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Fysiskt samt emotionellt våld inom dejting- relationer 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av fysiskt samt 

psykologiskt/emotionellt våld i dejting- relationer, eventuella 

könsskillnader, samt om det finns samband mellan utsatthet av våld 

under uppväxten av kamrater och framtida dejtingvåld. Studien 

omfattar 195 universitetsstudenter (M=22,75, SD=3,09), 127 

kvinnor (65%) och 68 män (35%). Data har samlats in via en 

facebookgrupp avsedd för Örebro universitetsstudenter. Resultaten 

visade att kvinnor utsätter sin partner för psykologiskt våld i högre 

grad än män och även att det fanns ett samband mellan tidig utsatthet 

av kamrater och att man senare blir utsatt för dejtingvåld. Tidig 

identifiering av problematisk beteende bland unga kan vara en 

effektiv metod för att undvika utvecklingen av dejtingvåld bland 

unga individer enligt Center for Disease Control and Prevention. 

  

Nyckelord: dejtingvåld, studenter, könsskillnader, utsatthet 
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Psychological and physical violence in dating relationships 

Abstract 

The purpose with this study was to examine the presence of physical 

and psychological violence within dating relationships. But also 

whether there are sex differences in dating violence and if violence 

by peers during childhood can explain dating violence. The study 

includes 195 university students (M=22, 75, SD=3, 09), 127 women 

(65%) and 68 men (35%). Data were collected through a Facebook 

group intended for students at Örebro University. The results 

revealed that women exposed their partner to psychological 

violence to a higher extent than men. A connection between early 

peer exposure and dating violence later in life was also discovered. 

Identifying problematic behavior among youths may be an effective 

strategy towards avoiding the development of dating violence 

among youths according to Center for Disease Control and 

Prevention. 

Keywords: dating violence, students, gender differences, exposure 

Criminology III, Fall 2015. Supervisor: Lia Ahonen 
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Fysiskt samt emotionellt våld inom dejting- relationer 

Våld mellan intima dejtingpartners är ett utbrett problem i samhället, som förekommer i alla 

åldrar, och samhällsklasser (Brooks- Russel, Foshee & Ennett, 2013). Över tid har 

förekomsten av våld inom dejtingrelationer mer eller mindre- normaliserats, speciellt bland 

ungdomar i åldern 16- 24 (Dardis, Dixon, Edwards & Turchik, 2015). Trots detta har tidigare 

forskning primärt fokuserat på våld mellan sammanboende partners. På senare tid har dock 

fler och fler studier fokuserat på våld i dejtingrelationer (Dardis et al., 2015), vilka ofta 

innefattar yngre partners. Utöver detta har studier traditionellt, fokuserat på en man som 

fysiskt skadar en kvinna (Dardis et al., 2015). Numera vet vi att både män och kvinnor kan 

vara förövare och offer (Dardis et al., 2015) på en och samma gång. I den här studien 

definieras dejtingvåld som fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld i alla former av 

romantiska relationer. Fokus ligger i första hand på icke sammanboende partners för att 

undersöka förekomsten av fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld inom dejtingrelationer, 

men på grund av den begränsade datainsamlingen i vår studie undersöker vi alla romantiska 

relationer  

Tidigt dejtingvåld kan leda till potentiellt allvarliga mentala och fysiska 

hälsokonsekvenser för både förövare och offer (Hipwell & Stepp, 2014). De flesta 

undersökningar visar att kvinnor och män utsätts för liknande fysiskt och emotionellt våld, 

som till exempel knuffar och hot (Hipwell & Stepp, 2014). Dock finns det könsskillnader i 

vilken grad män respektive kvinnor utsätts för våld (Hipwell & Stepp, 2014). Hipwell & 

Stepp (2014) visade till exempel att när kvinnor utsätts för dejtingvåld, är de mer mottagliga 

för negativa fysiska samt känslomässiga konsekvenser än män.  

Definition av dejtingvåld 
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I takt med att mer forskning genomförts på dejtingvåld har också ett flertal olika definitioner 

av begreppet skapats (Lewis & Fremouw, 2001). Definitionerna av både dejtingvåld och 

partnerskap är komplicerad eftersom dejting i sig förändras i olika utvecklingsstadier i 

ungdomen (Pepler, Goldberg, Craig & Connolly, 1999). Även, vad som klassas som 

“pojkvän” respektive “flickvän” eller andra typer av “dejtingpartner” - är otydlig bland 

ungdomar (Pepler et al., 1999). Allen (2004) menar att en del särskilda faktorer spelar en 

viktig roll för att en relation ska klassas som en intim relation eller partnerskap, som 

exempelvis hur mycket tid man spenderar med personen, vilken emotionell anknytning man 

har och vilka aktiviteter man utför som par. Enligt Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) definieras en intim partner som en person man har en nära personlig relation med, och 

att man känner en samhörighet. Man har även en regelbunden fysisk, emotionell och sexuell 

kontakt, dock behöver inte alla dimensioner vara närvarande samtidigt (CDC, 2015). Som en 

följd av ovanstående definitioner är fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld svårtolkat i 

olika studier, ungdomar tolkar olika grader av våld individuellt (Ernest, Platt & Mcdonald, 

