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Två subtyper av förövare av digitalt dejtingvåld	

	

Sammanfattning	

Den aktuella studien syftade till att applicera Johnsons typologier om 

två subtyper av förövare av partnervåld, intimate terrorism och 

situational couple violence, i en kontext av digitalt dejtingvåld bland 

unga universitetsstudenter. En kvantitativ metod med tvärsnittsdesign 

användes. Studien identifierade 185 förövare av digitalt dejtingvåld 

från ett urval på 512 studenter mellan 19-29 år. De 185 förövarna 

kategoriserades som intimate terrorism (n=46) eller situational couple 

violence (n=139) beroende på om respondenten endast hade utövat 

digitalt dejtingvåld eller om respondenten både utövat och själv blivit 

utsatt för digitalt dejtingvåld. Resultatet visade att kvinnor som ingick i 

subtypen situational couple violence utövade digitalt dejtingvåld med 

en signifikant högre allvarlighetsgrad än män. Flera resultat från studien 

visade inga signifikanta könsskillnader i en av subtyperna eller mellan 

de två subtyperna i grad av kontrollerande beteenden och 

allvarlighetsgrad. Med stöd i studiens resultat bör framtida forskning 

vidare utforska digitalt dejtingvåld bland unga för att få en fördjupad 

kunskap inom digitalt dejtingvåld och för att stärka det brottspreventiva 

arbetet.  

 

Nyckelord: digitalt dejtingvåld, Johnsons typologier, subtyper, förövare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Two Subtypes of Perpetrators of Digital Dating Violence	
	

Abstract	

This study examined Johnson's typology of two different subtypes of 

perpetrators of intimate partner violence, intimate terrorism and 

situational couple violence, on digital dating violence among young 

college students. A quantitative cross-sectional design was used. The 

study identified 185 perpetrators of digital dating violence from a 

sample of 512 students, ages 19 to 29 years. The 185 perpetrators were 

categorized as intimate terrorism (n=46) or situational couple violence 

(n=139) based on whether the person was only a perpetrator of digital 

dating violence or if the person was both a perpetrator and a victim of 

digital dating violence. The current study found that women included 

in the subtype situational couple violence committed digital dating 

violence with a significantly higher degree of severity than men. Results 

from the study showed no significant differences between genders in 

one of the subtypes or between perpetrator subtypes in controlling 

behavior or severity. In light of these findings, future research should 

investigate digital dating violence among young adults to gain a deeper 

understanding of digital dating violence in order to strengthen crime 

prevention.	

	

Keywords: digital dating violence, Johnson’s typology, subtypes, 

perpetrator 	

Criminology III, Spring 2019. Advisor: Joakim Petersson.	

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

Två subtyper av förövare av digitalt dejtingvåld ....................................................................... 1 

Johnsons typologier ....................................................................................................... 2 

Digitalt dejtingvåld ........................................................................................................ 4 

Syfte ........................................................................................................................................... 6 

Frågeställningar ............................................................................................................. 6 

Hypoteser ....................................................................................................................... 6 

Metod ......................................................................................................................................... 6 

Design ............................................................................................................................ 6 

Deltagare ........................................................................................................................ 7 

Material .......................................................................................................................... 7 

Procedur ....................................................................................................................... 10 

Statistiska analyser ...................................................................................................... 11 

Resultat .................................................................................................................................... 12 

Diskussion ................................................................................................................................ 14 

Styrkor och begränsningar ........................................................................................... 17 

Praktiska implikationer och förslag på framtida forskning ......................................... 19 

Referenser ................................................................................................................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVÅ SUBTYPER AV FÖRÖVARE AV DIGITALT DEJTINGVÅLD 1 

Två subtyper av förövare av digitalt dejtingvåld 

Ungefär var femte ungdom i Sverige i åldrarna 16-24 har utsatts för ett brott av en före detta 

eller nuvarande partner (Brå, 2018). Digitalt dejtingvåld bland unga är ett växande 

samhällsproblem som påverkar ungas hälsa och välmående negativt (Exner-Cortens, 2014). 

Studenter är en grupp i samhället som anses vara en riskgrupp för digitalt dejtingvåld 

(Marganski & Melander, 2018). Det är vanligt förekommande att unga både utövar och utsätts 

för digitalt dejtingvåld. Digitalt dejtingvåld är ett forskningsfält där den befintliga forskningen 

är begränsad i jämförelse med partnervåld (Borrajo, Calvete, Gámez-Guadix & Pereda, 2015). 

Inom partnervåld finns olika typer av förövare som skiljer sig i karaktär vad gäller 

våldsutövande (Zweig, Yahner, Dank & Lachman, 2014). Johnsons typologier om två 

subtyper av förövare av partnervåld syftar till att förklara hur förövare inom partnervåld kan 

skilja sig från varandra (Johnson, 2010). För att undersöka om det finns olika typer av 

förövare inom digitalt dejtingvåld kommer Johnsons typologi om partnervåld att appliceras på 

unga som utövar digitalt dejtingvåld. En applicering av teorin kan bidra med en ökad kunskap 

kring det digitala dejtingvåldets karaktär, förekomst samt kunskap om skillnader eller likheter 

i utövandet av partnervåld och digitalt dejtingvåld. Då digitalt dejtingvåld är vanligt 

förekommande bland unga studenter, samtidigt som det finns begränsad kunskap inom fältet, 

är det av stor vikt att utveckla vidare kunskaper kring ungas utövande av digitalt dejtingvåld 

(Kamimura, Nourian, Assasnik & Franchek-Roa, 2016; Reed, Tolman & Ward, 2017; Temple 

m.fl., 2016). 

Dejtingvåld är ett begrepp som ingår i partnervåld. Partnervåld består av fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld i relationer (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2017). Digitalt 

dejtingvåld är ett element som ingår i begreppet dejtingvåld men som inte innefattar fysiskt 

våld eftersom våldet istället sker digitalt (Reed, Tolman & Ward, 2016). I den aktuella studien 

definieras digitalt dejtingvåld utifrån en rad beteenden där förövaren via telefon, internet och 

sociala medier kontrollerar, övervakar, hotar och pressar en partner i en kärleksrelation (Reed 

m.fl., 2016). Exempel på kontrollerande beteenden är att förövaren förbjuder sin partner att 

prata i telefon med vissa personer eller kräver lösenord till partnerns telefon och appar 

(Marganski & Melander, 2018; Stonard, Bowen, Walker & Price, 2017). Exempel på 

övervakande beteenden är att förövaren läser sin partners privata meddelanden eller ständigt 

håller koll på var partnern befinner sig genom upprepade meddelanden och samtal. De 

kontrollerande och övervakande beteendena kan variera i allvarlighetsgrad och utförande. 

Exempel på hotande beteenden är bland annat att förövaren hotar att skada partnern, dennes 

familj eller sig själv. Den aktuella studien har exkluderat sexuellt och grövre digitalt 
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dejtingvåld med hänsyn till etiska aspekter. Fysiskt våld utesluts då studien syftar till att 

undersöka dejtingvåld som sker digitalt. 

 

Johnsons typologier 

En teori som kan användas till att förklara hur de som endast är förövare och de som både är 

förövare och utsatt skiljer sig är Johnsons typologier, som skiljer på olika former av 

partnervåld i bland annat allvarlighetsgrad och kontroll (Johnson & Leone, 2005; Johnson, 

2010; Zweig m.fl., 2014). Två subtyper av partnervåld som ingår i Johnsons typologier och 

som tillämpas i denna studie är intimate terrorism och situational couple violence.  

