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Kontroll och fysiskt våld i hemmet 

 

Abstrakt 

Denna studie undersökte om det fanns ett samband mellan fysiskt våld i 

hemmet och kontrollbeteende i förhållande till andra livsstils- och 

demografiska faktorer. Fysiskt våld delades in i tre nivåer (totalt, allvarligt 

och smärre våld) för både förövare och offer. Kontrollbeteende, både eget 

och partnerns undersöktes tillsammans med kön, ålder, civilstatus, 

ekonomisk oro, alkoholkonsumtion och utbildningsgrad. Resultatet visade 

att kontrollbeteende är en riskfaktor för alla nivåerna av våld, för både offer 

och förövare, i lika hög grad. Detta tyder på att kontrollbeteende i 

förhållande till andra livsstils- och demografiska variabler har ett mer uttalat 

samband till fysiskt våld i hemmet. Av de övriga variablerna som vi 

undersökt är det endast lägre ålder som också är en riskfaktor för alla nivåer 

av våld, för både offer och förövare. Vi fick liknande resultat för sambandet 

mellan kontrollbeteende, både eget och partnerns för både offer och 

förövare. För gruppen förövare hade kontrollbeteende hos partnern ett något 

högre samband än eget kontrollbeteende. Detta kan tyda på att det finns ett 

samband med att partnerns kontrollbeteende påverkar intimt partnervåld 

(IPV) i högre grad än man hittills trott. 

 

Inledning 

Fysiskt våld som utövas av män mot deras kvinnliga partners har länge setts som ett allvarligt 

socialt problem och en debatt förs nu om kvinnors våld mot sina manliga partners är av 

samma magnitud (Desmarais et. al, 2012). Fortfarande associeras våld i hemmet till 

dominerande män, dvs. handlingar som begås av en man mot sin kvinnliga partner i syfte att 

vinna makt och kontroll i relationen. På senare tid har forskningen visat att det finns avsevärd 

heterogenitet i de egenskaper och drivkrafter hos förövare av IPV, och tidigare genomgångar 

av litteraturen har funnit att män och kvinnor använder fysiskt övervåld mot sina partners i 

liknande omfattning (Desmarais et. al, 2012). 

 Flera publicerade populationsstudier visar att prevalensen för våld i hemmet är 

könssymmetrisk, att både män och kvinnor är utövare av och offer för våld i hemmet i ungefär 

samma utsträckning (Desmarais et. al, 2012). Studier gjorda på kliniska eller kriminella 

urvalsgrupper visar att det oftast är män som är förövare (Johnsson, 1995). 

Johnson (2006) menar att det finns olika typer av våld i hemmet och att kontroll finns med 

som en drivkraft när det gäller två av dessa fyra typer. Det är också i dessa två typer som 

våldet oftast eskalerar, framförallt när det gäller intim terrorism. 

Whitaker et al. (2007) visade i en studie av 11370 unga vuxna att nästan 24 % av alla 

relationer innehöll någon form av våld, och att hälften (49.7%) av dessa innehöll ömsesidigt 

våld. I de relationer där våldet inte var ömsesidigt var kvinnor förövare i mer än 70 %  av 

fallen. Ömsesidighet var associerat med mer frekvent våld bland kvinnor, men inte bland 

män. Män var mer benägna att tillfoga skador än kvinnor och det fanns ett samband mellan 

ömsesidigt våld och allvarligare skador, oavsett vilken kön förövaren hade. Deras slutsats är 

att ömsesidigt våld kontra icke-ömsesidigt våld är en stark prediktor för vilken grad av skada 

som uppkommer. Förebyggande strategier som fokuserar på upptrappningen av våld i 

parrelationen kan behövas för att lösa problem när det gäller ömsesidigt våld.  

Felson och Messner (2002) undersöker om det finns samband mellan kontrollbeteende 

och IPV jämfört med andra våldsformer genom att undersöka om mäns våld mot sina 

kvinnliga partners innehåller mer kontrollerande motiv än andra former av våld. De har mätt 

detta genom att anta att de som hotar sina offer innan våldsattacken mer sannolikt har ett 



kontrollmotiv eftersom teori och forskning tidigare har funnit ett samband mellan detta. Deras 

analyser visar att män som angriper sina kvinnliga partners är mer benägna att först hota än 

andra våldsutövare där denna relation inte finns eller i andra könskonstellationer. Dessa 

resultat tyder på att mäns våld mot kvinnliga partners särskilt troligt innehåller ett 

kontrollmotiv.  