2009). För att klassas som dejtingvåld, begås både fysiskt eller psykologiskt/emotionellt våld 

av antingen en nuvarande partner eller en före detta partner, exempelvis, en före detta 

flickvän/pojkvän, man/hustru eller en person som man har eller har haft en romantisk relation 

med, alltså en intim partner (CDC, 2015). 

För att tillföra ytterligare en dimension till komplexiteten att definiera dejtingvåld, finns 

också flera former av dejtingvåld, fysiska, sexuella samt psykologiska/verbala (Dardis et al., 

2015), men trots att tidigare forskning har använt olika definitioner av dejtingvåld, ligger 

fokus oftast på distinktionen mellan fysiskt och psykologiskt/emotionellt våld (Ernest et al., 

2009). Fysiskt våld associeras oftast med slag och misshandel. I stort sett innebär fysiskt våld 

att en person har avsikt att skada sin partner genom att bland annat knuffa partnern, kasta 

partnern, kväva honom/henne, dra honom/henne i håret eller bränna honom/henne, men 
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fysiskt våld kan även inkludera att tvinga sin partner att genomföra något av det ovannämnda 

(CDC, 2015). Psykologiskt/emotionellt våld associeras med verbala förolämpningar, hot och 

olika former av härskar-tekniker (Ernest et al., 2009). Exempel på detta är att hota sin partner 

som till exempel ”jag ska döda dig”, men även att försöka kontrollera partnern genom att 

granska sin partners vänner, familj, ha kontroll över partnerns ekonomi och även titta igenom 

partnerns privata meddelanden i telefon eller sociala medier (CDC, 2015). Till 

psykologiskt/emotionellt våld hör också att manipulera sin partner genom att få honom/henne 

att tvivla på sitt eget minne, genom att exempelvis ljuga om att vissa händelser har skett när 

de egentligen inte har, och förvränga händelseförlopp (CDC, 2015).  

Hur vanligt förekommande är våld mellan dejtande partners enligt tidigare forskning? 

Longitudinella studier visar att mellan 17% och 48% av unga kvinnor begår fysiskt våld mot 

sin partner och mellan 10% och 39% av unga män (Dardis et al., 2015). Dardis och kollegor 

(2015) visar också att mellan 60% och 83% av kvinnor utövar psykologiskt/emotionellt våld 

mot sin partner och mellan 55% och 80% av unga män. Utöver detta visar en multinationell 

studie med 15 927 universitetsstudenter från 21 olika länder att-, 26% av studenterna hade 

blivit utsatta och av dessa 26% hade 30% utsatt sin dejtingpartner för fysiskt våld inom loppet 

av ett år (Sebastian, Verdugo & Ortiz, 2014). En annan studie visar att emotionellt våld (81%) 

är vanligare än fysiskt våld (12%) inom dejtingrelationer (Sebastian et al., 2014). 

Allmänheten har dock en uppfattning om att fysiskt våld är vanligare än emotionellt våld, och 

detta beror på att fysiskt våld är lättare att definiera och föra statistik över (Sebastian et al., 

2014). 

En spansk studie med ett stort antal universitetsstudenter (n=11 020) visade att 13,1% 

av männen utövade fysiskt våld mot sin partner medan 9,1% av kvinnorna hade en pågående 

våldsam relation (Sebastian et al., 2014). Både förövare och offer rapporterade dock i studien 

att det mest frekventa beteendet var att försöka styra sin partner och isolera honom/henne från 
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vänner och omgivningen, det vill säga psykologiskt/emotionellt våld (Sebastian et al., 2014). 

Av universitetsstudenterna uppgav 22,1%  att de hade fysiskt misshandlat sin partner och 7% 

av dem har knuffat eller slagit sin partner minst en gång (Sebastian et al., 2014). Sebastian 

och kollegor (2014) menar även att olika personer uppfattar fysiskt våld olika, som i en annan 

studie med 709 kvinnliga respondenter mellan 16- 21 år, hade 71% utsatts för någon form av 

våld men där de själva inte identifierade det som misshandel, till exempel ansåg de inte att 

”bli knuffad” var fysiskt våld. 