Intimate terrorism grundar sig i kontroll, vilket innebär att en förövare i en relation 

strävar efter att kontrollera och dominera sin partner (Johnson & Leone, 2005). För att 

kontrollera sin partner kan förövaren använda sig av olika beteenden, både våldsamma och 

andra dominerande handlingar. Intimate terrorism kräver nödvändigtvis inte att förövaren är 

fysiskt våldsam. En närvaro av hot om våld i kombination med att den utsatta uppfattar 

förövaren som benägen att utöva våldet på riktigt kan vara tillräckligt för att få kontroll över 

sin partner. Om benägenheten till våld uppfattas som hög räcker det med att förövaren 

använder sig av icke-fysiska kontrollerande beteenden för att få sin vilja igenom, exempelvis 

genom att hota, skrämma, isolera och avskärma sin partner från vänner och familj. De 

kontrollerande beteenden som intimate terrorism syftar till innefattar således inte endast 

fysiskt kontrollerande våld utan även psykiskt och verbalt våld. Det våld som utövas av de 

förövare som ingår i subtypen intimate terrorism pågår ofta under en lång tid för att förövaren 

ska ha långsiktig kontroll över sin partner (Johnson, 2010).  

Till skillnad från intimate terrorism grundar sig situational couple violence inte i 

kontroll (Johnson & Leone, 2005). Situational couple violence handlar om att båda i en 

relation utövar våld mot varandra eller att den ena utövar våld utan att ha kontroll över sin 

partner. Våldet inom situational couple violence kan bestå av både grövre och mildare våld 

(Nielsen, Hardesty & Raffaelli, 2016). Situational couple violence anses vara en av de 

vanligaste formerna av partnervåld (Johnson, 2010). Våldet skapas ur konflikter snarare än att 

den ena i relationen vill få kontroll över den andra. Det innebär att i vissa relationer kan ett 

bråk eskalera till våld eftersom situationen provocerar fram det beteendet av den ena eller 

båda parterna. Situational couple violence kan ske en eller ett par gånger i en relation utan att 

det någonsin händer igen. Det kan även vara ett kroniskt problem där båda parter tar till någon 

form av våld vid upprepade tillfällen. Bakgrunden till varför situational couple violence sker 

kan vara olika. Det kan till exempel bero på att personen är arg och frustrerad och tar till våld 

för att få utlopp för de känslorna.  
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Utöver skillnaden av kontroll inom situational couple violence och intimate terrorism 

så skiljer de två typologierna av partnervåld sig åt på andra sätt (Johnson, Leone & Xu, 2014; 

Zweig m.fl., 2014). Situational couple violence är mer vanligt förekommande än intimate 

terrorism (Johnson m.fl., 2014; Zweig m.fl., 2014). Forskning har visat att 86 % unga kvinnor 

och 80 % unga män som blivit utsatta eller har utsatt någon för någon typ av dejtingvåld 

tillhör subtypen situational couple violence (Zweig m.fl., 2014).  

Våldet inom intimate terrorism är ofta mer allvarligt och frekvent i jämförelse med 

situational couple violence (Johnson & Leone, 2005; Johnson, 2010; Johnson m.fl., 2014; 

Zweig m.fl., 2014). Forskning har visat att intimate terrorism innefattar en större variation av 

våldshandlingar än situational couple violence (Johnson m.fl., 2014). Dessa våldshandlingar, 

som ofta är mer frekventa och allvarliga, kan orsaka större skada och psykisk smärta för den 

utsatta än det våld som individer inom situational couple violence utsätts för. Johnson 

beskriver de två subtyperna som två skilda förövartyper som utövar olika nivåer av kontroll 

(Johnson, 2010). Intimate terrorism är en subtyp som använder höga nivåer av kontrollerande 

beteenden medan våldet inom situational couple violence kännetecknas av låg eller obefintlig 

kontroll (Frye, Manganello, Campbell, Walton-Moss & Wilt, 2006). En studie fann att risken 

för att skadas allvarligt var dubbelt så hög bland individer som utsattes för intimate terrorism i 

jämförelse med de som utsattes för situational couple violence (Leone, Lape & Xu, 2014). 

Vidare kännetecknas situational couple violence istället av mindre eskalerande våld med en 

lägre allvarlighetsgrad och förekomst av kontrollerande beteenden.  

Tidigare forskning indikerar att det finns könsskillnader i utövandet av partnervåld 

inom intimate terrorism och situational couple violence (Graham-Kevan & Archer, 2003; 

Johnson, 2006; Johnson m.fl., 2014). Könsfördelningen inom situational couple violence har 

generellt en jämn fördelning av män och kvinnor medan män oftast är förövare inom intimate 

terrorism (Johnson, 2006). En studie fann att intimate terrorism till stor del bestod av manliga 

förövare (87 %) medan situational couple violence hade en jämnare könsfördelning av män 

(45 %) och kvinnor (55 %) (Graham-Kevan & Archer, 2003). Ytterligare en studie fann att 22 

% män och 5 % kvinnor uppgett att de utsatt sin partner för intimate terrorism (Johnson m.fl., 

2014). Inom situational couple violence var könsskillnaderna bland män (7 %) och kvinnor (4 

%) mindre. Studier som genomförts på unga har dock visat att kvinnor är överrepresenterade 

inom situational couple violence (Messinger, Fry, Rickert, Catallozzi & Davidson, 2014). En 

studie visade bland annat att 68 % inom subtypen situational couple violence var kvinnor, 

vilket är högre än för studier som genomförts främst på vuxna. 

I den aktuella studien kommer de två subtyperna intimate terrorism och situational 

couple violence att appliceras på digitalt dejtingvåld bland unga studenter. Eftersom 
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typologierna appliceras på digitalt dejtingvåld exkluderas fysiskt våld. De studenter som 

endast utövar digitalt dejtingvåld men som själva inte utsätts för det kommer att ingå i 

subtypen intimate terrorism, då intimate terrorism karaktäriseras av enkelriktat våld. Studenter 

som utövar digitalt dejtingvåld och som även utsätts för det kommer att ingå i subtypen 

situational couple violence, då typologin kännetecknas av dubbelriktat våld. Genom att 

applicera de två typologierna på digitalt dejtingvåld finns det en möjlighet att undersöka om 

intimate terrorism och situational couple violence återfinns även i denna kontext. 	
 

Digitalt dejtingvåld  

Tidigare forskning har visat att det är vanligt förekommande bland unga att både utsättas för 

och utöva digitalt dejtingvåld (Pereira m.fl., 2016; Temple m.fl., 2016; Tillyer & Wright, 

2014). Vidare är digitalt dejtingvåld vanligt förekommande bland unga (Kamimura m.fl., 

2016; Reed, Tolman & Ward, 2017; Temple m.fl., 2016). Det är vanligare för unga att både 

utöva och utsättas för digitalt dejtingvåld än att endast utöva digitalt dejtingvåld (Kamimura 

m.fl., 2016; Paterson m.fl., 2007). Tidigare studier indikerar även att det finns könsskillnader i 

utövandet av digitalt dejtingvåld, där kvinnor i högre utsträckning än män utövar digitalt 

dejtingvåld (Schnurr m.fl., 2013). 	

Det finns ett starkt samband mellan att begå digitalt dejtingvåld och att själv bli utsatt 

för det (Pereira m.fl., 2016; Temple m.fl., 2016; Tillyer & Wright, 2014). Denna typ av 

företeelse kan relateras till Johnsons subtyp situational couple violence eftersom det innebär 

att en stor andel av de som utövat digitalt dejtingvåld även blir utsatta för det. När unga utsätts 

för digitalt dejtingvåld ökar sannolikheten att de även utövar digitalt dejtingvåld mot sin 

partner (Temple m.fl., 2016). När unga utövar digitalt dejtingvåld ökar även risken för att 

själv bli utsatt. En studie fann att utövandet eller utsattheten för digitalt dejtingvåld signifikant 

predicerade fortsatt utövande eller utsatthet av digitalt dejtingvåld ett år senare (Temple m.fl., 

2016).  