Robertson & Murachver (2011) undersökte sambandet mellan tvingande kontroll och 

våld i parrelationer för både män och kvinnor och för både offer och förövare. 172 deltagare 

(85 män, 87 kvinnor) rapporterade om sitt eget och sin partners beteende. IPV mättes med den 

reviderade Conflict Tactics Scale (CTS2). Tvingande kontroll mättes med hjälp av items från 

Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI). Tvingande kontroll var associerat 

med IPV, och detta förhållande var likartad för både män och kvinnor. Man fann också att 

tvingande kontroll hade en ömsesidig karaktär, både kvinnor och män rapporterade att de 

både utsattes för och utsatte andra för kontrollerande beteenden. Studien visar att det fanns ett 

samband mellan kontrollerande beteenden för individer inom våldsamma relationer, oavsett 

kön. 

En studie på ett urval svenska män och kvinnor undersökte kontrollbeteenden och 

riskfaktorer för att utsättas för IPV. IPV mättes genom Conflicts Tactics Scale (CTS2) och 

man använde en delskala “isolating control’ från Controlling Behaviour Scale (CBS) för att 

mäta kontrollbeteende. Fler män (8,1 %) än kvinnor (5,2 %) rapporterade att de varit utsatta 

för fysiskt våld det senaste året, men fler kvinnor rapporterade att de varit utsatta för sexuellt 

våld.  Om relationen varat i 3 år eller mindre var en signifikant riskfaktor för att utsättas för 

våld för män.  Lägre ålder, brist på socialt stöd och att vara singel utgjorde riskfaktorer för att 

utsättas för våld för kvinnor. Förvånansvärt många män (37 %) och kvinnor (41 %) 

rapporterade att de varit utsatta för kontrollerande beteenden (Lövestad & Krantz, 2012). 

Johnsson (2006) delar in våld i hemmet i fyra kategorier som baseras på kontroll och 

våld. Den första typen är ”intim terrorism”, där är en individ våldsam och kontrollerande 

medan partnern inte är vare sig våldsam eller kontrollerande. Det är denna typ som oftast 

återfinns i de fall av våld i hemmet som anmäls och återfinns i straffrättsliga grupper. Dessa 

förövare är nästan uteslutande män och det finns en större risk för upptrappning av våldet. 

Ofta är denna typ av våld också mer frekvent och leder ofta till allvarligare skador och en 

större risk för PTSD hos offren. Den andra typen är ”våldsamt motstånd”, där är individen 

våldsam men ej kontrollerande, däremot är partnern både våldsam och kontrollerande. Denna 

grupp består nästan uteslutande av kvinnor. Den tredje typen är ”situationsstyrt våld i 

parförhållanden”, där en individ är våldsam men inte kontrollerande och partnern är inte 

kontrollerande men kan vara våldsam eller inte. Den fjärde typen är ”ömsesidig våldsam 

kontroll”, där är både individ och partner våldsam och kontrollerande. Johnsson menar att 

grupp tre och fyra båda är könssymmetriska. Situationsbundet våld i parföhållanden 

dominerar i generella studier medan intim terrorism och våldsamt motstånd dominerar i 

straffrättsliga urval. Johnsson menar att det är viktigt att förstå IPV för att kunna intervenera 

effektivt i individuella fall. För att kunna utarbeta användbara riktlinjer så måste hänsyn tas 

till dessa skillnader i IPV i den fortsatta forskningen. Det kan vara viktigt att ta hänsyn till 

dessa olika typer för de kan ha olika orsaker, olika utvecklingsmönster samt olika 

konsekvenser, och behöver därför interveneras på olika sätt.  

Till exempel så visade Bradley et al. (2002) i en studie omfattande kvinnor som sökte 

vård inom primärvården på Irland ett klart samband mellan att vara utsatt för kontrollerande 

beteende och IPV. Risken att bli utsatt för våld från en partner ökade med ökande 

allvarlighetsgrad på det rapporterade kontrollerande beteendet. Kvinnor som hade ett utfall på 

621 poäng på CBS-skalan hade 35 gånger så stor risk att utsättas för våld än de som hade ett 

utfall på 0. Det fanns också ett starkt samband mellan kvinnor som rapporterade rädsla för sin 

partner och IPV. Författarna föreslår att fråga kvinnor om de är rädda för sin partner eller 



utsätts för kontrollerande beteende kan vara ett användbart sätt att identifiera de som utsätts 

för IPV.  

