska analyserna som visade
att fullföljare rapporterade en signifikant högre grad av psykiskt våld än
icke-fullföljare. Samma tendenser gällde fysiskt våld, även om detta
samband inte var statistiskt säkerställt. Detta resultat går i linje med
forskning som visar att motivation till förändring för våldsutsatta brukar
vara som högst strax efter en speciellt allvarlig våldsincident (Holmberg &
Enander, 2004). Det kan även relateras till utvärderingen av
Alkoholhjälpen.se vilken visade att hemsidan lockade till sig individer med
en generellt sett hög alkoholkonsumtion (Sjölund, 2007). Det kan betraktas
som positivt att individer för vilka situationen förmodligen är riktigt
påfrestande har tagit steg mot beteendeförändring, även om den population
som utsätts för en lägre grad av våld verkar ha förblivit relativt osynlig i
denna studie. Det faktum att det ofta är svårt att definiera egen
våldsutsatthet (Hradilova Selin, 2009) kan ha inverkat på hur
annonseringen mottogs och vilka individer som besökte hemsidan.
Eventuellt hade en marknadsföring med en större betoning på konflikter
och aggression bättre fångat upp de med lägre grad av utsatthet.
Förändringsbenägenhet
Sammantaget ökade förändringsbenägenheten på gruppnivå i och
med interventionen, då både viktighet med förändring och tilltro till
förändringsförmåga var högre vid eftermätning än vid förmätning.
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Viktighet med förändring. En viss ökning av självskattad viktighet
med förändring uppmättes mellan för- och eftermätning. Viktigt att
poängtera här är dock att det med stor sannolikhet förelåg en takeffekt, då
deltagarna generellt sett skattade väldigt högt vid förmätningen på en skala
från noll till tio (M=8.67, SD=1,88), vilket kan ha påverkat den relativt låga
effektstyrkan (d=0.11). Deskriptiva data visar dock att över en tredjedel av
deltagarna uppgav en förhöjd viktighet med förändring vid eftermätning,
och enbart tolv procent skattade lägre vid eftermätningen. En lägre
skattning vid eftermätning skulle eventuellt kunna bero att man i och med
interventionen har insett att man faktiskt inte vill lämna sin relation och
upplever sig vara nöjd med det beslutet. Utifrån MI-principer kan det
diskuteras huruvida en minskning av förändringsbenägenhet nödvändigtvis
måste betraktas som negativ (Miller & Rollnick, 2010). Med tanke på att en
stor del av deltagarna angav att de utsattes för en hög grad av våld är det
dock etiskt problematiskt att uttala sig om sänkt förändringsbenägenhet
som positivt även i de fall där det är individens eget beslut.
Att deltagarnas skattningar av viktighet med förändring låg på en
generellt sett hög nivå vid förmätning skapar oklarheter kring huruvida
populationen överhuvudtaget var lämplig för en MI-insats, då MI vanligtvis
främst rekommenderas för personer som faktiskt upplever en ambivalens
(Farbring, 2010). En upplevd viktighet med förändring behöver dock inte
nödvändigtvis innebära att individens förändringsbenägenhet är hög, då
denna alltså även utgörs av tilltro till förändringsförmåga. Därmed bör inte
heller slutsatsen dras att insatsen nådde fel population, även om resultaten
kan innebära en anledning att ytterligare individanpassa sidan efter
enskilda skattningar på de olika förändringsbenägenhetsmåtten.
Jämförelsen mellan gruppen fullföljare och gruppen icke-fullföljare
gällande förmätning av viktighet med förändring visade som tidigare nämnt
att de som fullföljde skattade signifikant högre (p<.001, d=0.55). Detta
antyder att hur viktig man anser en förändring vara påverkar benägenheten
att fullfölja interventionen, men utöver detta är resultatet intressant att
belysa ur ett bortfallsperspektiv. Miller & Rollnick (2010) menar att hög
grad av ambivalens minskar sannolikheten både att personen fullföljer
insatsen och att en beteendeförändring blir av, vilket föreliggande studies
resultat går i linje med. Målet med interventionen var att alla utsatta för
partnervåld skulle uppleva den som meningsfull och värd att ta sig igenom,
oavsett initial motivationsnivå. Icke-fullföljarna rapporterade ett relativt
sett mildare psykiskt våld än fullföljarna och samma tendenser fanns
gällande fysiskt våld även om just det resultatet inte var statistiskt
signifikant. Lägre utsatthet innebär troligtvis av naturliga skäl lägre
motivation till förändring, men vid framtida utveckling av hemsidan är det
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ändå relevant att arbeta för en ökad sannolikhet att även dessa individer
bedömer det som meningsfullt att fullfölja.
Tilltro till förändringsförmåga. Deltagarna i föreliggande studie
skattade en signifikant högre tilltro till sin förändringsförmåga vid
eftermätning jämfört med förmätning, och liknande resultat har uppmätts i
tidigare studier av hälsofrämjande beteenden (Chariyeva et al., 2013) och
våldsutsatthet (Rasmussen et al., 2010). Effektstorleken gällande
förbättringen av tilltro förändringsförmåga kan beskrivas som liten, vilket
går i linje med tidigare forskning där kortare MI-interventioner har visat sig
ge små eller måttliga effektstorlekar vid jämförelse med ingen intervention
alls (Vasilaki, Hosier & Cox., 2006).
Då tilltro till förändringsförmåga anses vara en relativt svår faktor
att påverka (Farbring, 2010), kan resultatet i denna studie betraktas som
överraskande positivt, speciellt med tanke på det icke-kliniska formatet och
det faktum att det handlade om en så pass kort intervention. Tidigare MIforskning har visat att självtillit tenderar att öka ju fler MIinterventionstillfällen som ges (Chariyeva et al., 2011) vilket ger
indikationer på att en mer omfattande intervention liknande MIRA-studien
skulle kunna öka tilltro till förändring i ännu högre utsträckning. Intressant
i sammanhanget är att de inslag i MIRA som direkt syftade till att stärka
deltagarnas tilltro till sin förändringsförmåga kom först efter
eftermätningen av förändringsbenägenhet. Dessa inslag handlade om att
reflektera kring positiva egenskaper hos sig själv samt kring tidigare
händelser då man kunnat hantera svåra situationer, men hade alltså inte
någon möjlighet att inverka på eftermätningen. Eventuellt hade ökningen i
tilltro till förändringsförmåga varit ännu större om ordningen hade varit
omvänd, även om en omvänd ordning inte hade stämt överens med Miller
et al.´s (2005) rekommenderade tillämpning av instrumentet.
Interventionen bidrog för majoriteten av deltagarna antingen en
ökning eller en icke-förändring av tilltro till förändringsförmåga vilket kan
betraktas som positivt. Det är dock ett observandum att 20 procent av
deltagarna uppgav minskad tilltro förändringsförmåga vid eftermätning. En
förklaring till detta skulle kunna vara att interventionen bidrog med en