Studier som gjorts inom digitalt dejtingvåld indikerar att det är relativt vanligt med 

digitalt dejtingvåld bland unga (Kamimura m.fl., 2016; Reed m.fl., 2017; Temple m.fl., 2016). 

Begreppet digitalt dejtingvåld inbegriper både psykiskt och verbalt våld. En studie som 

undersökte olika former av psykiskt dejtingvåld fann att 87 % av respondenterna var förövare 

och att 75 % var utsatta (Sebastián m.fl., 2014). Studien fann även att 80 % av respondenterna 

utövat verbalt våld mot sin partner samtidigt som 70 % uppgav att de blivit utsatta för det. Det 

innebär att en stor del av de som utövat psykiskt dejtingvåld mot sin partner även själva blivit 

utsatta för det. En annan studie fann att en stor andel av de unga respondenterna både utövade 

(86 %) och utsattes (83 %) för psykiskt dejtingvåld (Fass m.fl., 2008). Ytterligare en studie 
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fann att endast en liten del av deltagarna antingen var utsatta eller förövare av digitalt 

dejtingvåld, vilket innebar att majoriteten av respondenterna identifierades som både utsatta 

och förövare (Kamimura m.fl., 2016). Andelen som endast blivit utsatta eller utsatt sin partner 

för dejtingvåld anses vara liten (Paterson m.fl., 2007). I en studie uppgav 21 % av de 

kvinnliga respondenterna att de utsatt sin partner för mildare dejtingvåld. Endast 2 % av dessa 

var enbart förövare, vilket innebar att 19 % av de som var förövare av dejtingvåld även själva 

blivit utsatta.  

Det finns begränsad forskning om digitalt dejtingvåld bland unga (Borrajo, 2015; 

Marganski & Melander, 2018). Forskning indikerar att det finns två typer av förövare inom 

digitalt dejtingvåld där den ena typen endast utövar digitalt dejtingvåld medan den andra 

typen både utövar digitalt dejtingvåld och blir utsatt för det (Fass m.fl., 2008; Paterson m.fl., 

2007). Genom att applicera Johnsons två typologier om förövare kan den aktuella studien 

bidra med att undersöka om partnervåld och digitalt dejtingvåld liknar varandra vad gäller typ 

av förövare. 

 Könsskillnader. Fler unga kvinnor än män utsätter sin partner för digitalt dejtingvåld 

(Schnurr m.fl., 2013). En studie fann bland annat att kvinnor i högre utsträckning än män 

uppgett att de utövat digitalt dejtingvåld mot sin partner (Schnurr m.fl., 2013). Trots att fler 

kvinnor än män uppger att de begått digitalt dejtingvåld mot sin partner är det mer vanligt att 

män begår mer frekvent och allvarligare digitalt dejtingvåld (Zweig, Dank, Yahner & 

Lachman, 2013).  

Män och kvinnor begår och blir utsatta för olika typer av digitalt dejtingvåld (Reed, 

Tolman & Ward, 2017). Forskning tyder på att de beteenden som typiskt skiljer sig beroende 

på om förövaren av digitalt dejtingvåld är man eller kvinna ofta varierar i allvarlighetsgrad 

(Smith-Darden, Kernsmith, Victor & Lathrop, 2017). Kvinnor tenderar att begå former av mer 

psykiskt våld och digitalt dejtingvåld medan män oftare begår fysiskt dejtingvåld (Amar, 

2007; Smith-Darden m.fl., 2017; Zweig m.fl., 2013). Kvinnor är även mer benägna att 

kontrollera och övervaka sin partner genom att använda sig av internet och mobiltelefon än 

män (Lucero, Weisz, Smith-Darden & Lucero, 2014). Män har däremot visat sig begå 

allvarligare digitalt dejtingvåld som ofta innehåller sexuellt våld (Reed m.fl., 2017). Detta kan 

vara i form av hot om att dela nakenbilder på sin partner eller på andra sätt pressa sin partner. 

En studie fann att sannolikheten för att unga män hotar eller på annat sätt tvingar en partner 

att skicka sexuellt innehåll var två gånger så hög som för unga kvinnor (Smith-Darden m.fl., 

2017).  
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Syfte 

Syftet med studien var att applicera Johnsons typologier om två subtyper av förövare som 

utövar partnervåld, intimate terrorism och situational couple violence, i en kontext av digitalt 

dejtingvåld bland unga universitetsstudenter. 

 

Frågeställningar 

1. Hur ser förekomsten av förövare ut i subtyperna intimate terrorism och situational 

couple violence samt skiljer sig denna förekomst åt vad gäller kön?  

2. Hur skiljer sig graden av kontrollerande beteenden och allvarlighetsgraden i utövandet 

av digitalt dejtingvåld mellan förövare i subtyperna intimate terrorism och situational 

couple violence? 

3. Hur skiljer sig graden av kontrollerande beteenden och allvarlighetsgraden i utövandet 

av digitalt dejtingvåld mellan män och kvinnor inom subtyperna intimate terrorism 

och situational couple violence?  

 

Hypoteser 

I linje med tidigare forskning bör fler individer återfinnas inom subtypen situational couple 

violence än i subtypen intimate terrorism och fler män än kvinnor bör återfinnas i subtypen 

intimate terrorism medan könsfördelningen är jämnare i subtypen situational couple violence 

(Johnson m.fl., 2014).  

Med utgångspunkt i tidigare forskning bör förövare i studiens urval som tillhör 

subtypen intimate terrorism utöva en högre grad av kontrollerande och allvarligare beteenden 

av digitalt dejtingvåld än förövare som tillhör subtypen situational couple violence (Johnson 

& Leone, 2005; Johnson, 2010; Johnson m.fl., 2014; Zweig m.fl., 2014). 

 

Metod 

Design 

I denna studie användes en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign. Denna metod användes för 

att undersöka potentiella skillnader i allvarlighetsgrad och graden av kontrollerande beteenden 

mellan kön samt mellan förövare i kategorin situational couple violence och intimate 

terrorism. Studien ingick i ett projekt vilket innebar att delar av studien gjordes i samverkan 

med andra studenter. Syftet med projektet var att tillsammans med projektgruppen utforma en 

enkät som undersökte olika aspekter av partnervåld bland unga. I den aktuella studien 

användes inte hela enkäten utan endast den del som berörde digitalt dejtingvåld. Enkäten 
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delades ut tillsammans med de andra projektdeltagarna vilket gjorde det möjligt att under 

samma dagar dela ut enkäten på flera platser på universitetets campus. All inmatning av data 

gjordes tillsammans med projektgruppen.  

 

Deltagare 

Studiens ursprungliga urval bestod av 545 studenter vid ett universitet i en medelstor svensk 

stad, som ingick i ett större projekt med syfte att undersöka partnervåld bland unga med en 

enkätundersökning. Totalt 33 respondenter exkluderades från studiens urval (n=33). Fem 

respondenter räknades som internt bortfall då de ej uppgav att de studerade på 

universitetet.Urvalets åldersspann begränsades till 19-29 år då syftet var att undersöka unga 

vuxna som någon gång utövat digitalt dejtingvåld mot en partner, därmed exkluderades 22 

respondenter (n=22). Det valda åldersspannet grundades i tidigare studier som studerat 

studenter på universitetsnivå (Borrajo m.fl., 2015; Schnurr m.fl., 2013). Då studien syftar till 

att bland annat undersöka könsskillnader mellan män och kvinnor exkluderades fyra 

respondenter som uppgett annat på bakgrundsvariabeln kön. Två respondenter lämnade inte 

samtycke till att delta i studien vilket innebar att de exkluderades. 	
Efter att det ursprungliga urvalet rensats utifrån studiens inklusions- och 

exklusionskriterier återstod 512 respondenter, vilket vad denna studies slutgiltiga urval. 