Graham-Kevan & Archer (2008) undersökte kontrollerande beteende i en studie med 

kvinnor från härbärgen, män från fängelser samt manliga och kvinnliga studenter. Deras 

hypotes var att undersöka om kontrollbeteende i första hand är relaterat till IT, och inte till 

situationellt våld enligt Johnssons teori. Deras resultat tydde på att denna hypotes inte 

stämmer då kontrollerande beteende stod för betydande delar av variansen i användning av 

våld för alla tre relationskategorierna. De fann att kontrollerande beteende var en prediktor för 

fysiskt våld för relationer som kategoriserats som IT, men även bland de som kategoriserats 

som situationellt våld och våldsamt motstånd. Detta motsäger Johnssons teori då situationellt 

våld och våldsamt motstånd inte troddes vara kontrollmotiverat. Något som ändå styrkte 

Johnssons teori var skillnader mellan de olika relationskategorierna när det gällde 

interkorrelation mellan de olika kontrollerande beteendena, IT hade den högsta 

interkorrelationen av grupperna, de som kategoriserats som utövare av situationellt våld hade 

ett mindre kluster av interkorrelation och kvinnor som kategoriserats som våldsamt motstånd 

hade inga signifikanta interkorrelationer. Författarna menar också att det fanns skillnader i hur 

kontrollerande beteenden användes, IT visar en konstellation av kontrollbeteenden mot 

partner, situationellt våld hade vissa kontrollerande beteenden varav många kan associeras till 

att vinna kontroll över ett argument hellre än en övergripande kontroll över partner. De som 

använde våldsamt motstånd använde kontrollerande beteenden i specifika situationer där en 

typ av kontrollbeteende är orelaterat till ett annat, även om de hade relativt högt totalt 

kontrollerande beteende.   

Många studier har gjorts i USA och höginkomstländer som stödjer teorin om 

skillnader i kontrollerande beteende för de olika sorterna IT och situationellt våld i hemmet. 

Studiens syfte var att undersöka om dessa uttryck av våld i hemmet också finns i 

låginkomstländer och undersökte IPV i Vietnamn. De fann att 19 (73 %) av de 26 kvinnor 

som utsatts för både våld och kontrollerande beteende hade utsatts för allvarligt fysiskt våld 

medan majoriteten av kvinnorna som utsatts för enbart fysiskt våld var offer för måttlig fysisk 

våld. För de kvinnor som rapporterade att de utsatts för både kontrollerande beteende och våld 

ökade risken för ohälsa åtta till 15 gånger, jämfört med en två-fyrfaldig riskökning i ohälsa 

när de utsatts för endast ett av beteendena, vilket visar hur våldshandlingar och kontroll 

agerade synergistiskt att försämra hälsan. Förövarna som också använde kontroll skiljde sig 

något åt i sina egenskaper, såsom att vara yngre, och oftare hade flera partners, jämfört med 

män som inte använde kontroll. Resultaten liknar de studier som gjorts i höginkomstländer 

och tyder på att liknande mekanismer ligger bakom våldsutövande och att det finns olika 

typer av våld i dessa populationer. Detta måste studeras vidare mer i detalj då urvalet i denna 

studie var liten (Krantz & Vung, 2009).  

Straus & Gozjolko (2007) visar med sin studie att våld i hemmet i många fall är ett 

dyadiskt problem. I en studie av 13877 universitetsstudenter fann man att 20 % av männen 

och 26 % av kvinnorna i förhållanden där våld förekommer kunde klassificeras som Intim 

terrrorism (IT) med Johnssons kriterier. I en tredjedel av denna grupp var våldet ömsesidigt 

och den högsta andelen skador fanns bland de där en eller båda parterna var klassificerade 

som IT. Männen i studien indikerade större skador men var mer sällan offer för skada. 

Ömsesidigt våld, vare sig det var situationsstyrt eller IT, var associerat till högst andel skada. 