insikt i situationens allvar, och på så vis framkallade en slags hopplöshet
inför att en förändring skulle vara möjlig. Ytterligare en aspekt värd att lyfta
i sammanhanget är Farbrings (2010) resonemang om att utfallet kan bli
sämre för de individer som inte slutför MI-interventioner än för dem som
inte alls påbörjar. Det skulle alltså kunna vara så att interventionen har
väckt något hos vissa av deltagarna som inte har följts upp i tillräcklig hög
utsträckning i och med de begränsade förutsättningarna som ett
internetadministrerat format innebär. Detta är extra angeläget att undvika i
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ett internetadministrerat format då inte samma möjlighet finns att reparera
bakslag som i face-to-face-interventioner.
Sammantagen förändringsbenägenhet. Utifrån ovanstående kan
alltså deltagarnas förändringsbenägenhet på gruppnivå sägas ha ökat av
denna, relativt sett korta, intervention. Miller och Rose (2009) menar att
beteendeförändring visserligen kan inträffa snabbt, men att det ofta krävs
mer än en MI-session för att uppnå behandlingseffekt, samt att fler
sessioner ofta förbättrar effekten. Gällande våldsutsatta specifikt diskuterar
Rasmussen et al. (2008) att det tar lång tid att höja deras
förändringsbenägenhet, självtillit och medvetenhet om för- och nackdelar
med olika handlingsalternativ. Detta kan relateras till det faktum att de
flesta våldsutsatta till slut lämnar sin partner, men att beslutsprocessen kan
ta flera år (Langhinrichsen-Rohling, 2005). Även om resultaten i denna
studie pekar på en förhöjd förändringsbenägenhet bör det alltså
understrykas att förhoppningen var att interventionen skulle utgöra ett
första steg till vidare handling snarare än att bidra till omedelbar
beteendeförändring. Relaterat till detta är svårigheten i att veta vad den
uppmätta effekten faktiskt innebär i praktiken i form av
beteendeförändring. Tilltro till förändringsförmåga har visat sig predicera
beteendeförändring inom flera områden, bland annat rökning (Cupertino,
2011) och tillämpning av säkert sex (Chariyeva et al., 2011), men på grund
av konceptuella olikheter mellan dessa studier och föreliggande studier är
jämförelser svårgjorda.
Ytterligare en fråga värd att lyfta är vad som avses med
beteendeförändring. Målet inom traditionella MI-områden såsom missbruk
och hälsofrämjande innebär ofta att sluta alternativt börja med ett beteende,
men operationaliseringen av förändring är mer tvetydig såväl avseende
området partnervåld generellt (Hughes & Rasmussen, 2008), som avseende
MIRA-studien specifikt. Hemsidan syftade primärt till att utgöra ett stöd i
beslutsfattande beträffande den förändring som individen ansåg vara
önskvärd, och även om för- och nackdelar med att stanna och lämna
relationen utforskades gavs ingen definition av begreppet “förändring av
din situation” i samband med deltagarnas skattningar. Detta gör det svårt
att uttala sig om vilken typ av förändring som respektive deltagare har i
åtanke, då det i praktiken hade kunna handla om såväl att lämna sin partner
som att tillsammans med sin partner söka professionellt stöd, alternativt att
förändra sitt eget beteende gentemot partnern.
Sammanfattningsvis verkar det som att en intervention av detta slag
kan åstadkomma en upplevd ökad förändringsbenägenhet i form av
viktighet med förändring och ökad tilltro till egen förändringsförmåga. Det
är dock utifrån aktuellt resultat svårt att uttala sig om interventionens
effektivitet i jämförelse med andra insatser, huruvida den ökade tilltron är
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varaktig, samt ifall den ökade förändringsbenägenheten verkligen innebär
en framtida beteendeförändring.
Utvärdering av hemsidan
MIRA-studiens andra frågeställning handlade om deltagarnas
upplevelse av hemsidan, och denna del innefattade såväl kvantitativa data
som mer kvalitativ information i form av fritextsvar. Resultaten från
deltagarnas utvärdering av hemsidan kommer att diskuteras nedan.
Det faktum att majoriteten av deltagarna uppgav att sidan utgjort en
hjälp i deras beslutsfattande, att de skulle rekommendera sidan till en vän
samt att deras förväntningar hade uppfyllts tyder på att MIRA generellt sett
uppfattades som en positiv upplevelse. Ytterligare resultat som stödjer
detta är att de allra flesta kände igen sig i återkopplingstexterna, att en stor
andel upplevde informationstexterna som givande samt att en klar
majoritet ansåg att textinnehållet var respektfullt formulerat. Dessa
positiva skattningar återspeglades även i den kvalitativa återkopplingen,
bland annat gällande interventionens informationsutbud, förmåga till
tydliggörande och förmåga att bidra med bekräftelse. Denna återkoppling
tyder på att MI-principer och mål kring empati, validering, framkallande av
nya perspektiv samt väckande av engagemang (Miller & Rollnick, 2010)
verkar ha integrerats i interventionen. Möjligheten att inom ett anonymt
format kunna berätta om sin situation utan att mötas med kritik har i
tidigare studier visat sig upplevas som väldigt positivt (Osilla et al., 2011),
vilket kommentarerna från MIRAs deltagare styrkte. Det faktum att ingen
statistisk signifikant skillnad uppmättes mellan män och kvinnor gällande
nyckelfrågorna i utvärderingen (upplevt stöd i att fatta ett beslut samt en
eventuell rekommendation av hemsidan till en vän i samma situation) kan i
kombination med att dessa utvärderingsfrågor genererade uppmuntrande
kommentarer vidare tolkas som att interventionen var passande för såväl
kvinnor som män. Då antalet HBTQ-personer var för få för att kunna
genomföra säkra statistiska analyser på utvärderingsresultatet är det svårt
att uttala sig om huruvida den populationens upplevelse skilde sig från
övriga deltagare.
Trots de övergripande positiva resultaten var det ett fåtal deltagare
som uttryckte att hemsidan inte alls varit till hjälp i beslutsfattandet, som
inte alls kände igen sig i återkopplingstexterna och som absolut inte skulle
rekommendera sidan till en vän. Även om dessa var i klar minoritet bedöms
det relevant att lyfta det faktum att det fanns en viss variation i
utvärderingsresultaten. Med tanke på den bristande igenkänningen hos
många vars våldsutsatthet främst var av psykisk karaktär finns anledning
att se över användningen av våldsbegrepp för att tydliggöra när psykiskt
respektive fysiskt våld avses. Det finns förmodligen också stora vinster med
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att i ännu större utsträckning utveckla olika spår för deltagare vars
situation ser olika ut, till exempel för de som lever med ömsesidigt våld
samt för de individer där våldet är tydligt präglat av missbruksproblematik.
Metoddiskussion
Studiens design
En studies interna validitet har att göra med hur säker man är på att