Risk och skyddsfaktorer för dejting våld 

Eftersom forskning visat att det är vanligt med våld inom relationer är det betydelsefullt att 

studera vilka riskfaktorer som triggar dejtingvåld (Lewis & Fremouw, 2001). Det finns en 

uppsjö av risk- och skyddsfaktorer som har visats ha ett samband med våld inom 

dejtingrelationer. Exempel på dessa är, tidigare våldsamt beteende inom skolan mot kamrater, 

bland familj eller vänner (Black et al., 2015).  

En studie med unga vuxna visade att om man en gång har exponerats för en form av 

våld, är risken större för att utsättas för flera former av våld senare i livet (Black et al., 2015).  

En litteraturöversikt från 2013 sammanställde tjugo studier om dejtingvåld bland ungdomar 

med en genomsnittlig medelålder på 16,8 år och fann liknande resultat som Black och 

kollegor (2015): att tidigare utsatthet för våld är att betrakta som en riskfaktor för framtida 

relationsvåld (Vagi et al., 2013). Några av de andra riskfaktorerna som identifierats i tidigare 

forskning är depression, aggression, tidigare dejtingvåld och etnicitet (afroamerikaner är i 

större riskzon än andra etniciteter att utsättas för dejtingvåld) (Vagi et al., 2013). Betydligt fler 

olika riskfaktorer identifierades, 53 stycken, jämfört med skyddsfaktorer som endast var 6 

stycken (Vagi et al., 2013). Bland de identifierade skyddsfaktorerna fanns exempelvis hög 

kognitiv dissonans i att tolka dejtingvåld, vilket betyder när ungdomar har begått dejtingvåld 

tidigare har de efteråt insett att det är något felaktigt (Vagi et al., 2013). Hög empatiförmåga 
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samt höga betyg i skolan och högt verbalt IQ är faktorer som kan skydda individen från att bli 

utsatt eller utsätta någon för dejtingvåld (Vagi et al., 2013). Fyra av de ovannämnda 

skyddsfaktorerna är individbaserade skyddsfaktorer. De resterande två skyddsfaktorerna 

klassas som -Icke individbaserade skyddsfaktorer och är att bibehålla ett positivt förhållande 

med sin mor samt att känna någon form av anknytning till sin skola (Vagi et al., 2013).  

 

Könsskillnader 

Våld i ett förhållande har skapat kontroversiella diskussioner och debatter om kvinnor eller 

män är mer fysiskt våldsamma eller psykologiskt aggressiva (Sebastian et al., 2014). Å ena 

sidan sägs det att våldet är dubbelriktat och å andra sidan visar forskning att kvinnor utför mer 

milt fysiskt våld och mer psykologiskt/emotionellt våld än män (Sebastian et al., 2014). Andra 

studier visade det motsatta: att kvinnor är mer utsatta för både fysiskt och 

psykologiskt/emotionellt våld än män (Sebastian et al., 2014). 

En amerikansk studie utförd på strax under 2000 skolungdomar i klass 8 samt 9 visade 

på könsskillnader inom dejtingvåld (Foshee, 1996). Kvinnor blir oftare än män utsatta för 

både fysiska skador samt psykologiskt/emotionellt våld i dejtingrelationer (Foshee, 1996), 

dock finns det en studie som visar att kvinnor i sena tonåren kan vara väldigt fysiskt samt 

psykologiskt/emotionellt aggressiva mot sina partners, och att det finns ett stort mörkertal för 

kvinnors fysiska och psykologiska/emotionella våld mot partners (Hamby & Turner, 2013). 

Studiens resultat pekade på att eventuella preventionsprogram hädanefter bör ha i åtanke att 

kvinnor som män kan betraktas som både förövare och offer (Foshee, 1996). Kvinnor är även 

mer villiga än män att rapportera fysiska samt psykologiska skador, vilket innebär att kvinnor 

i allmänheten blir mer kategoriserade som offer jämfört med män (Hamby & Turner, 2013). 

Även i Hamby & Turners (2013) studie tar män ”lättare” på ”våld” och vad som anses vara 
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våld, exempelvis kan en kvinna som blir knuffad av en man se det som fysiskt våld, men en 

del män anser att knuffa inte är våldsamt och därmed inte rapporterar det.  

Teoretisk förklaringsmodell till våld i dejtingrelationer 

Det finns en passande teoretisk förklaringsmodell till dejtingvåld vilket är den sociala 

inlärningsteorin, ”Social learning theory” (Shorey, Cornelius & Bell, 2008). Den här teorin 

menar att, genom att observera andras beteenden, som till exempel föräldrarnas eller 

omgivningens under uppväxten, lär man in olika beteenden (Shorey et al., 2008). 