Medelvärdet för ålder var 22,7 år (SD=2,3). Urvalet bestod av 38, 3% män (n=196) och 61,7 

% kvinnor (n=316). Medelåldern för män var 23,3 år (SD=2,3) och 22,4 år för kvinnor 

(SD=2,3). Studiens slutgiltiga urval bestod av 185 respondenter. De 185 respondenterna (36,1 

%) ingick antingen i subtypen situational couple violence eller subtypen intimate terrorism 

och stod för urvalet i majoriteten av analyserna.  

 

Material 

Ett samarbete med en projektgrupp som undersökte partnervåld bland unga initierades,  

vilket ledde till en mer omfattande enkät och ökade möjligheterna till ett större stickprov. 

Enkäten bestod av olika avsnitt som syftade till att undersöka olika aspekter av partnervåld 

bland unga. Den aktuella studien använde sig av ett avsnitt i enkäten med syfte att mäta 

beteenden som var kopplat till digitalt dejtingvåld.  

Enkäten inleddes med ett informationsbrev där syftet med enkäten presenterades. 

Informationsbrevet innehöll även information om ansvariga för studien och kontaktpersoner 

vid eventuella frågor. De inledande frågorna var bakgrundsfrågor som bland annat syftade till 

att samla in nödvändig information för att kunna exkludera respondenter som inte var 

relevanta för studiens urval. Bakgrundsfrågorna berörde ålder, kön och om respondenten för 
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tillfället studerade på universitetet. Den del i enkäten som var aktuell för studien bestod av två 

avsnitt med 18 beteendefrågor vardera där respondenten fick kryssa i “Ja” eller “Nej” på varje 

beteende. Det första avsnittet syftade till att undersöka utsatthet för digitalt dejtingvåld och 

det andra avsnittet undersökte utövande av digitalt dejtingvåld. Liknande frågor användes för 

båda avsnitten, skillnaden mellan de två delarna var att den ena delen frågade om personen 

utsatt en partner för något beteende medan den andra delen frågade om personen blivit utsatt 

för något beteende. Exempel på beteendefrågor som ställdes i första avsnittet var bland annat 

om en partner gjort något av följande: “Hotat att skada dig via meddelanden?” och 

“Upprepade gånger ringt dig mot din vilja?”. Exempel på beteendefrågor som ställdes i andra 

avsnittet var bland annat om respondenten själv gjort något av följande mot en partner: “Gått 

igenom hens mobil utan tillåtelse?” och “Bestämt vilka hen får skriva medDe respondenter 

som enbart hade utsatt en partner för digitalt dejtingvåld ingick i gruppen intimate terrorism 

och de respondenter som både utsatt en partner och själva blivit utsatta för digitalt dejtingvåld 

ingick i gruppen situational couple violence.	
Allvarlighetsgrad. Svaren från den del av enkäten som undersökte utövandet av 

digitalt dejtingvåld sammanställdes utifrån en skala som syftade till att mäta 

allvarlighetsgraden av digitalt dejtingvåld. För att göra en allvarlighetsskala gjordes de 18 

dikotoma beteendefrågorna i enkäten om till en gemensam poängskala. Varje specifik 

beteendefråga graderades utifrån straffskalan i Brottsbalken (Lagen.nu, 2019). Varje 

beteendefråga tilldelades ett poäng mellan 1-4, beroende på beteendets straffrättsliga påföljd. 

Beteenden med högre straffrättslig påföljd tilldelades ett högre poäng och beteenden med 

lägre straffrättslig påföljd tilldelades ett lägre poäng. Till exempel klassades ett beteende som 

olaga hot vilket graderades som fyra poäng på allvarlighetsskalan. Ett annat exempel på 

beteende var förolämpning vilket graderades som två poäng på allvarlighetsskalan. Om en 

respondent utövat ett eller flera beteenden adderades poängen för dessa ihop till en slutgiltig 

poängsumma. Respondentens slutgiltiga poängsumma motsvarade allvarlighetsgraden i 

utövandet av digitalt dejtingvåld utifrån de 18 beteendenas straffsrättsliga påföljd. Detta 

resulterade i att variabeln allvarlighetsgrad förändrades från att vara en variabel på 

nominalnivå till en variabel på kvotnivå. 	
Grad av kontrollerande beteenden. För att mäta graden av kontrollerande beteenden 

i utövandet av digitalt dejtingvåld användes den del av enkäten som undersökte 

respondenternas utövande av digitalt dejtingvåld. Den del i enkäten som undersökte utövandet 

av digitalt dejtingvåld bestod av 18 beteendefrågor. Ur dessa 18 beteendefrågor kunde sex av 

beteendefrågorna kopplas till kontrollerande beteenden med utgångspunkt i tidigare forskning 

(Stonard m.fl., 2017). De sex dikotoma beteendefrågorna syftade till att  mäta förekomsten av 



TVÅ SUBTYPER AV FÖRÖVARE AV DIGITALT DEJTINGVÅLD 9 

kontrollerande beteenden i urvalet. För att kunna mäta graden av kontrollerande beteenden i 

utövandet av digitalt dejtingvåld skapades en poängskala. För att göra en poängskala som 

mätte graden av kontrollerande beteenden gjordes de sex dikotoma kontrolleraden 

beteendefrågorna i enkäten om till en gemensam poängskala. Varje specifik beteendefråga 

graderades utifrån straffskalan i Brottsbalken på samma sätt som graderingen av skalan som 

syftade till att mäta allvarlighetsgraden i utövandet av digitalt dejtingvåld (Lagen.nu, 2019). 

Varje beteendefråga tilldelades ett poäng mellan 1-4, beroende på beteendets straffrättsliga 

påföljd. Beteenden med högre straffrättslig påföljd tilldelades ett högre poäng och beteenden 

med lägre straffrättslig påföljd tilldelades ett lägre poäng. Till exempel innefattade ett 

beteende olaga tvång, vilket graderades som tre poäng. Om en respondent utövat ett eller flera 

kontrollerande beteenden adderades poängen för dessa ihop till en slutgiltig poängsumma. 

Respondentens slutgiltiga poängsumma motsvarade grad av kontrollerande beteenden i 

utövandet av digitalt dejtingvåld utifrån de sex beteendenas straffsrättsliga påföljd. Lägsta 

möjliga poängsumma i utövandet av kontrollerande beteenden var 0 och högsta poängsumma 

var 13. 	
Validitet och reliabilitet. För att stärka studiens validitet baserades frågorna som 

användes för att mäta utsatthet och utövande av digitalt dejtingvåld på två frågeformulär från 

två tidigare studier (Marganski & Melander, 2018; Reed m.fl., 2016). Dessa studier användes 

även för att ta fram definitionen av digitalt dejtingvåld för denna studie. Med anledning av 

den aktuella studiens etiska begränsningar användes endast vissa frågor ur formulären. 

Beteenden som ansågs för allvarliga att fråga respondenterna om valdes bort. Exempel på en 

fråga som valdes bort var: “Sent others a private, intimate picture, or video that you shared 

with him or her without your permission?”. Vissa frågor från formulären var inte relevanta för 

den aktuella studiens syfte då dessa berörde andra relationer än kärleksrelationer.  