den oberoende variabeln (i det här fallet genomgång av interventionen) har
påverkat de beroende variablerna (i det här fallet skattningarna av
viktighet med förändring, tilltro till förändringsförmåga samt de olika
utvärderingsfrågorna). I föreliggande studies design förelåg i princip
fullständig kontroll över den oberoende variabeln, i och med att
interventionen handlade om ett kort och sammanhängande besök på
hemsidan. Detta gör det relativt säkerställt att förändringen i utfall berodde
på interventionen, vilket stärker den interna validiteten. Avsaknad av
kontrollgrupp försämrar studiens interna validitet, men en randomiserad
kontrollerad studie (RCT) bedömdes inte vara ett realistiskt alternativ
innan MIRA hade utvärderats i en mindre skala. Syftet med pilotstudien var
snarare att utifrån resultatet vidareutveckla hemsidan, och genom en RCT
hade detta utvecklingsarbete inte kunnat prioriteras.
Den externa validiteten handlar om huruvida det är möjligt att
generalisera resultatet till miljöer och individer utanför projektets ramar
(Clark-Carter, 2004). Frågan är alltså om det stickprov av individer som
fullföljde hemsidan kan representera populationen vuxna personer utsatta
för partnervåld. Faktorer som styrker MIRA-studiens externa validitet är att
rekryteringen skedde på nationell nivå och att inklusionskriterierna var
generösa. Det internetadministrerade anonyma formatet kan betraktas som
ytterligare ett stöd för den externa validiteten i jämförelse med andra typer
av interventioner vilka ofta utesluter en stor andel individer med rädsla för
att avslöja sin identitet.
Vissa aspekter talar dock emot den externa validiteten, framför allt
det faktum att rekryteringsperioden var relativt kort, samt att det faktiskt
var möjligt att delta i studien även om inklusionskriterierna inte uppfylldes.
I och med att rekryteringen till studien byggde på frivillig anmälan är det
inte osannolikt att de våldsutsatta som valde att besöka MIRA på gruppnivå
skilde sig från de våldsutsatta som valde att avstå, såväl avseende
demografiska faktorer som avseende motivation till förändring. Det är
således svårt att dra säkra slutsatser kring huruvida våldsprevalensen inom
stickprov motsvarar våldprevalensen i populationen våldsutsatta i stort.
Dock tyder den data som samlats på en variation gällande bland annat kön,
sexualitet och kulturell bakgrund, vilket i sin tur stödjer den externa
validiteten.
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Utformningen och vidareutvecklingen av hemsidan
Hemsidan. Beträffande hemsidans utformning kan ett par aspekter
diskuteras gällande programvaran LimeSurvey vilken hemsidan designades
i. Formatet möjliggjorde utformning och testning på ett relativt enkelt sätt
och erbjöd en lättnavigerad, interaktiv och användarvänlig struktur. Då
LimeSurvey framför allt är en applikation för att samla in snarare än att
återge information fanns dock begränsningar för hur komplexa modulerna
kunde göras. Inledningsvis fanns planer på mer avancerad grafik i form av
till
exempel
rörliga
bilder,
spara-funktioner
och
in-och
utloggningsmöjligheter. Trots att detta hade kunnat göra hemsidan mer
pedagogisk och användarvänlig var dessa idéer inte möjliga att genomföra
med denna programvara. Med tanke på studiens lovande resultat bör dessa
aspekter övervägas vid en eventuell vidareutveckling av hemsidan, för att
ytterligare förbättra interventionens effektivitet.
Bedömningsinstrument och utvärderingsformulär. Syftet var att
hemsidan skulle utgöra en bred MI-baserad intervention och att utifrån
utvalda frågor ge övergripande återkoppling, validering och information,
snarare än att bidra med en avancerad bedömning av exempelvis framtida
risk för våld. Den största delen av hemsidan bygger på prövade och/eller
validerade bedömningsinstrument, men då inga av dessa har använts i
fullständig form är det inte möjligt att räkna med deras psykometriska
kvalitéer. Det hade givetvis inneburit fördelar i form av mer valida
bedömningar att enbart använda kompletta instrument. På grund av
interventionens breda utgångspunkt där flertalet områden ansågs viktiga
att belysa inom en begränsad omfattning ansågs detta dock inte vara ett
genomförbart alternativ, och inte heller nödvändigt för syftet. Det faktum
att utvärderingen av hemsidan visade att de allra flesta deltagare ansåg
frågorna vara relevanta samt att de upplevde en igenkänning i
återkopplingstexterna tyder dessutom på att de gränsvärden som
definierats utifrån forskningsgruppens bedömning kan betraktas som
acceptabla.
Utöver det faktum att instrumenten har specialanpassats till
hemsidan bör det även poängteras att dessa ursprungligen inte är skapade
för att användas i ett webbaserat format, även om instrumentet FAPBI
utgör ett undantag då detta är validerat via internet (Doss & Christensen,
2006). Både FREDA-batteriet och Change Questionnaire är avsedda att
användas tillsammans med en kliniker eller motsvarande där det finns
möjlighet att följa upp respondentens svar på frågorna och därmed undvika
att relevanta områden lämnas outforskade. Även om deltagarna i MIRAstudien fick individanpassat stöd och validering efter att ha svarat på
frågorna kan den typen av automatiserad respons inte anses motsvara en
verklig persons förmåga att uppfatta och bemöta sin samtalspartners
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reaktioner (Berger, 2006). Detta bör dock vägas emot det faktum att
internetbaserad screening främjar deltagande och ärlighet (Caspar, 2004).
Vidare är ett observandum att FREDA-batteriet, det
bedömningsinstrument som MIRA bygger på i störst utsträckning, inte är
validerat varken nationellt eller internationellt utan enbart prövat i en
svensk kontext, och dessutom enbart på kvinnor. Då det till
uppsatsförfattarnas kännedom inte finns några liknande instrument som är
prövade på ett optimalt sätt och som är oberoende av kön eller sexuell
identitet ansågs dessa instrument ändå utgöra de bästa alternativen.
Implementering av MI-principer. Trots att MI ursprungligen är en
samtalsmetod har denna intervention i likhet med studien av Osilla et al.
(2012) visat på möjligheten att internetanpassa MI-principer. Deltagarna
har fått öppna frågor och sammanfattningar samt givits möjlighet att
utforska diskrepans i relationen. För- och nackdelar med att stanna i och att
lämna relationen har dessutom undersökts, vilket av andra har beskrivits
som en viktig MI-teknik (Apodaca & Longabaugh, 2009). Välgrundad
information fanns tillgänglig, men var enligt MI-principer frivillig att ta del
av (Farbring, 2010). Med tanke på att MI-inkonsekventa beteenden har
visat sig predicera ett negativt utfall (Apodaca & Longabaugh, 2009) är en
positiv aspekt av MI via internet det faktum att alla deltagare får samma