Grundläggande är att man först och främst lär sig olika beteenden av föräldrarna, eftersom de 

anses vara barnets första förebild i livet (Shorey et al., 2008), och senare av övriga 

omgivningen. I denna teori antas det att våldet kan överföras från generation till generation 

(Shorey et al., 2008). Grunden för det antagandet är att om ett barn bevittnar våld inom 

familjen kan barnet senare tro att våld är den enda vägen för att kunna lösa problem eller att 

uttrycka missnöje (Shorey et al., 2008).  

En annan teori är ”Intergenerational transmission of violence theory” och menar att 

”våld föder våld” (Dardis et al., 2015). Detta innebär att om man har bevittnat våld under 

uppväxten, är det en stor risk att även utöva/utsättas för våld senare i livet (Dardis et al., 

2015). Barn har ett starkt förtroende till föräldrarna och tror oftast att det beteende föräldrarna 

uppvisar är det rätta i livet (Dardis et al., 2015). Dock menar Shorey och kollegor (2008) att 

även om det finns belägg för ökad risk för relationsvåld om man har upplevt våld i tidig ålder, 

är bevisen begränsade och flera andra faktorer är bidragande. Därför finns det en expansion av 

”Intergenerational transmission of violence theory” som heter ”Background- situational 

theory” (Dardis et al., 2015). Denna teori menar att det är flera bakgrundsfaktorer som kan 

påverka våld i framtida relationer samt i vilken miljö man är uppvuxen i (Dardis et al., 2015). 

När dessa faktorer som till exempel, att ha bevittnat våld, ha en aggressiv personlighet eller 

psykopatisk personlighet interagerar med exempelvis droganvändning, personliga problem 
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och kommunikationssvårigheter ökar det risken för framtida dejtingvåld (Dardis et al., 2015). 

Caspi och kollegor (2002) fann att personer med höga nivåer av MAOA genen och som hade 

blivit utsatta för misshandel i barndomen var i lägre utsträckning våldsamma som vuxna. 

Detta jämfört med de som hade låga nivåer av MAOA genen och blivit utsatta för misshandel 

i barndomen, dessa personer växte upp och var våldsamma mot andra. Dessa fynd kan alltså 

delvis förklara varför inte alla barn som utsätts för misshandel växer upp och är våldsamma 

mot andra (Caspi et al., 2002). 

Syfte- och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av fysiskt samt 

psykologiskt/emotionellt våld inom dejtingrelationer bland en grupp universitetsstudenter vid 

Örebro universitet. Men även att undersöka om det finns könsskillnader i att utsätta någon för 

fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld eller att själv bli utsatt.  

 

 Vad är proportionen av studenter som har upplevt fysiskt samt 

psykologiskt/emotionellt våld i en dejtingrelation, finns det skillnader mellan män och 

kvinnor? 

 Finns det ett samband mellan våld (fysiskt och psykologiskt) och om respondenterna 

både utövar och utsätts för något av detta? 

 Finns det ett samband mellan att ha blivit utsatt för fysiskt eller 

psykologiskt/emotionellt (mobbing?) våld i skolan med att man senare utsätter eller 

blir utsatt för våld av sin partner? 
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Metod 

Respondenter 

Den här studien är en retrospektiv tvärsnittsstudie, där respondenterna valdes ut via en stängd 

Facebookgrupp som heter ”dom kallar oss studenter” och är för studenter vid Örebro 

Universitet. Enkäten formades online för att sedan publiceras på Facebook i cirka två dagar 

(48 timmar) under november månad 2015. Eftersom en del frågor var känsliga ansågs en 

online datainsamling vara det bästa alternativet. Vi nådde totalt 200 personer och 195 

personer uppfyllde kriterierna för deltagande, resterande 5 personer hade fyllt i enkäten 

felaktigt. Av dessa 195 deltagare var 71 sammanboende (sambo=55, gifta=8, förlovade=8), 58 

var i en dejtingrelation, och 66 var singlar. Respondenter var i åldern 18-42 år (medelålder= 

22,75, SD= 3,09), 127 kvinnor (65%) och 68 män (35%). Respondenterna kompenserades 

inte för sitt deltagande. 