Studien visar på ett mönster av ömsesidigt våld som det vanligaste och att kvinnor lider mer 

skada vid ömsesidigt våld. De menar att man behöver inrikta behandling på båda parter om 

båda är våldsamma, antingen genom individuell terapi och/eller parterapi. Genom att 

uppmärksamma och behandla våld hos båda parter kan troligen en ökad säkerhet och hälsa 

uppnås för kvinnor. Hittills har interventioner varit riktade nästan uteslutande mot män och 

pojkar trots att många studier visar att i förhållanden är kvinnor också är förövare och 



initiativtagare till våld. Program som syftar till att reducera våld i hemmet, och som inkluderar 

reducering av våld mot kvinnor, bör rikta in sig på våld och kontrollbeteenden hos båda 

parter. 

Desmarais et al. (2012) studie beskriver prevalensen för fysiskt partnervåld i 

industrialiserade engelskspråkliga länder. De fann en överensstämmelse med tidigare 

granskningar, att det är ungefär lika många kvinnor som män som utövar fysiskt våld. 

Resultatet från denna review visade att 28,3% kvinnor och 21,6% män utövar fysiskt våld. 

Istället för att fortsätta debatten om det går att jämföra fysiskt våld som begås av män och 

kvinnor, framhåller de vikten av att använda detta resultat som ett stöd för att utveckla och 

genomföra interventioner som uppmärksammar kvinnors användande av våld i intima 

relationer, men att också inse hur parternas behandlingsbehov kan variera. 

Interventionsstrategier som är både genusinkluderande och genusmedvetna kan ha störst 

potential att minska IPV. 

Det finns en mängd forskning som beskriver problemet med fysiskt intimt partnervåld 

mot kvinnor. Även om forskningen nu också studerar manliga offer av IPV så har det varit få 

försök att sammanställa, jämföra och kontrastera resultat om prevalens för män och kvinnors 

utsatthet. Eftersom erfarenheter av fysisk IPV är förknippat med allvarliga utfall såsom 

depression eller PTSD, är en förståelse av prevalensen avgörande för forskning och 

intervention. Desmarais et al. (2012) har granskat de senaste 10 årens rapporter om prevalens 

av utsatthet för fysisk IPV för både män och kvinnor. Resultaten visar att relativt många är 

utsatta för fysisk IPV i heterosexuella relationer. I alla studier som ingick i denna review så 

har ungefär en av fyra kvinnor (23.1%) och en av fem män (19.3%) varit utsatt för fysiskt 

våld i en intim relation, men det varierade för både män och kvinnor från 0 % till 99 %.   

Det finns motsättningen inom forskningsfältet mellan synen på att partnervåld nästan 

uteslutande begås av män och över 200 undersökningar som visar på könssymmetri, dvs att 

ungefär lika många kvinnor som män fysiskt misshandlar sin partner. Både Straus (1990) och 

Johnsson (1995) menar att detta beror på vilken population som undersöks. Straus hävdar att 

”vanligt” våld, knuffande, öppna handslag och att kasta saker är vanligt i allmänna 

befolkningen och är könssymmetrisk, medan "allvarligare" våld såsom kvävning, 

knytnävsslag och attacker är sällsynta i den allmänna befolkningen, men vanligt i kliniska 

populationer och är manligt dominerande. Johnson (1995) hävdar att "situationsstyrt våld" är 

utbrett i den allmänna befolkning och könssymmetrisk, medan "intim terrorism" är sällsynt 

och begås nästan uteslutande av män. En översyn av 91 jämförelser om symmetri och 

ömsesidigt våld, visar att detta är vanligt i relationer med allvarliga och skadliga angrepp och 

myndighetsingripande. För att förebygga våldsutövande, som domineras av könssymmetri och 

ömsesidighet, kan program utformas till både flickor och kvinnor samt pojkar och män. När 

det gäller behandling för utövare av våld i hemmet, så tyder resultaten på att effektiviteten 

skulle kunna förbättras genom att utforma behandlingsprogram för båda partners i de fall där 

det förekommer ömsesidighet (Straus, 2011).   

Även Dutton (2012) ger en förklaring till de motsättningar som finns inom 

forskningsfältet, Dutton menar att vilseledande resultat kan fås beroende på vilket urval som 

används i studierna, t.ex. så stärks den allmänna synen om en manlig hustrumisshandlare i 

studier bland kvinnliga offer eller manliga förövare. Andra resultat fås i populationsstudier, 

dessa studier visar att ömsesidig IPV är den vanligaste formen. Dutton menar att framtida 

interventioner bör inriktas på den vanligaste formen, preventionsinsatser bör utgå från 

modeller som ser familjen som ett sammanhängande system och inte baseras på den mer 

sällsynta hustrumisshandlaren.   