standardiserade intervention, möjlig att kvalitetssäkra och enklare att
utvärdera. Det är dock relevant att nämna att de relationella aspekter som
betonas inom MI är svårintegrerade i internetbaserat format, även om
hemsidans frågor, information och återkoppling konstruerades för att ge
deltagaren upplevelsen av ett så empatiskt och inkännande bemötande som
möjligt.
Ett antal MI-aspekter hade kunnat utformas annorlunda, exempelvis
hade interventionen kunnat anpassas efter hur pass motiverad personen är
till att faktiskt genomföra en förändring, i och med att detta är en
grundläggande princip inom MI (Miller & Rollnick, 2010). Om personen
redan är beredd att genomföra en förändring anses det som
kontraproduktivt att gå tillbaka till att utforska dennes ambivalens, och en
person som ännu inte har accepterat att det finns ett problem kan reagera
med motstånd om den bemöts med argument till förändring (Farbring,
2010). Eventuellt skulle en anpassning av hemsidan utifrån förmätning av
förändringsbenägenhet kunna bidra till ännu högre igenkänning, minskat
motstånd samt mer förändringsprat och på så vis ökade möjligheter till en
faktisk beteendeförändring. Ytterligare en brist som hade tekniska orsaker
var den begränsade möjligheten för deltagarna att själva formulera sig fritt.
En viktig aspekt inom MI är att samtalsledaren ska hjälpa klienten att själv
beskriva sin situation och sin ambivalens kring förändring (Miller &
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Rollnick, 2010), och det är möjligt att förutbestämda svarsalternativ istället
har en viss hämmande effekt på personens förändringsprat.
Ovan nämnda förbättringsområden är svårare att arbeta med i en
internetadministrerad intervention, och vid utformningen av hemsidan
fanns både tekniska och tidsmässiga begränsningar. Under andra
förutsättningar skulle dessa förändringsförslag dock kunna förbättra
interventionen gällande både MI-teoretisk grund och individanpassning.
Studiens begränsningar
Förutom de utvecklingsområden relaterade till hemsidans
utformning som presenterats kan vissa begränsningar med föreliggande
studie lyftas. Den främsta begränsningen anses vara avsaknaden av
validerade fullständiga bedömningsinstrument och därmed ett
psykometriskt stabilt mått på förändringsbenägenhet. I och med att vi valde
ut två påståenden utifrån ett icke-publicerat instrument är det oklart
huruvida frågorna faktiskt fångar fenomenet förändringsbenägenhet. Detta
innebär vidare att jämförelser med andra studiers resultat bör tolkas med
försiktighet. Det förhållandevis enkla utfallsmåttet som användes ansågs
dock bidra till en högre användarvänlighet och möjliggjorde ett större fokus
på övrigt innehåll i denna relativt korta intervention.
Då MIRA-studien saknade kontrollgrupp och randomisering är det
vidare svårt att dra säkra slutsatser kring moderatorer, alltså vilka specifika
ingredienser i hemsidan som orsakade ökningen i självskattad tilltro till
förändringsförmåga. Eventuellt var det inte innehållet i sig som var
avgörande, utan snarare den validering det innebär att få svara på frågor
och bli uppmärksammad i sin situation. Tillämpningen av en för- och en
eftermätning gör det dock möjligt att påstå att interventionen faktiskt
bidrog till ökad förändringsbenägenhet, även om det inte är möjligt att veta
vad som sker på längre sikt då studiens anonyma utformning inte
möjliggjorde uppföljningsmätningar.
Ytterligare begränsningar berör rekrytering och deltagarantal.
Föreliggande studies rekryteringstid kan betraktas som relativt kort, och en
längre tid för annonsering och antagning till studien hade troligtvis bidragit
till ett större deltagarantal. Detta hade vidare höjt de statistiska analysernas
kvalitet samt möjliggjort fler subgruppsanalyser.
Förslag till fortsatt forskning
Med utgångpunkt i denna pilotstudies relativt lovande resultat är en
mer omfattande prövning samt en fortsatt utveckling av interventionen av
stort intresse. Förslagsvis kan med förbättrade tekniska möjligheter en mer
avancerad intervention skapas baserad på resultat från denna studie. Ett
mål skulle kunna vara att så småningom bedriva en liknande studie med ett
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större antal deltagare, förslagsvis i form av en RCT. Vidare kan finnas
anledning att vid framtida studier använda sig av ett empiriskt mer stabilt
mått på förändringsbenägenhet för att kunna dra säkrare slutsatser om
interventionens effekt. Vid ytterligare forskningsstöd om hemsidans effekt
kan det även anses relevant att översätta hemsidan till andra språk och
därmed nå en ännu bredare population.
Under utformningen av MIRA identifierades ett behov av utveckling
av bedömningsinstrument validerade i Sverige för individer utsatta för
partnervåld, såväl gällande våldsförekomst generellt sett som gällande
riskbedömning för de som ännu inte har varit i kontakt med någon
hjälpinstans. Även instrument validerade för internetadministrering anses
relevanta att utveckla, samt instrument utformade och testade för individer
oavsett kön eller sexuell läggning.
Vi har även i och med interventionens anonyma format erbjudit ett
interaktivt stöd för individer som söker vård i mindre utsträckning än
befolkningen generellt, och det fokus som har legat på att öka
förändringsbenägenheten hos individer i en svår situation bedöms vara
implementerbart även gällande andra grupper än just våldsutsatta. Med
tanke på att det även anses relevant att bredda insatserna inom området
partnervåld är ett förslag till vidare forskning därmed att konstruera och
pröva en liknande intervention, i syfte att öka förändringsbenägenhet hos
de personer som utsätter sin partner för våld.
SLUTSATSER
Partnervåld förekommer i alla typer av relationer, inom alla kulturer
och inom alla samhällsklasser. Flertalet stödinsatser finns att tillgå för
våldsutsatta personer, men ofta är det svårt för denna population att göra
någonting åt sin situation och långt ifrån alla söker hjälp. En effektiv
intervention för alla, oavsett kön eller sexuell läggning, som upplever
svårigheter att söka hjälp i verkligheten ansågs därför vara av stor vikt. En
internetadministrerad intervention grundad i den etablerade
samtalsmetoden Motiverande samtal med syfte att utgöra ett stöd i
beslutsfattande gällande möjliga handlingsalternativ för våldsutsatta
utformades med detta i åtanke.
MIRA-studien har genom att inkludera olika våldsutsatta grupper
medverkat till att belysa att våld förekommer i alla typer av relationer, utan
att förneka att det grova våldet oftast riktar sig mot kvinnor. Interventionen
visade sig bidra till ökad förändringsbenägenhet i form av både tilltro till
förändringsförmåga och viktighet med förändring. Deltagarnas upplevelse
av hemsidan MIRA kan sammanfattningsvis beskrivas som övervägande
49