 

Material  

Mätinstrument  

Conflicts Tactics Scale. Ur instrumentet ”Conflicts tactics scale” ( CTS) översatte vi 20 frågor 

(Murray, 1979). CTS fokuserar främst på att mäta beteendet hos den svarande partnern i en 

våldsam dejtingrelation men också respondentens uppfattning om partnerns beteende 

(Murray, 1979). Frågorna mäter om man har utfört fysiskt och psykologiskt/emotionellt våld, 

samt om man själv har varit utsatt (Murray, 1979). Exempel på frågor/påståenden är: ”min 

partner har slagit eller daskat till mig”, ”under gräl, har jag slagit eller daskat till min partner”, 

”min partner har hotat att slå eller kasta något på mig” eller ”under gräl, har jag hotat att slå 

eller kasta något på min partner”, med följande svarsalternativ ”Aldrig”, ”En gång”, ”Två 

gånger”, ”tre-fem gånger”, ”sex- tio gånger”, ” elva-tjugo gånger”, och ”Mer än tjugo gånger” 
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(Murray, 1979).  Fyra skalor skapades som mäter fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld 

hos både respondenten samt dennes partner: Fysiskt våld av respondent (antal frågor=5), 

Cronbach’s alfa (α) var α=.84, psykologiskt våld av respondent (antal frågor=5), Cronbach’s 

alfa (α) var α=.77, fysiskt våld av partner (antal frågor=5), Cronbach’s alfa (α) var α=.89, 

samt psykologiskt våld av partner (antal frågor=5), Cronbach’s alfa (α) var α=.80. 

Peer Victimization Scale. Peer Victimization Scale (PVS) mäter om och i vilken grad 

man under uppväxten har utsatts för fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld av kamrater. 

Vi valde att översätta 9 frågor från PVS som i sin tur har översatt frågorna från Vernberg och 

kollegor (1999). Frågor som ”har en kamrat jagat mig för att försöka skada mig” och ”har 

kamrater grupperat sig för att vara elaka mot mig”  med följande svarsalternativ, ”Aldrig”, ”1-

2 gånger”, ”Ett par gånger”, ”En gång i veckan” och ”Några gånger i veckan” fanns med i 

enkäten (Vernberg., et al, 1999). Två skalor gjordes som mäter fysiskt och 

psykologiskt/emotionellt utsatthet under uppväxten: Utsatt för fysiskt våld av kamrater (antal 

frågor=4), Cronbach’s alfa (α) var  α=.78, samt utsatt för psykologiskt/emotionellt våld av 

kamrater (antal frågor=5), Cronbach’s alfa (α) var α=.82. 

 

Procedur 

Enkäten publicerades på Facebook som ett inlägg i en av Örebros största studentgrupper. 

Inlägget innehöll en kortare beskrivning om studiens syfte och frågeställningar och 

instruktioner för deltagande. I brevet fanns en direktlänk till den webbaserade 

enkätundersökningen där respondenterna möttes av ett detaljerat informationsbrev. I brevet 

lyftes vikten av att respondenterna deltog frivilligt i studien. I studien har vi tagit hänsyn till 

de forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2000). Deltagarna informerades i brevet om 

att deltagandet var frivilligt och att alla insamlade svar förblir anonyma, samt att insamlad 

data enbart kommer att användas till statistiska sammanställningar på gruppnivå och ingen 
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enskild respondent kommer att pekas ut. Respondenterna informerades också om rätten till att 

när som helst under enkätens gång avbryta sitt deltagande, vid eventuell osäkerhet på en fråga 

eller ovilja att besvara en fråga var det bara att gå vidare. Brevet avslutades med 

kontaktinformation till oss uppsatsskrivare samt handledare för studien, vid eventuella frågor 

eller kommentarer. Ifyllandet av enkäten var inte tidsbestämt och beräknat deltagande var 

mellan fem till tio minuter.  

Statistiska analyser 

Oberoende t-test genomfördes för att se om det fanns eventuella medelvärdesskillnader 

mellan män och kvinnor i vilken grad man upplevt alternativt utövat fysiskt samt 

psykologiskt/emotionellt våld. För att kunna se om det fanns ett samband mellan att ha blivit 

utsatt för fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld under uppväxten och att utsätta någon 

annan för fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld senare i livet, genomfördes 

korrelationsanalyser. Samtliga analyser genomfördes i statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS 

Statistics 21).  

 

Resultat 

Först presenteras beskrivande statistik för att på så sätt visa prevalensen av dejtingvåld i den 

aktuella urvalsgruppen. Av samtliga svar från respondenterna svarade 89% att de hade utsatt 

sin partner för någon form av psykologiskt/emotionellt våld (91,5% kvinnor och 84,5% män) 

och 44,5% hade någon gång utsatt sin partner för någon form av fysiskt våld (46,5% kvinnor 

och 40,8% män). Vad gäller utsatthet, hade 88% upplevt psykologiskt/emotionellt dejtingvåld 

från sin partner (87,6% kvinnor och 88,8% män) och, 48% av respondenterna rapporterade att 

de hade någon gång blivit utsatta för någon form av fysiskt våld av sin partner (51,9% 

kvinnor, 40,9% män). 
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För att besvara frågan om relationen mellan dejtingvåld och tidigare utsatthet av 

kamrater fick respondenterna besvara frågor rörande utsatthet under uppväxten av andra barn. 