En pilotstudie genomfördes där 30 studenter på det valda universitetet fick besvara 

enkäten. För att stärka enkätens validitet fick respondenterna ge respons på enkätens upplägg 

och innehåll. Respondenterna fick lämna kommentarer om de tyckte frågor var otydliga eller 

om det fanns något som på annat sätt kunde feltolkas och påverka studiens validitet. 

Pilotstudien resulterade i att instruktionerna tydliggjordes och att vissa begreppsdefinitioner 

reviderades. Detta gjordes i syfte att göra enkäten så tydligt som möjligt och på så sätt minska 

missförstånd och feltolkningar som kan påverka studiens validitet negativt. 

Enkätens struktur och enkla frågeuppbyggnad kan anses stärka studiens reliabilitet. 

Enkäten följde en tydlig struktur som syftade till att göra det så enkelt som möjligt för 

respondenten att fylla i enkäten. Frågorna som användes för att mäta digitalt dejtingvåld 

formulerades med ett simpelt och tydligt språk och bestod av korta formuleringar. Detta kan 
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stärka enkätens reliabilitet då utrymmet för subjektiva tolkningar av frågor blev liten. Med 

hänsyn till enkätens struktur och enkla frågeuppbyggnad bör därmed inte respondenternas 

svar i stor utsträckning påverkas av personliga värderingar, läsförmåga eller av vilken tid eller 

dag respondenten besvarade enkäten.   

 

Procedur 

Enkäten delades ut på ett universitet i en medelstor svensk stad mellan 24-25 april 2019. 

Tillsammans med projektgruppen delades enkäten ut i pappersform för hand på universitetets 

huvudcampus. Enkäten delades ut i olika byggnader, både i klassrum, vid entréer och på 

gemensamma studieytor. Det innebar att miljön där enkäterna besvarades varierade. 

Potentiella respondenter blev tillfrågade muntligt om de ville delta i den aktuella studien 

genom att besvara enkäten. I samband med utdelningen av enkäterna fick respondenterna 

instruktioner om att enkäten berörde partnervåld bland unga och information om den 

ungefärliga tidsåtgången. Enkäten tog cirka 10-15 minuter att besvara och det fanns ingen 

bestämd tidsgräns. De besvarade enkäterna samlades sedan in för hand och förvarades under 

uppsikt och utom räckhåll för obehöriga. Efter avslutad datainsamling märktes samtliga 

enkäter med ett unikt ID-nummer och svaren matades sedan in i statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics 25.0.  

Etik. Samtliga forskningsetiska huvudkrav togs i åtanke vid utformning av enkäten 

och datainsamlingen (Vetenskapsrådet, u.å). Informationskravet uppfylldes genom att 

enkätens framsida bestod av ett informationsbrev som informerade respondenterna om 

studien. I informationsbrevet beskrevs att enkätens syfte var att undersöka partnervåld bland 

unga och att svaren skulle användas till fem olika kandidatuppsatser i kriminologi. Det 

framgick att deltagandet innebar att respondenten vid ett tillfälle skulle svara på en enkät och 

att deltagandet var frivilligt. Respondenterna informerades även om att de kunde avbryta sin 

medverkan under tiden enkäten fylldes i utan att behöva förklara varför de inte ville delta. I 

informationsbrevet informerades även respondenterna om att resultaten som publiceras inte 

kan kopplas till respondentens identitet. Samtyckeskravet efterlevdes genom att samtliga 

respondenter fick kryssa i en ruta där de lämnade samtycke till deltagandet. Detta framgick 

tydligt och samtliga respondenter som inte kryssade i rutan men ändå svarade på enkäten 

hanterades som bortfall då det inte gick att säkerställa samtycket. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att samtlig data förvarades på en plats där obehöriga inte kunde ta del av 

den. När data från de fysiska enkäterna hade förts över till en datafil skyddades denna av 

datorns lösenordsskydd. Inga personnummer, e-postadresser eller liknande personuppgifter 

som kunde ledas tillbaka till respondenten efterfrågades med hänsyn till GDPR. Då materialet 
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var av känslig karaktär hanterades varje enkät med stor försiktighet vid insamlingen med syfte 

att skydda respondenternas integritet. Enkäten fylldes i på platser där det fanns utrymme till 

avskildhet, vilket bidrog till att respondenterna inte behövde sitta nära varandra. Om 

respondenten istället upplevde låg avskildhet kunde det ha påverkat viljan att svara 

sanningsenligt eftersom enkäten bestod av privat och känslig information. Nyttjandekravet 

efterlevdes genom att den information som samlades in om respondenterna endast användes 

för de fem kandidatuppsatserna som var en del av projektgruppen. Den enda information som 

personer utanför studien kunde ta del av var resultat på gruppnivå som inte gick att koppla 

tillbaka till enskilda respondenter. 	
Enkäten var uppbyggd på frågor av mildare karaktär som inte syftade till att väcka 

något större obehag hos respondenterna. Det togs dock i beaktning att individer är olika och 

att respondenterna således kunde reagera olika på enkätens innehåll, trots att beteenden av 

mer allvarlig karaktär inte efterfrågades. För att kunna ge ett stöd till individer som eventuellt 

var i behov av det presenterades telefonnummer till en mansjour, kvinnojour samt 

Campushälsan på universitetet i informationsbrevet. Då enkäten delades ut och samlades in 

för hand kunde respondenternas potentiella reaktioner av enkätens innehåll bemötas på ett 

bättre sätt än om det inte fanns några personer på plats. Respondenter kunde därmed enklare 

uppmärksammas om de var i behov av stöd under datainsamlingen. 

 

Statistiska analyser 

De statistiska analyser som användes i studien genomfördes i IBM SPSS Statistics 25.0. 

Samtliga statistiska analyser hade en på förhand vald signifikansnivå (p<.05). Materialets 

spridning undersöktes, där både allvarlighetsgrad (M=6,6, SD=6,2) och graden av kontroll 

(M=3,1, SD=2,4) visade på låg spridning i svaren. För att undersöka vilken av de två 

subtyperna som var störst i studiens urval samt hur könsfördelningen såg ut genomfördes ett 

Chi-2 test. Datan var på nominalnivå vilket innebar att ett Chi-2 test var lämpligast. För att 

undersöka skillnader i allvarlighetsgrad och graden av kontroll mellan två oberoende grupper, 

förövare som tillhör intimate terrorism och förövare som tillhör situational couple violence 

användes ett oberoende t-test. För att undersöka skillnader i allvarlighetsgrad och graden av 

kontrollerande beteenden mellan kön inom de två subtyperna användes ett oberoende t-test 

samt ett Mann-Whitney U. Syftet var att jämföra skillnader i oberoende grupper. För att 

undersöka skillnader inom situational couple violence användes ett oberoende t-test då 

antagande för skalnivåer uppfylldes då allvarlighetsgrad och graden av kontroll var på 

kvotnivå och de två oberoende grupperna var på nominalnivå. För att utföra ett oberoende t-

test krävs normalfördelad data. Preliminära analyser visade att datan var approximativt 
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snedfördelad men på grund av att stickprovet var större än 100 ansågs t-test ändå kunna 

användas (Pallant, 2016). För att jämföra könsskillnader inom subtypen intimate terrorism 

användes ett Mann-Whitney U då gruppen ansågs vara för liten för att använda ett oberoende 

t-test, i kombination med att datan var approximativt normalfördelad.	
 