positiv, samtidigt som olika förbättringsförslag framkom i form av
exempelvis ökat fokus på enbart psykisk våldsutsatthet och mer
information om hur man får hjälp från samhället. Hemsidan verkar vidare
ha nått ut till personer med en viss spridning avseende demografiska
egenskaper. Sammanfattningsvis tyder interventionens resultat på att såväl
vidareutveckling av hemsidan som fortsatt forskning inom området kan och
bör uppmuntras.
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Lö vestad, S., & Krantz, G. (2012). Men’s and women’s exposure and
perpetration of partner violence: an epidemiological study from
Sweden. BMC Public Health, 12, 945-954.
Meyer, M., Berger, T., Caspar, F., Beevers, C., Andersson, G., & Weiss, M.
(2009). Effectiveness of a novel integrative online treatment for
depression (Deprexis): Randomized controlled trial. Journal of Medical
Internet Research, 11, e15.
Miller W. R., Moyers T. B., Amrhein, P. (2005). Change Questionnaire Version
1.2. Opublicerat mätinstrument. Department of Psychology, University
of New Mexico: Albuquerque.
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2010). Motivational interviewing: Helping people
change. New York: The Guilford Press.
Miller, W. R., & Rose, G. S. (2009). Toward a theory of motivational
interviewing. American Psychology, 64, 527-537.
Michie, S., Brown, J., Geraghty, A.W.A., Miller, S., Yardley, L., Gardner,
B., Shahab, L., McEwen, A., Stapleton, J. A., & West, R. (2012).
Development of StopAdvisor: A theory-based interactive internetbased smoking cessation intervention. Translational Behavioral
Medicine 2, 263-275.
Moyers, T. B., & Houck, J. (2011). Combining motivational interviewing with
cognitive behavioral treatments for substance abuse: Lessons from the
COMBINE Research Project. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 3845.
Moyers, T. B., Martin, T., Houck, J. M., Christopher, P. J., & Scott Tonigan, J.
(2009). From in-session behaviors to drinking outcomes: A causal
chain for motivational interviewing. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 77 (6), 1113-1124.
Münger, A. (2009). Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer
inom Östergötlands län: kvinnors upplevelser och erfarenheter av
uppbrottsprocessen: en kunskapsöversikt och en intervjustudie av
kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott. Linköping: FoU-centrum för
vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun.
Nilsson, L. (2002). Våld mot kvinnor i nära relationer: en kartläggning.
Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Osilla, K. C., D’Amico, E. J., Díaz-Fuentes, C. M., Lara, M., & Watkins, K. E.
(2012). Multicultural web-based motivational interviewing for clients
with a first-time DUI offense. Cultural Diversity and Ethnic Minority
Psychology, 18, 192–202.