Resultaten visade att 89% av respondenterna (91,4% kvinnor och 90,1% män) rapporterade 

att man under sin uppväxt minst en gång blivit utsatt för någon form av 

psykologiskt/emotionellt våld av sina kamrater. När det kommer till fysiskt våld hade 70,5% 

av respondenterna (66,7% kvinnor och 77,4% män) någon gång under sin uppväxt utsatts för 

fysiskt våld av kamrater. 

Tabell 1. 

Medelvärdesskillnader mellan män och kvinnors inblandning i dejtingvåld.  

                   Kvinnor       Män         

 n M SD N M SD fg T 

Fysiskt våld 

respondent 

123 ,71 1,2 65 ,46 ,84 170 -1,716 

Fysiskt våld 

partner 

124 ,92 1,4 66 ,87 1,49 188 -,235 

Psykologiskt/

emotionellt 

våld 

respondent 

121 3,3 1,7 65 2,4 1,6 184 -3,4** 

Psykologiskt/

emotionellt 

våld partner 

120 3 1,8 66 3,1 1,6 184  ,265 

n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader;   

** = p <,01. 

 

Resultaten visade att i endast en av skalorna finns det statistiskt signifikanta 

medelvärdesskillnader mellan könen. Mer specifikt utsätter kvinnor i högre grad än män sin 

partner för psykologiskt/emotionellt våld, t (184) = -3.4 < .01 (Tabell 1). I övriga tre skalor 

finns inga statistiskt signifikanta medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor (Tabell 1).  

Korrelationsanalyserna visar att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan att 

respondenterna både utövar och har utsatts för fysiskt våld av sin partner, r (186)= .31, p < 

.01.), eller psykologiskt våld r (182)= .36, p < .01.), det vill säga att det verkar finnas ett 
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tvåvägsförhållande vad gäller fysiskt våld. Det finns också ett samband mellan att 

respondenter både utövade fysiskt våld och psykologiskt våld mot sin partner, r (182) = .53, p 

< .01.), (Tabell 2). Sambandsanalyserna visar att det finns ett statistiskt säkerställt samband 

mellan att utsättas för fysiskt våld av partner och att respondenter utsätter partner för 

psykologiskt våld, r (184)= .39, p < .01.). Det finns också ett samband mellan att utsättas för 

fysiskt våld av partner och att utsättas för psykologiskt våld av partner, r (184)= .59, p < .01.), 

(Tabell 2). Det finns även ett statistiskt säkerställt samband mellan att utsättas för 

psykologiskt våld av partner och att utöva psykologiskt våld som respondent, r (181)= .75, p 

< .01.), (Tabell 2).  

Sambandsanalyserna visade att det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan att 

utsättas för fysiskt våld av kamrater och att utsättas för fysiskt våld av partner, r (185)= .16, p 

< .05.) och mellan, att utsättas för psykologiskt våld av kamrater och att utsättas för fysiskt 

våld av partner, r (186)= .15, p < .05.), (Tabell 2). Sambandsanalyserna visade också att det 

finns ett statistiskt säkerställt samband mellan att utsättas för fysiskt våld av kamrater och att 

utsättas för psykologiskt våld av partner, r (181)= .16, p < .05.) och mellan, att utsättas för 

psykologiskt våld av kamrater och att utsättas för fysiskt våld av kamrater, r (185)= .72, p < 

.01.), (Tabell 2). 
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Tabell 2. 

Korrelationer mellan fysiskt våld, psykologiskt/emotionellt våld, utsatthet för psykologiskt/ 

emotionellt våld under uppväxten och utsatthet för fysiskt våld under uppväxten. 

 1 2 3 4 5 6 

Fysiskt våld 

av 

respondent(1) 

-  ,    

Fysiskt våld 

av partner (2) 

,31** -     

Psykologiskt 

våld av 

respondent 

(3) 

,53** ,39** -    

Psykologiskt 

våld av 

partner (4) 

,36** ,59** ,75** -   

Fysiskt våld 

kamrater (5) 

,06 ,16* ,03 ,16* -  

Psykologiskt 

våld kamrater 

(6) 

,09 ,15* ,08 ,12 ,72** - 

** p <, 01; * p <, 05 

 

Diskussion 

Den här studien syftade primärt till att undersöka hur vanligt förekommande dejtingvåld är i 

en grupp universitetsstudenter, samt om det fanns könsskillnader mellan män och kvinnor i 

om man utövade respektive blev utsatt för fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld. 