 Resultat 

Den första frågeställningen syftade till att undersöka förekomsten och könsfördelningen av 

förövare mellan subtyperna intimate terrorism och situational couple violence. Resultatet 

visade att av de 512 respondenterna i urvalet tillhörde 36,1 % (n=185) någon av de två 

subtyperna. Detta innebar att resterande analyser genomfördes på de respondenter som 

tillhörde någon av subtyperna intimate terrorism eller situational couple violence (n=185). 

Situational couple violence utgjorde 27,1 % (n=139) av urvalet och intimate terrorism 

utgjorde 9,0 % (n=46). Skillnaderna i könsfördelningen mellan de två subtyperna intimate 

terrorism och situational couple violence undersöktes med ett Chi-2 test. Resultatet visade 

inte på någon signifikant skillnad mellan de två subtyperna (Se tabell 1).	
 

Tabell 1 

Analys av könsfördelningen av förövare mellan subtyperna intimate terrorism och 

situational couple violence med korstabell och Chi2 -test 

 

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka hur graden av kontrollerande 

beteenden och allvarlighetsgrad i utövandet av digitalt dejtingvåld skiljer sig mellan förövare 

som ingår i subtyperna intimate terrorism och situational couple violence. För att besvara 

Subtyp 

 

Situational 
couple 

violence 

Intimate 
terrorism Total  

% n % n % N Chi2 

 

Kön 
Man 27,6 51 7,0 13  34,6 64 

   0,75  

Kvinna 47,6 88 17,8 33 65,4 121 

  
Not. *** p < 0,001; ** p < 0,01;  * p < 0,05 
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frågeställning två genomfördes två oberoende t-test eftersom syftet var att undersöka 

skillnader mellan två oberoende grupper med variabler på kvotnivå. Ett oberoende t-test 

genomfördes för att undersöka skillnader i allvarlighetsgrad mellan subtyperna och för att 

undersöka skillnader i graden av kontrollerande beteenden mellan subtyperna. Resultatet 

visade inga signifikanta skillnader i allvarlighetsgrad av digitalt dejtingvåld mellan 

subtyperna intimate terrorism och situational couple violence (Se Tabell 2). Resultatet visade 

inte heller några signifikanta skillnader i graden av kontrollerande beteenden inom subtyperna 

(Se Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Medelvärdesjämförelse mellan situational couple violence och intimate terrorism i 

grad av kontroll och allvarlighetsgrad av digitalt dejtingvåld 

 
Situational couple 

violence 
 Intimate terrorism  

n M SD  n M SD fg t 

Grad av kontroll 98 3,21 2,55  32 2,91 2,01 128 0,62 

Allvarlighetsgrad 139 6,86 6,48  46 6,02 5,34 183 0,80 

          Not. Högre medelvärde innebär högre värde på grad av kontroll eller allvarlighetsgrad 

* p < 0,05;  ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

Den tredje frågeställningen syftade till att undersöka hur graden av kontrollerande 

beteenden och allvarlighetsgraden i utövandet av digitalt dejtingvåld potentiellt skiljer sig 

mellan män och kvinnor som ingår i subtyperna intimate terrorism och situational couple 

violence. För att se skillnader i graden av kontrollerande beteenden och allvarlighetsgrad 

mellan män och kvinnor i subtypen situational couple violence genomfördes ett oberoende t-

test. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i 

graden av kontrollerande beteenden. Det fanns dock signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor i allvarlighetsgrad. Kvinnor hade ett högre medelvärde för allvarlighetsgrad än 

männen vilket innebar att kvinnorna i urvalet hade en högre sammanlagd poäng på skalan 

allvarlighetsgrad (Se Tabell 3). Cohen’s d (0,5) visade på en medelstark effektstorlek för det 

signifikanta resultatet. För att jämföra könsskillnader inom subtypen intimate terrorism 

användes ett Mann-Whitney U. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i graden av 

kontrollerande beteenden eller i allvarlighetsgrad (Se Tabell 4). 
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Tabell 3 

Medelvärdesjämförelse mellan män och kvinnor inom situational couple violence i 

grad av kontroll och allvarlighetsgrad av digitalt dejtingvåld 

 Man  Kvinna  

n M SD  n M SD fg t 

Grad av kontroll 36 2,94 2,33  62 3,37 2,67 96 -0,80 

Allvarlighetsgrad 51 5,14 4,59  88 7,85 7,20 135,7   -2,71** 

          Not. Högre medelvärde innebär högre värde på grad av kontroller eller allvarlighetsgrad 

* p < 0,05;  ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

Tabell 4 

Skillnader i grad av kontroll och allvarlighetsgrad av digitalt dejtingvåld mellan män 

och kvinnor inom intimate terrorism  
 Man  Kvinna  

 n Md Mr  n Md Mr U 

Grad av kontroll 9 2 13,78  23 2 17,57 79,00 

Allvarlighetsgrad 13 3 20,77  33 4 24,58 179,00 

Not. Mr = Mean rank. Högre median/mean rank innebär en högre grad av kontroll eller 

allvarlighetsgrad. 

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

 

Diskussion 

Syftet med studien var att applicera Johnsons typologier om två subtyper av förövare som 

utövar partnervåld, intimate terrorism och situational couple violence, i en kontext av digitalt 

dejtingvåld bland unga universitetsstudenter. Studiens resultat visade att kvinnor inom 

subtypen situational couple violence utövade digitalt dejtingvåld med en signifikant högre 

allvarlighetsgrad än män. Vidare fann studien inte några signifikanta skillnader i kön i en av 

de två subtyperna eller skillnader mellan subtyperna i grad av kontrollerande beteenden och 

allvarlighetsgrad i utövandet av digitalt dejtingvåld. Studien fann inga signifikanta skillnader i 

könsfördelning mellan de två subtyperna. 

Studien fann att förövare inom subtypen situational couple violence var procentuellt 

större än förövare inom subtypen intimate terrorism. Studiens hypotes om att fler individer 

bör återfinnas i subtypen situational couple violence än i subtypen intimate terrorism 
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överensstämmer därmed med resultatet. Att subtypen situational couple violence är betydligt 

större än intimate terrorism i studiens urval kan bero på att situational couple violence är den 

vanligare formen av partnervåld, vilket innebär att det även kan vara den vanligaste formen av 

digitalt dejtingvåld (Johnson, 2006). Att situational couple violence är den vanligare formen 

kan delvis bero på att våldet ofta uppstår ur konflikter mellan två personer, vilket anses vara 

relativt vanligt förekommande i en relation (Johnson, 2010). Det skulle även kunna bero på 

studiens urval. Tidigare forskning har visat att förövare inom subtypen situational couple 

violence i högre utsträckning än förövare inom intimate terrorism återfinns i generella urval 

(Johnson, 2006; Frye m.fl., 2006; Hines & Douglas, 2010). Det kan även bero på att studien 

inte har lyckats fånga upp förövare inom intimate terrorism. På grund av våldets karaktär, 

allvarlighetsgrad och rädsla för att upptäckas kan förövare inom intimate terrorism i högre 

grad än förövare inom situational couple violence undvika att delta i enkätundersökningar 

(Johnson, 2006). Förövare inom intimate terrorism missas på så vis i generella urval. 

Individer som utövar och utsätts för våld inom subtypen intimate terrorism tenderar även att 

ha mer frekvent kontakt med sjukvård, polis, domstol och kvinnojour. Det är därför mer 

vanligt att förövare inom subtypen intimate terrorism återfinns i kriminalstatistik än i 

generella urval. Eftersom studien inte undersökte kriminalstatistik kan det förklara varför 

endast en liten del av urvalet ingick i intimate terrorism. En studie som undersökte olika 

urvals påverkan fann att endast 11 % av förövare inom intimate terrorism återfanns i ett 

generellt urval medan 79 % förövare återfanns i statistik från kvinnojourer (Johnson, 2006).  