55

Ottosson, Z. (2012). Kvinnor som har våld i nära relation som traumaorsak,
förbättras de över tid av internetbaserad självhjälpsbehandling för
PTSD? Linköping, Linköpings Universitet.
Pettersson, E., & Sandgren, T. (2013). IRIS: Internetadministrerad kognitiv
beteendeterapi för personer som blivit utsatta för våld i en nära relation
och utvecklat psykisk ohälsa – en randomiserad, kontrollerad studie av
en vägledd självhjälpsbehandling. Linkö ping, Linkö pings Universitet.
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lBILAGA 1 – FLÖDESSCHEMA ÖVER MODULINNEHÅLL
Inledning

1. Förändringsbenägenhet: förmätning

2. Demografiska frågor
Mäns våld mot kvinnor

Om våld i parrelationer generellt
Information om våld *
- Våld mot extra sårbara grupper

Kvinnors våld mot män
- Våld i HBTQ-relationer

3. Diskrepansutforskning

Ingen diskrepans

Återkoppling **

Låg diskrepans

Medelhög diskrepans
Hög diskrepans

4. Våldsförekomst
Inget Psykiskt
Medel Psykiskt
Lågt Psyksikt

Inget Fysiskt/Sexuellt

Återkoppling I **

Återkoppling II **

Högt Psykiskt
Medel Fysiskt/Sexuellt
Högt Fysiskt/Sexuellt

Lågt Fysiskt/Sexuellt
Information

Våldets förklaringsmodeller

5. Mer om våldet

Få riskfaktorer

Återkoppling **

Information *

Flertalet riskfaktorer
Riskfaktorer för grövre våld

6. Våldets konsekvenser
Medel påverkan
Låg påverkan

Våldets konsekvenser

Återkoppling **
Hög påverkan

Information

7. Barn och våld ***

Låg risk

Återkoppling

Information

Hög risk

Hur barn påverkas av våld

Figur1. Flödesschema över modulinnehåll
* Informationstexter som tilldelades blev tillgängliga beroende på individens tidigare skattningar
** Återkopplingen som gavs baserade sig på individens skattningar på modulens frågeforumlär
*** Modulen tilldelades beroende på individens tidigare skattning på demografiska frågor.
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8. Att stanna eller lämna? **

För- och nackdelar
med att stanna/lämna

För- och nackdelar
med att stanna/lämna

För- och nackdelar
med att stanna/lämna

Återkoppling:
Personligt ambivalenskors,
Våldsnivå Låg

Återkoppling:
Personligt ambivalenskors
Våldsnivå Medel

Återkoppling:
Personligt ambivalenskors
Våldsnivå Hög

Information

Faktorer som påverkar lämnaprocessen

Vart man kan vända sig för vidare hjälp

Säkerhetsplanering

Information

Om vårdnad av och umgänge med barn

Att göra en polisanmälan

Kom ihåg att...

Viktighet väldigt låg
Viktighet Låg

9. Förändringsbenägenhet: eftermätning
Viktighet Medel
Återkoppling I **

Viktighet hög

Tilltro Medel

Tilltro väldigt låg
Återkoppling II **
Tilltro Låg

Tilltro Hög

10. Utvärdering

MIRAs informationstexter i samlad form

Information: PDF-filer

Kontaktuppgifter för vidare hjälp

Avslutning

Figur1. Flödesschema över modulinnehåll
* Informationstexter som tilldelades blev tillgängliga beroende på individens tidigare skattningar
** Återkopplingen som gavs baserade sig på individens skattningar på modulens frågeforumlär
*** Modulen tilldelades beroende på tidigare svar
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BILAGA 2 – BESKRIVNING AV MODULINNEHÅLL
På startsidan välkomnades deltagaren med information om
inklusionskriterier, hemsidans innehåll, forskningsprojektet, Motiverande
samtal (MI) samt praktiska aspekter såsom hur lång tid processen
beräknades ta och hur deltagaren skulle göra för att rensa sin webbhistorik
vid behov. Därefter följde en samtyckessida där det krävdes ett
godkännande av villkoren för deltagandet i forskningsstudien samt en
försäkran att personen var 18 år eller äldre.
Modul 1: Förändringsbenägenhet före
Syftet med denna modul var att få fram ett baslinjemått på
deltagarens förändringsbenägenhet med hjälp av två olika påståenden; i
vilken utsträckning det stämde att en förändring av situationen var viktig
just nu samt i vilken utsträckning det stämde att deltagaren hade tilltro till
sin förmåga att genomföra denna förändring. Skattningen gjordes på en
skala från 0 (Definitivt inte) till 10 (Definitivt) och byggde på det tidigare
beskrivna bedömningsinstrumentet Change Questionnaire.
Modul 2: Demografiska aspekter
Denna modul innehöll 15 frågor med avsikt att få fram deskriptiv
statistik kring studiens deltagare. Vissa av svaren användes dessutom för
att kunna individanpassa innehållet på hemsidan. I direkt anslutning till
denna modul fick deltagaren även tillgång till de första
informationstexterna: Våld i parrelationer, Mäns våld mot kvinnor, Kvinnors
våld mot män, Våld i HBTQ-relationer samt Speciellt sårbara grupper. Några
av dem fanns tillgängliga för samtliga deltagare och andra dök upp
beroende på den enskilde deltagarens demografiska egenskaper.
Modul 3: Diskrepans
Utforskande av diskrepans är en vanlig MI-intervention för att
framkalla motivation till förändring (Farbring, 2010). Denna modul var en
diskrepansövning på så vis att den handlade om att skatta tillfredsställelse
kring vissa relationsområden. Områdena var utvalda med utgångspunkt i
det tidigare beskrivna bedömningsinstrumentet FAPBI (Doss & Christensen,
2006): kommunikation, bekräftelse, tillit, emotionell närhet, sexuell samvaro,
göra saker ihop, självständighet, jämställdhet, liknande värderingar samt
problemlösning. Deltagaren fick skatta viktighet och nöjdhet för respektive
område på en skala från 1 till 10. Vilken återkoppling som gavs efter detta
berodde på personens sammanlagda diskrepans, alltså om det var fråga om
ingen diskrepans alls (0 poäng), låg diskrepans (1-20 poäng), medelhög
diskrepans (21-50 poäng) eller hög diskrepans (51-90 poäng).
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Modul 4: Våldsförekomst
Denna modul inkluderande ett viktigt inslag i MIRA, nämligen frågor
kring våldets karaktär och omfattning. Dessa frågor var samtliga
omarbetade utifrån det redan beskrivna FREDA-batteriet (Socialstyrelsen,
2012). Det fanns två olika syften med denna frågemodul, där det enda
handlade om att konkretisera problemet för deltagaren och bidra med
insikt samt ett utifrånperspektiv på våld kan innebära. Det andra handlade
om att utifrån deltagarens skattningar kategorisera in personen i en av tre
möjliga riskgrupper vilka fick betydelse för såväl information och frågor
senare i processen (se modul 8).
Frågor som ansågs fånga våldshandlingar på ett bra sätt valdes ut ur
FREDA-batteriet. Vissa av frågorna var i princip ordagrant återgivna medan
andra utgjorde en kombination av två eller fler frågor. Deltagaren fick ta
ställning till 13 påståenden kring psykiskt våld och hot, och 11 påståenden
kring fysiskt och sexuellt våld, med svarsalternativen: Aldrig (0 p), Någon
gång (1 p) och Upprepade gånger (2 p). Enbart 11 frågor inom kategorin
psykiskt våld och hot och 9 frågor inom kategorin fysiskt våld poängsattes
dock. De första två frågorna inom respektive kategori beskrev nämligen
inte våld direkt riktat mot person, utan snarare generell aggressivitet och
konfliktsökande beteende. De ansågs dock fylla en validerande funktion
genom att utgöra en mjukare övergång till frågorna om det mer allvarliga
våldet.
Inom respektive kategori sattes gränsvärden vilka delade in
totalpoängen i fyra våldsnivåer. Se Tabell 1 för en beskrivning av
indelningen.
Tabell B1
Gränsvärden för kategorisering av deltagare utifrån grad av rapporterat våld
Psykiskt våld och hot (totalpoäng Fysiskt/sexuellt
26)
poäng)
0 poäng=inget
1-6 poäng=lågt
7-12 poäng=medelhögt
13-22 poäng=högt