Resultaten visar att kvinnor är mer benägna till att utsätta sin partner för 

psykologiskt/emotionellt våld än män, vilket går i linje med tidigare studier (Dardis et al., 

2015). Resultaten visar även att män och kvinnor som utsätter sin partner för verbala 

kränkningar som till exempel hot var korrelerat med att använda fysiskt våld som till exempel 

knuffar. Vidare visar resultaten också att män och kvinnor som använder fysiskt våld mot sin 

partner även utsätter sin partner för psykologiskt/emotionellt våld, dvs vice versa. Dessa 

beteenden fanns både bland respondenterna samt deras partner. De här resultaten stämmer 

också överens med vad Hipwell & Stepp fann i en studie från 2014, att både män och kvinnor 

utsätter sin partner för fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld. Respondenterna i denna 
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studie uppgav att de bland annat hade hotat samt knuffat sin partner, vilket klassas som fysiskt 

och psykologiskt/emotionellt våld enligt CDC (2015).  

Som ett tredje steg undersökte vi associationer mellan dejtingvåld och tidig utsatthet för 

fysiskt och psykologiskt/emotionellt våld av kamrater under uppväxten och i skolan, samt om 

det var relaterat till dejtingvåld. Resultaten visar att om man blir utsatt för fysiskt våld av 

partner, som till exempel knuffar var det korrelerat med att ha utsatts för fysiskt våld av 

kamrater bland både män och kvinnor. Resultaten visar även att om man utsätts för 

psykologiskt/emotionellt våld av partner var det korrelerat med att ha utsatts för fysiskt våld 

av kamrater, vilket bekräftar tidigare forskning om att det finns en relation mellan tidig 

utsatthet av kamrater och framtida relationsvåld (Black et al., 2015). Det fanns även en 

korrelation mellan att utsättas för psykologiskt/emotionellt våld av kamrater med att utsättas 

för fysiskt våld av kamrater.  

I första hand var vi intresserade av forskning på ungdomar eftersom majoriteten av 

studenterna var ungdomar. När det gäller dejtingvåld hittar man mest litteratur om unga 

eftersom äldre par oftast är sammanboende eller gifta redan. Dock så finns det i tidigare 

litteratur sparsamt med, såvitt vi känner till, forskning om dejtingvåld i Sverige men 

framförallt bland ungdomar. Tidigare studier har fokuserat på våld mellan sammanboende 

partners (Dardis et al., 2015), därför bidrar denna studie till kunskap om våld inom olika 

romantiska relationer och inte enbart om sammanboende partners. Fokus i en del studier har 

även legat mest på utsatthet inom familjen (Black et al., 2015), och denna studie ger en insikt 

i hur relationen mellan utsatthet av kamrater under uppväxten och dejtingvåld inom framtida 

relationer samspelar.  

Det finns en möjlig teoretisk förklaringsmodell till resultaten i den aktuella studien, 

vilket är "Social Learning Theory”. Sociala inlärningsteorin visar att man inte bara lär sig 

olika våldsamma beteenden i familjen, utan att man även anammar beteenden från kamrater 
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(Dardis et al., 2015). Enligt den här teorin är orsaken till dejtingvåld att man tidigt i livet har 

lärt in en ”dysfunktionell” problemlösningsförmåga. "Intergenerational transmission of 

violence theory" menar att om man har bevittnat fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld 

under uppväxten är risken stor för att man senare i livet i en romantisk relation utsätts för 

våld, eller att man själv utövar våld. Studiens resultat visade att det finns ett samband mellan 

tidig utsatthet och våld i en dejtingrelation. Sociala inlärningsteorin menar att, om man blivit 

utsatt för våld av kamrater under uppväxten så kan man senare i livet riskera att bli utsatt för 

våld i en dejtingrelation. Dock visade resultaten att det inte finns ett samband mellan utsatthet 

under uppväxten och att man senare utövar våld i dejtingrelation. 

Ett förvånande resultat i studien var att kvinnor utsatte sina partners för psykologiskt/ 

emotionellt våld i högre grad än män. Dardis och kollegor (2015) nämner i sin studie att 

tidigare forskning oftast har fokuserat på mäns våld mot kvinnor och inte vice versa, och just 

därför får allmänheten en bild av att kvinnor oftast är “offer” i dejtingrelationer. Därför krävs 

mer forskning inom detta område eftersom tidigare studier visat att kvinnor är oftast de som är 

mest utsatta i dejtingrelationer (Sebastian et al., 2014).Vidare så fann vi inte något signifikant 

samband mellan att ha blivit utsatt för fysiskt samt psykologiskt/emotionellt våld under 

uppväxten med att man sedan utövar fysiskt och psykologiskt/emotionellt våld i 

dejtingrelationer. En förklaring till detta kan förstås utifrån Caspi och kollegors studie från 

(2002). Studien visar att beroende på om en person har -höga eller låga nivåer av MAOA 

genen samt om han/hon har blivit utsatt för misshandel i barndomen, kan påverka huruvida de 

blir våldsamma i framtiden. Att vi inte fann något signifikant samband kan på så vis även 

förstås utifrån en gen-miljö interaktion.  