McNeely et al. (2008) diskuterar i sin artikel hur den allmänna bilden av våld i 

hemmet med en manlig hustrumisshandlare påverkar både män och prevention. Om man utgår 

från denna bild och inte uppmärksammar att kvinnor också är förövare så påverkar detta både 



att män som är offer blir försvarslösa och leder till policys som inte tar itu med problemet våld 

i hemmet framgångsrikt.   

I en litteraturöversikt beskriver Caldwell et al. (2012) att de negativa effekterna hos de som är 

utsatta för IPV inte är jämnt fördelade mellan könen. Resultatet i översikten visar att kvinnor 

drabbas oproportionerligt hårt av IPV, särskilt när det gäller skador, rädsla, och 

posttraumatisk stress. Översikten konstaterar också att kvinnor upplever lägre grad av 

tillfredsställelse i relationen än män som ett resultat av IPV.  

Graham-Kevan & Archer (2005) undersökte förklaringar till kvinnors aggression mot 

sina partners. Kvinnorna skattade fysisk aggression, kontroll och rädsla. Tre förklaringar 

undersöktes, att användandet har ett samband med rädsla, att det är ömsesidigt och att det är 

tvingande. De fann att varje förklaring delvis hade ett samband och att de tillsammans kunde 

förklara en signifikant del av variansen av kvinnors aggression mot sin partner. De menar att 

detta resultat indikerar att kvinnors fysiska aggression mot sin manliga partner inte kan förstås 

med en enhetlig förklaring. 

Capaldi et al. (2012) fann i sin översikt att demografiska riskfaktorer som var 

prediktorer för IPV är yngre ålder, deprivation, arbetslöshet och låg inkomst samt tillhörighet 

till minoritetsgrupp. Stress är en prediktor för IPV. Resultatet för droganvändning var särskilt 

intressant, visst samband kunde ses för alkoholanvändande och IPV, men med låg styrka och 

inte konsistent, särskilt vid kontrollerande av andra faktorer. Det fanns dock evidens för ett 

starkt samband mellan droganvändning och IPV. En viss indikation fanns för att 

alkoholanvänding skulle kunna vara en större riskfaktor för kvinnors utövande av våld än för 

mäns. Relationsstatus (gift, sambo, separerad) är relaterat till IPV, gifta individer har den 

lägsta risken och separerade kvinnor verkar vara särskilt utsatta. Låg grad av tillfredställelse 

och hög grad av oenighet och konflikter är prediktorer för IPV, där särskilt hög grad av 

oenighet är en robust prediktor. Oavsett skillnader i frekvens och svårighetsgrad i kopplingen 

till IPV för både kvinnor och män, så är det fler likheter än skillnader när det gäller 

riskfaktorer. Alkoholanvändning och internaliseringsproblem var det område där det fanns 

störst könsskillnad, här fanns ett samband med en högre risk för kvinnors utövande av IPV 

Bruk av alkohol ökar risken för IPV, men få studier har undersökt alkoholens roll för 

de utsattas negativa effekter. Denna studie undersöker alkoholbruk hos både förövare och 

offer av IPV. Resultatet visar att kvinnor vars partner hade druckit alkohol hade en signifikant 

högre risk att bli skadad än kvinnor vars partner inte druckit alkohol. Det fanns inget samband 

mellan kvinnans egen alkoholanvändning och skador av IPV. Män rapporterade i signifikant 

högre grad incidenten ifall deras partner hade druckit alkohol, men rapporterade marginellt 

lägre i de fall de själv hade druckit. Resultatet tyder på att förövarens alkoholintag vid 

tillfället för IPV är viktigt för att förstå vilka offer som troligast kommer att skadas och 

rapportera incidenten (Thompson & Kingree, 2006).  

 

Syfte/problemformulering: 

Studien syftar till att undersöka om det finns ett samband med fysiskt våld i hemmet 

och kontrollbeteende. Har kontrollbeteende i förhållande till andra livsstils- och demografiska 

faktorer ett mer uttalat samband till fysiskt våld i hemmet?  