våld

(totalpoäng

18

0 poäng=inget
1-5 poäng=lågt
6-10 poäng=medelhögt
11-18 poäng=högt

Utifrån kombinationen av dessa fick deltagaren tilldelat en av sexton
möjliga återkopplingstexter. Ytterligare en funktion var att det enligt
principerna från FREDA-batteriet (Socialstyrelsen, 2012) fanns vissa
nyckelfrågor vilka automatiskt gjorde att deltagaren hamnade i den högsta
kategorin för respektive våldstyp, och på liknande sätt var det
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svarsalternativ på vissa frågor som uteslöt att deltagaren hamnade i den
lägsta kategorin.
Som tidigare nämnts så skapades en algoritm där kategorierna grad
av psykisk och fysiskt/sexuellt våld i ett ytterligare steg utmynnade i tre
riskgrupper; låg, medel och hög. Principen bakom denna indelning var att
så fort antingen det psykiska eller det fysiska/sexuella våldet skattades på
den högsta nivån så hamnade personen i högriskgruppen. Detta stämmer
för samtliga kategoriseringar förutom medel psykiskt våld i kombination
med medel fysiskt/sexuellt våld, där två medelhöga nivåer av våld
tillsammans ansågs utgöra en hög risknivå. Algoritmen beskrivs nedan i
Tabell 2.
Tabell B2
Algoritm för indelning i våldsriskkategorier utifrån grad av rapporterat våld
Lågrisk

Medelrisk

Högrisk

Inget psyk, inget fys/sex
Inget psyk, lågt fys/sex
Lågt psyk, inget fys/sex
Lågt psyk, lågt fys/sex

Inget psykiskt, medel fys/sex
Lågt psykiskt, medel fys/sex
Medel psykiskt, inget fys/sex
Medel psykiskt, lågt fys/sex

Inget psyk, högt fys/sex
Lågt psyk, högt fys/sex
Medel psyk, medel fys/sex
Medel psyk, högt fys/sex
Högt psyk, inget fys/sex
Högt psyk, lågt fys/sex
Högt psyk, medel fys/sex
Högt psyk, högt fys/sex

I direkt anslutning till denna modul följde
informationstexter: Våldets orsaker och Ömsesidigt våld.

även

två

Modul 5: Fler våldsaspekter
Modul fem innehöll fem kompletterande frågor om våldet, vilka
berörde faktorer utöver det faktiska våldet som empiriskt har visat sig
kunnat predicera fortsatt våld (Socialstyrelsen, 2012). Denna modul syftade
till att uppmärksamma olika riskfaktorer för fortsatt våld. Frågorna här
handlade om rädsla för partnern, hur länge våldet hade pågått,
upptrappning, andras oro samt drog/alkoholmissbruk. Dessa frågor hade
enbart ja- och nej-alternativ och åtföljdes av en av två möjliga
feedbacktexter beroende på hur många ja-svar personen hade uppgett. Med
tanke på svårigheten att predicera fortsatt våld syftade dessa
återkopplingstexter inte till att utgöra en riskbedömning, utan följdes
snarare av beskrivningar av på vilket sätt som det som frågades efter var
relevant för en predicering av fortsatt våld.
De deltagare som hade hamnat i högriskgruppen utifrån Modul 4
fick här dessutom ta del av ytterligare ett textstycke där varningstecken för
62