Vidare fann studien en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i allvarlighetsgrad 

inom subtypen situational couple violence, där kvinnor utövade en högre allvarlighetsgrad av 

digitalt dejtingvåld än män. Detta resultat kan förklaras med hjälp av tidigare forskning som 

har visat att kvinnor begår mer digitalt dejtingvåld än män (Hines & Douglas, 2010; Smith-

Darden m.fl., 2017; Zweig m.fl., 2013). Det är därför i linje med tidigare forskning att 

resultatet visar på högre allvarlighetsgrad av digitalt dejtingvåld bland kvinnor inom subtypen 

situational couple violence, detta då den aktuella studien har mätt den typen av beteenden som 

tidigare forskning har visat att kvinnor begår mest av. En möjlig metodologisk förklaring till 

resultatet är att studien endast mätte lindrigare beteenden eftersom olika former av sexuellt 

och grövre digitalt dejtingvåld exkluderades. Tidigare forskning har visat att män oftare begår 

sexuellt våld och att kvinnor tenderar att begå mer kontrollerande och lindrigare våld inom 

digitalt dejtingvåld (Lucero m.fl., 2014; Reed m.fl., 2017). Genom att endast mäta lindrigare 

beteenden kan detta ha bidragit till att resultatet visade att kvinnor begick digitalt dejtingvåld 

av en högre allvarlighetsgrad inom subtypen situational couple violence. Om studien hade 

inkluderat sexuellt våld eller grövre våld finns det en möjlighet att könsfördelningen i 
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allvarlighetsgraden sett annorlunda ut eftersom det digitala dejtingvåld som män oftast begår 

mer av inte var inkluderat. 

Studien fann inga signifikanta skillnader i könsfördelningen mellan de två subtyperna 

intimate terrorism och situational couple violence. Studiens hypotes om att fler män än 

kvinnor bör återfinnas i subtypen intimate terrorism medan könsfördelningen är jämnare i 

subtypen situational couple violence överensstämde således inte med resultatet. Studien fann 

vidare inga signifikanta skillnader i allvarlighetsgrad eller i grad av kontrollerande beteenden 

mellan de två subtyperna. Därmed fanns inget stöd för hypotesen om att förövare som ingick i 

subtypen intimate terrorism skulle utöva en högre grad av kontrollerande och allvarligare 

beteenden av digitalt dejtingvåld än förövare som ingick i subtypen situational couple 

violence. Slutligen fann studien inga signifikanta könsskillnader i graden av kontrollerande 

beteenden för någon av subtyperna eller för allvarlighetsgrad inom intimate terrorism.	
Det kan finnas flera metodologiska förklaringar till de icke-signifikanta resultaten. 

Den första metodologiska förklaringen kan vara studiens indelning av de två subtyperna. 

Kriterierna som låg till grund för indelningen av subtyperna av förövare kan ha bidragit till de 

icke-signifikanta resultaten. Om en respondent utsatt en partner för något av beteendena som 

efterfrågades och själv blivit utsatt för något av beteendena ingick individen i subtypen 

situational couple violence. Om respondenten utsatt en partner för något av beteendena som 

efterfrågades men själv inte blivit för något beteende ingick denna i subtypen intimate 

terrorism. Detta kan vara problematiskt då individer som utsatt sin partner för allvarligt 

digitalt dejtingvåld och själva bara blivit utsatt för något enstaka beteende klassificerades som 

en förövare inom subtypen situational couple violence, trots att dessa individer kan ha varit 

mer lika förövare inom subtypen intimate terrorism. Det var dock viktigt för studien att 

inkludera alla respondenter som endast upplevt ett beteende då det inte går att veta hur många 

gånger beteendet har inträffat. De icke-signifikanta resultaten kan därmed till stor del bero på 

indelningen av förövare inom situational couple violence och intimate terrorism. Eftersom 

respondenter kan ha klassificerats fel finns det en möjlighet att det finns skillnader i graden av 

kontrollerande beteenden och allvarlighetsgraden av digitalt dejtingvåld som inte gick att 

utläsa i den aktuella studien. 

Den andra metodologiska förklaringen till resultaten kan vara att studien främst mätte 

lindrigare digitalt dejtingvåld eftersom olika former av sexuellt och grövre våld exkluderades 

av etiska skäl. Tidigare forskning har visat att män oftare begår sexuellt våld och att kvinnor 

tenderar att begå mer psykiskt och lindrigare våld inom digitalt dejtingvåld (Lucero m.fl., 

2014; Reed m.fl., 2017). Genom att endast mäta lindrigare beteenden kan detta ha bidragit till 

den låga varians som återfanns i studiens två beroende variabler. Detta kan bero på att de 
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beteenden som efterfrågades kan ha varit för lika varandra och haft en för liten variation i 

allvarlighetsgrad. Det kan ha bidragit till att de förövare som utövar allvarligare digitalt 

dejtingvåld inte kunnat urskiljas och på så sätt inte kunnat bidra med mer varians i studiens 

två beroende variabler. Denna begränsning kunde ha motverkats genom att allvarligare 

beteenden hade efterfrågats, vilket inte var aktuellt för denna studie. Det kan utöver detta 

finnas beteenden som hamnar under digitalt dejtingvåld som inte var inkluderade i studien på 

grund av att det inte finns en bestämd definition av vilka beteenden som ingår i digitalt 

dejtingvåld (Borrajo m.fl., 2015).  

Studiens tredje frågeställning syftade till att undersöka hur graden av kontrollerande 

beteenden och allvarlighetsgraden i utövandet av digitalt dejtingvåld skiljde sig mellan män 

och kvinnor i de två subtyperna intimate terrorism och situational couple violence. Det initiala 

syftet var att använda en tvåvägs-ANOVA för att undersöka en potentiell interaktionseffekt av 

kön inom de två subtyperna på allvarlighetsgrad och grad av kontrollerande beteenden inom 

digitalt dejtingvåld. Det fanns dock en problematik i att använda det valda statistiska testet då 

grupperna av män och kvinnor i de två subtyperna visade sig vara för små. Det var således 

inte möjligt att utföra en tvåvägs-ANOVA, vilket innebar att andra statistiska tester användes 

för att besvara frågeställningen. 	
Den aktuella studien värderade i vilken omfattning Johnsons typologier om två 

subtyper av förövare inom partnervåld gick att applicera på digitalt dejtingvåld bland unga 

universitetsstudenter. Eftersom digitalt dejtingvåld är en del av partnervåld finns det en 

möjlighet att Johnsons typologier kunde appliceras på digitalt dejtingvåld. Det är möjligt att 

de två subtyperna finns inom digitalt dejtingvåld men att definitionen av typologierna behöver 

se annorlunda ut eller mätas på ett annat sätt. Något som stärker indikationen på att Johnsons 

typologier kunde appliceras på digitalt dejtingvåld var att en indelning utifrån subtyperna 

intimate terrorism och situational couple violence gick att genomföra på studiens urval. Detta 

kan innebära att det finns två subtyper av förövare inom digitalt dejtingvåld. En annan 

indikation på att teorin gick att applicera var att de resultat som studien fann delvis 

överensstämde med tidigare forskning och teori, exempelvis vad gäller fördelningen av 

individer inom subtyperna situational couple violence och intimate terrorism (Graham-Kevan 

& Archer, 2003; Johnson, 2006; Johnson m.fl., 2014).  