I denna studie används totalt kontrollerande beteende enligt CBS-skalan för att undersöka om 

det finns ett samband med våld i hemmet, uppdelat i tre nivåer (totalt, allvarligt och smärre 

våld) för både förövare och offer.      

 

Metod 

DOVE– Domestic Violence against Women/Men in Europe är ett projekt där åtta olika 

universitet i olika europeiska länder, samarbetar. Dessa är: Mid Sweden University – MIUN, 

Sverige, Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg – EFH, Tyskland 



Ethniki Scholi Simosias Ygeias Eidikos, National School of Public Health, Department of 

Sociology – ESDY, Grekland, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet, 

Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences – MTA/HAS, Ungern, University of 

Granada, Department of Legal Medicine, Faculty of Medicine – UGR, Spanien, Universiteit 

Gent – ICRH/UGENT, Belgien, Kingston University – KU/SGUL, Storbritannien och 

University of Porto, School of Medicine, Porto, Portugal. DOVE-studiens syfte var att genom 

ett gemensamt mätinstrument samla information om IPV och beskriva förekomst, 

karakteristika, riskfaktorer, tillsammans med utfallsmått på hälsa och välmående i dessa åtta 

länder. 

 

Deltagare  

Deltagarna i denna studie var 3505 män och kvinnor från DOVE-projektet. Dove riktade sig 

till den allmänna befolkningen i åldern 18-65 år. Storleken på urvalet bestämdes för varje 

center till minst 544 deltagare (272 män 0ch 272 kvinnor), utifrån en förväntad prevalens av 

IPV på 15 % och en relativ noggrannhet på 3 %. Urvalet var proportionerligt stratifierat efter 

ålder baserat på varje lands folkbokföringsstatistik. För att få ett representativt urval 

övervägdes olika strategier och vid alla center genomfördes urval utifrån tillgängliga 

befolkningsregister, juridiska förutsättningar och etiska begränsningar. Tre urvalsmetoder 

användes, registerbaserat urval (Spanien, Belgien, Tyskland och Sverige), registerbaserat 

urval och slumpmässiga uppringningar (Portugal), registerbaserat urval och användning av en 

offentlig strategi (UK) och slumpmässigt urval (Grekland och Ungern). Inbjudningsbrevet, 

som innehöll en sammanfattande beskrivning av projektets mål, sändes till deltagarna i 

urvalet. Det slutliga samplet var inte proportionerligt jämfört med befolkningen utan bestod 

av en liten överrepresentation av kvinnor i alla åldersgrupper och den yngsta åldersgruppen 

(18-24 år) var proportionellt mindre representerat än andra årskullar. Studien godkändes av en 

etisk kommitté i varje land. I DOVE-studien inkluderades alla som var mellan 18-65 år och 

bosatta i de deltagande städerna. Exkluderingskriterier var om individen var inlagd på 

institution eller hade någon form av psykiskt funktionshinder.  För att få ett urval som var 

representativitet, gjordes befolkningsfraktioner (PFS) efter ålder (uppdelad i fem kategorier 

som motsvarar åldersgrupper: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 och 55-64) och kön för varje land, 

genom att använda sig av befolkningsstatistik från 2008 i varje stad. PF definierades som 

antalet personer som svarat i varje åldersgrupp uppdelat efter kön dividerat med antal 

personer med samma egenskaper utifrån tillgängliga uppgifter. Belgien och Spaniens data 

inkluderades inte i analyserna eftersom dessa länders uppgifter inte var fullständiga. Som 

vanligt i alla studier har inte alla svarat på alla frågor och bortfallet påverkades av flera 

orsaker, bl.a. hur uppgifter samlades in i respektive land (se Costa et al., 2013) för fylligare 

beskrivning av DOVE-studien. Tabell 1 visar demografisk fördelning för ålder, 

utbildningsnivå, kön, osv. för deltagarna. I likhet med andra studier av denna typ är det fler 

kvinnor som har svarat, ungefär 58 % av deltagarna var kvinnor.  

 

Material 

Denna studie baserades på data från DOVE-projektets frågeformulär, både från olika 

mätskalor och demografiska uppgifter. Data i DOVE samlades in genom ett gemensamt 

mätinstrument som satts ihop av redan befintliga skalor tillsammans med frågor speciellt 

utformade för DOVE-studien. Frågeformuläret innehöll bakgrundsfrågor som ålder, kön, 

relationsstatus, nationalitet, storlek på hushållet, utbildning, yrke och största inkomstkälla.  