allvarligt och dödligt våld presenterades. Anledningen till att denna text
endast tilldelades personerna i högriskgruppen var att det fanns misstankar
om att den skulle kunna väcka motstånd för de som inte alls kände igen sig i
dessa grova våldsyttringar.
Modul 6: Konsekvenser av våld
Här fanns sex screeningfrågor kring deltagarens psykiska och
fysiska hälsa, då mycket forskning har visat på allvarliga psykiska och
fysiska konsekvenser för våldsutsatta (Socialstyrelsen, 2009). Frågorna
berörde depressivitet, ångest, självskadande och egen upplevelse av
psykisk och fysisk hälsa. De formulerades med utgångspunkt i M.I.N.I.
International Neuropsychiatric Interview och Becks Anxiety Inventory
(båda tidigare beskrivna) samt i empiri. För samtliga av dessa frågor fanns
fyra svarsalternativ; Inte alls (0p), Till viss del (1p), Ganska mycket (2p)
samt Till stor del (3p). Det fanns tre möjliga feedbacktexter, och
gränsvärdena för feedbacktexterna såg ut som följande:
Text 1: 0-2 poäng, inga/få problem med psykisk och fysisk hälsa
Text 2: 3-10 poäng, medelstora problem med psykisk och fysisk hälsa
Text 3: 11-18 poäng, stora problem med psykisk och fysisk hälsa
I samband med denna modul fick deltagarna även tillgång till
informationstexten Våldets konsekvenser.
Modul 7: Hur barn påverkas av våld
Denna frågemodul blev endast tillgänglig för de med hemmavarande
barn. Modulen inkluderades med vetskapen om att barn oftast påverkas
negativt av att växa upp med våld i hemmet (Wood & Sommers, 2011), samt
att en vilja att skydda sina barn ofta är en anledning till att våldsutsatta
faktiskt genomför en förändring (Holmberg & Enander, 2004). Här fanns tre
ja- eller nejfrågor vilka samtliga handlade om i vilken utsträckning
barnet/barnen hemma hade påverkats av våldet. Ja på minst en av dessa
frågor innebar den ena feedbacktexten och nej på samtliga frågor innebar
en annan. Alla deltagare kunde i samband med detta även ta del av en
informationstext om hur barn påverkas av att växa upp med våld i hemmet.
Frågorna i denna modul härstammade i modifierad form från FREDAbeskrivning (Socialstyrelsen, 2012) samt utifrån vetskapen att barn kan
fara illa utan att nödvändigtvis själv bevittna eller falla offer för det, till
exempel genom att utnyttjas som redskap i maktutövandet (Wood &
Sommers, 2011). Informationstexten Barn som upplever våld i hemmet
fanns tillgänglig i samband med återkopplingen i denna modul.
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Modul 8: Att stanna eller att lämna?
Modul åtta var omfattande och dess syfte var framför allt att
klargöra ambivalens och framkalla förändringsprat genom att belysa
deltagarens egna anledningar till både förändring och icke-förändring. I
samband med modulen fanns också informationstexten Varför det kan vara
svårt att lämna. Deltagaren fick utforska sin ambivalens till förändring
genom att ta ställning till vilka alternativ som man kände igen sig i utifrån
fyra olika kategorier; fördelar med att stanna, nackdelar med att stanna,
nackdelar med att lämna samt fördelar med att lämna (Miller & Rollnick,
2010). Alternativen som presenterades härstammade från studier av
våldsutsattas redogörelser kring sin uppbrottsprocess (Bell & Naugle, 2005;
Cluss et al., 2006; Chang et al, 2006; Eckstein, 2011; Holmberg & Enander,
2004).
De tillgängliga alternativen var jämnt fördelade över de fyra
kategorierna. Det fanns även möjlighet att skriva dit egna alternativ. När
man sedan klickade sig vidare blev alternativen man tidigare hade valt
presenterade i en figur, ett ambivalenskors, vilken deltagaren uppmanades
att skriva ut med hjälp av en speciell ikon på sidan. I direkt anslutning till
ambivalenskorset fick deltagaren möjlighet att ta del av olika texter om
praktiska aspekter; vart man kan vända sig om man vill söka hjälp, hur en
polisanmälan går till, hur det fungerar med vårdnad och umgänge med barn
efter en separation, samt generella rekommendationer till våldsutsatta
(exempelvis kring att dokumentera våldincidenterna och att
säkerhetsplanera). Tanken var att denna modul skulle kunna vara ett
alternativ för de med relativt hög förändringsbenägenhet i behov av
konkret information kring var de skulle kunna börja. Informationen var
främst hämtad från olika myndigheters och frivilligorganisationers
hemsidor.
Efter att ha klickat sig vidare härifrån dök det dessutom upp en sida
med ett antal kom ihåg-punkter kring våldsutsatthet. Syftet var att bemöta
det faktum att våldsutsatta ofta skuldbelägger sig själva, samt undviker att
söka hjälp på grund av skam och tankar om att det inte finns någon hjälp att
få (Eckstein, 2011; Holmberg & Enander, 2004)
Modul 9: Förändringsbenägenhet efter
Här fick deltagaren återigen ta ställning till påståenden om viktighet
med förändring samt tilltro till förändringsförmåga (se Modul 1). Syftet
med en eftermätning var att få fram ett mått på huruvida interventionen
(hemsidan) hade påverkat deltagarens förändringsbenägenhet, och utöver
detta var det också en övning tänkt att framkalla förändringsprat.
Skattningarna följdes nämligen av en individualiserad återkopplingstext
vilken innefattade reflektionsfrågor som exempelvis hur det kom sig att
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personen inte hade skattat en lägre siffra än vad den faktiskt hade gjort.
Fokus låg även på att deltagaren skulle identifiera egna styrkor samt att
personen skulle resonera kring relationen mellan förmätningen och
eftermätningen.
Modul 10: Utvärdering
Sista delen i MIRA bestod av 15 utvärderingsfrågor med olika typer
av svarsalternativ. Utvärderingsfrågorna var designade för att på bästa sätt
fånga deltagarnas upplevelser av sidan. Majoriteten av frågorna hade en
tillhörande frivillig fritextruta. Efter att ha svarat på utvärderingsfrågorna
fick deltagaren möjlighet att ladda hem dokument med de samlade
informationstexterna från hemsidan och kontaktuppgifter till olika typer av
hjälpinstanser, exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård och
frivilligorganisationer.
Som allra sista inslag visades en avslutningssida där deltagaren
tackades för att ha medverkat och där det fanns länkar till vart personen
senare kunde vända sig för att hitta resultatet av studien
(www.iterapi.se/mira/resultat). Det fanns även återigen information kring
tillvägagångssätt för att dölja webbhistorik.
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