Den aktuella studien har styrkor men även svagheter. Svagheter med den här studien är 

att det finns problematiska faktorer med webbenkätundersökningar, som till exempel, icke 

fysisk närvaro av oss som forskare om det skulle uppstå oklarheter och frågor från 
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respondenterna (Bryman, 2011). För att minimera detta har vi försett respondenterna med 

kontaktinformation till oss, samt handledaren för den aktuella studien. Vidare är frågorna av 

den karaktären att de med enkelhet kan uppfattas som känsliga, just därför kan en del 

respondenter svarat mindre sanningsenligt.  

En annan svaghet med studien är att våra resultat är beroende av tillvägagångsättet som 

vi valt att samla in data på. Med detta menar vi att respondenterna både rapporterar om sitt 

eget beteende och partners beteende. Exempelvis rapporterar männen att partnern utsätter dem 

för mer våld än de själva gör, medan kvinnorna samtidigt rapporterar att partnern är mer 

våldsam. En ytterligare svaghet är att vi inte har undersökt överlappet mellan våra olika 

skalor. Det vill säga att vi inte har analyserat vår insamlade data med utgångspunkten att en 

individ kan tillhöra fler än en kategori. I denna studie har vi endast delat upp samplet i 

uteslutande kategorier. 

Studien har också styrkor. En av dessa är att vi använder oss av redan beprövade skalor. 

Både Conflicts Tactics Scale (Murray, 1979) samt Peer Victimization Scale (Vernberg, Jacobs 

& Hershberger, 1999) är bägge väl validerade sedan tidigare vilket innebär att skalorna 

verkligen mäter det som avses att mätas. Vi fann också hög relabilitet för respektive skala i 

studien. Metodvalet för den aktuella studien är grundat på flertalet överväganden varav ett är 

den tidsram som den aktuella studien hade, och med webbundersökningar når man ut till 

väldigt många människor under en kort tidsperiod (Bryman, 2011). Det underlättar även för 

respondenten då denne kan välja att besvara enkäten när det bäst passar (Bryman, 2011). 

Ytterligare en styrka var att studien har ett relativt sett stort deltagarantal (n=195). 

Praktiska implikationer  

Det är viktigt att redan i tidig ålder börja med identifiering av problematiskt beteende 

bland unga som senare i livet kan mynna ut i våld i nära relationer. Det är här som skolan blir 
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en arena för ett viktigt förebyggande arbete mot dejtingvåld. Redan under de tidiga skolåren 

och in i tidiga tonåren kan ungdomar lära sig vikten av att bibehålla sunda förhållanden med 

andra individer. CDC föreslår obligatorisk emotionsträning i klassrummen redan i tidig ålder, 

där man kan lokalisera barn med tidigare erfarenheter av våld och därefter lära dessa individer 

alternativa sätt att lösa konflikter och hur man hanterar starka känslor, och att våld inte är 

lösningen på problem. Man ska även lära ut i skolan att problem ska lösas genom fredliga 

tillvägagångsätt, som att till exempel kommunicera. Många av de effektiva strategierna mot 

dejtingvåld som CDC lokaliserat har just med skolans förebyggande arbete att göra, där man 

försöker bryta normer, förbättra individers problemlösningsförmåga samt att man adresserar 

dejtingvåld med andra likartade problem bland ungdomar, som till exempel 

alkoholkonsumtion och droganvändning. Tidig identifiering av problematiskt beteende bland 

unga samt bearbetning med ovannämnda effektiva metoder kan vara nyckeln till att undvika 

utvecklingen av dejtingvåld bland unga individer. 

Avslutningsvis har vi i denna studie undersökt förekomsten av både fysiskt samt 

psykologiskt/emotionellt våld inom dejting relationer bland en grupp universitetsstudenter. 

Studien har påvisat att kvinnorna var mer benägna än männen att utsätta sin partner för 

psykologiskt/emotionellt våld. Däremot krävs mer forskning inom detta område eftersom de 

flesta studiers fokus är på mäns fysiska samt psykologiska/emotionella våld mot kvinnor. 

Slutsatsen är att förbättra pojkar och flickors problemlösningsförmåga redan i tidig ålder, för 

att motverka framtida dejtingvåld.  
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