 

Styrkor och begränsningar 

En styrka med studien är att enkäten baserades på frågor från två mätinstrument som använts i 

tidigare forskning (Marganski & Melander, 2018; Reed m.fl., 2016). Genom att basera 

enkäten på två mätinstrument som tidigare använts för att mäta digitalt dejtingvåld ökar 
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enkätens validitet. Mätinstrumenten har dessutom använts på en population som liknar den 

aktuella studiens population vilket ytterligare kan motivera dess relevans. En annan styrka 

med studiens metod är att enkäten pilottestades (Trost & Hultåker, 2016). Respondenterna för 

pilotstudien var universitetsstudenter vilket var viktigt då det var denna population som senare 

skulle besvara den färdigställda enkäten. Pilotstudien resulterade i förtydliganden av 

instruktioner, vilket kan minska risken för eventuella missförstånd och stärka enkätens 

validitet. Ytterligare en styrka med studiens metod är enkätens enkelhet. Vid frågor i en enkät 

finns alltid en risk för att respondenterna gör subjektiva tolkningar (Trost & Hultåker, 2016). 

Enkäten hade däremot en tydlig struktur med enkla formuleringar och korta frågor vilket kan 

ha minskat risken för att respondenterna tolkade frågor olika. 

Indelningen av kontrollerande beteenden och allvarlighetsgrad kan ses som en 

begränsning med studiens metod. Det finns flera sätt att dela in beteenden utifrån 

allvarlighetsgrad och kontrollerande beteenden. Det finns ingen gemensam definition av 

digitalt dejtingvåld, vilket innebär att det kan finnas svårigheter med att identifiera och dela in 

beteenden utifrån grad av kontrollerande beteenden och allvarlighetsgrad (Borrajo m.fl., 

2015). För kontrollerande beteenden valdes de beteenden som tydligt förknippas med att 

individen vill ha kontroll över sin partner, vilket baserades på tidigare forskning (Stonard 

m.fl., 2017). För att skapa en skala med syfte att mäta allvarlighetsgraden av digitalt 

dejtingvåld samt graden av kontrollerande beteenden tilldelades varje beteende ett poäng 

mellan 1-4 beroende på hur allvarligt det var. Bedömningen av hur allvarligt eller 

kontrollerande ett beteende var utgick från brottets straffvärde, vilket är ett objektivt mått som 

därmed styrker graderingen av de olika beteendena.  

Ytterligare en begränsning med metoden är att det inte går att kontrollera om 

respondenter har svarat sanningsenligt. Det finns en risk att respondenter i studien svarade 

“Nej” på beteenden som de utövat eftersom det kan vara beteenden som individen inte vill 

identifiera sig själv med. Detta kan bero på flera olika faktorer däribland social önskvärdhet 

som alltid är en risk vid självrapportering (Borrajo m.fl., 2015). Detta kan ha resulterat i att 

individer svarat felaktigt på frågor och därmed påverkat studiens validitet negativt. Då 

datainsamlingen skedde på allmänna platser kring campus fanns det i många fall andra 

personer i närheten av respondenterna när de besvarade enkäten. Detta kan ha resulterat i att 

vissa respondenter upplevde att andra kunde se var de svarade, vilket kan ha gjort att 

respondenterna svarade på ett annat sätt än om de hade varit ensamma. En annan faktor som 

kan ha påverkat respondenternas vilja att svara sanningsenligt var att enkäterna delades ut och 

samlades in för hand. En risk med detta kan vara att respondenterna inte upplever en 

anonymitet eftersom de fysiskt möter de ansvariga för datainsamlingen. Detta skulle 
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möjligtvis kunnat undvikas i en webbaserad enkät då det kan upplevas som mer anonymt 

(Borg & Westerlund, 2012). Det var däremot av stor vikt att datainsamlingen skedde för hand 

eftersom det gjorde det möjligt att kontrollera att rätt personer utifrån studiens inklusion- och 

exklusionskriterier svarade. Det var även viktigt att de ansvariga för datainsamlingen fysiskt 

fanns på plats för att besvara eventuella frågor och att vid behov hjälpa respondenter att söka 

stöd. 

Att deltagarna i studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval kan ses som en 

begränsning. Bekvämlighetsurvalet gör att stickprovet inte kan anses representativt för 

populationen universitetsstudenter (Borg & Westerlund, 2012). Bekvämlighetsurvalet bidrar 

med svårigheter att generalisera studiens resultat till den population urvalet avser att spegla. 

Urvalet hade däremot inklusion- och exklusionskriterier för att kontrollera att endast 

studerande vid universitetet ingick i urvalet.  

 

Praktiska implikationer och förslag på framtida forskning 

Mer forskning måste bedrivas inom digitalt dejtingvåld på en ung population för att stärka det 

brottspreventiva arbetet och för att få ytterligare kunskap om det digitala dejtingvåldet. För att 

verka brottsförebyggande är det av stor vikt att hjälpa unga att förstå vad hälsosamma och 

skadliga relationer består av (Temple m.fl., 2016). Digitalt dejtingvåld är en vanlig företeelse 

bland unga och kan ofta uppfattas som mildare våldshandlingar i relation till exempelvis 

fysiskt våld. Det finns därför en risk att unga normaliserar det digitala dejtingvåldet. Vissa 

kan tolka sin partners kontrollerande och övervakande digitala beteende som ett tecken på 

kärlek och omtänksamhet. Det kan innebära att unga inte är medvetna om sin egen utsatthet 

eller sitt utövande av det digitala dejtingvåldet (Marganski & Melander, 2018). För att 

motverka en eventuell normaliseringsprocess och för att minska utövandet och utsattheten av 

digitalt dejtingvåld måste ungas medvetenhet kring digitalt dejtingvåld öka. En 

brottsförebyggande insats kan därför vara att utbilda unga kring digitalt dejtingvåld redan i 

grundskolan. Detta då digitalt dejtingvåld är ett växande samhällsproblem som går nedåt i 

åldrarna. Andra insatser kan vara olika former av informationskampanjer på exempelvis 

internet eller kring universitet. Att informera unga och studenter om hälsorisker och att de 

beteenden som utövas inom digitalt dejtingvåld oftast är olagliga kan resultera i att ungas 

medvetenhet kring digitalt dejtingvåld ökar. En ökad medvetenhet bland unga skulle kunna 

resultera i en minskning av digitalt dejtingvåld.  

Det är viktigt att fortsätta studera en ung population då tidigare forskning visar att 

digitalt dejtingvåld är vanligt förekommande bland unga (Marganski & Melander, 2018). Det 

kan finnas skillnader mellan partnervåld bland unga och partnervåld bland vuxna, som också 
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potentiellt kan återfinnas inom digitalt dejtingvåld. Det kan exempelvis vara vanligare bland 

unga att inte vara samboende, vilket innebär att det kan krävas andra strategier för att arbeta 

brottsförebyggande i parrelationer där personerna inte bor tillsammans. Det kan även krävas 

andra strategier när dejtingvåldet sker digitalt eftersom personerna inte behöver träffa 

varandra.  

Studiens resultat visade att kvinnor inom subtypen situational couple violence utövade 

digitalt dejtingvåld med en signifikant högre allvarlighetsgrad än män. Forskning indikerar att 

förövare av digitalt dejtingvåld bland unga har en jämnare könsfördelning till skillnad från 

forskning om partnervåld som visat att män varit överrepresenterade som förövare (Graham-

Kevan & Archer, 2003; Johnson, 2006; Schnurr m.fl., 2013). Det är därför viktigt att 

brottspreventiva program inom digitalt dejtingvåld bland unga riktar sig till både män och 

kvinnor för att inte missa en större grupp av förövare.  
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