I denna studie användes de demografiska variablerna ålder, kön, ekonomisk oro, utbildning 

och om man var sammanboende eller inte. Ålder användes i denna studie som en kontinuerlig 

variabel, ekonomisk oro delades upp i tre kategorier: aldrig någon oro, oro ibland och oro 

ofta. Samboskap och utbildning användes som kategoriska variabler, där samboskap utgjordes 



av en Ja/Nej kategori och utbildning delades upp i hög respektive låg utbildningsnivå, 

beroende på om man hade universitetsutbildning eller inte.  

 

Mätinstrument  

Kontrollerande beteende inom en relation mättes med Controlling Behaviour Scale (CBS-R) 

(Graham-Kevan & Archer, 2005), som har en god urskiljningsförmåga (Graham-Kevan & 

Archer, 2003). Från CBS-R kan man få fram fem olika sorters underkategorier av 

kontrollerande beteenden samt ett värde för totalt kontrollerande beteende. Underkategorierna 

är ekonomisk kontroll, tvång och hot, skrämsel, känslomässig kontroll och isolering.  Skalan 

består av totalt 24 frågor där både den svarandes kontrollerande beteende tillsammans med 

partners kontrollerande beteende besvaras (Cronbach för partners kontroll α = 0,93, och för 

rapporter om kontrollen över partners α = 0,91). Exempel på frågor är: ”Försvårade arbete 

eller studier”, ”Hotade att lämna förhållandet”, ”Använde elaka blickar och gester för att få 

den andra att känna sig dålig eller dum”, ”Varit elak eller oförskämd mot den andres vänner 

eller familj” och ”Agerat misstänksamt och svartsjukt mot den andra”. Den svarande anger 

”jag gjorde detta mot min partner” och ”partnern gjorde detta mot mig”. Svarsalternativen 

består av en 5-gradig skala från 0 (aldrig) till 4 (alltid), där man anger hur ofta under det 

senaste året som man använt varje beteende, med ett möjligt intervall på 0-96 poäng. Poängen 

räknas ut separat för den svarande och dennes partner. Höga poäng på skalan tolkas som 

högre grad av kontrollerande beteende (Graham-Kevan & Archer, 2003). I denna studie 

användes det totala värdet som en kontinuerlig skala.  

Alkoholvanor mättes med Audit - Alcohol Use Disorders Identification Test (Babor et 

al. 2001). Först frågades deltagaren om de för närvarande använde alkohol (dricker du 

alkohol? ja/nej). Om svaret var ja användes tre frågor från Audit: 1) Hur ofta dricker du 

alkohol? (1 ggr/mån eller minde, 2-4 ggr/mån, 2-3 ggr/vecka, 4 eller fler ggr/vecka). 2) Hur 

många drinkar med alkohol dricker du på en dag då du dricker? (1 eller 2, 3 eller 4, 5 eller 6, 

7, 8 eller 9, 10 eller fler). 3) Hur ofta dricker du sex eller fler drinkar vid ett tillfälle? (aldrig, 

mindre än 1 ggr/mån, 1 ggr7mån, 1 ggr/vecka, dagligen eller nästan dagligen). Slutligen 

tillfrågades deltagarna om deras tidigare alkoholvanor (om du inte dricker alkohol nu, har du 

någonsin druckit alkohol?, ja/nej). Alternativen poängsattes enligt direktiv från Babor et al. 

(2001) och i denna studie användes totalpoängen som en kontinuerlig skala.    

Våld mättes genom Conflict Tactic Scales 2 (CTS2, Straus et al., 1996), som består av 

52 frågor. Skalorna kodades för att ge information om prevalensen för varje typ av våld 

(psykologisk aggression, fysisk misshandel, sexuellt tvång och skada), i enlighet med de olika 

delskalorna i formuläret. Endast ett jakande svar på någon av de olika underskalorna var 

tillräckligt för att betrakta individen som ett offer eller en förövare. Först när alla frågor 

besvarades med alternativet 0 ("Det här har aldrig hänt"), kodades deltagaren som ickefall. 

Psykisk misshandel innehöll 11 frågor (t.ex. skrek eller skrek åt), varav 6 var allvarliga 

handlingar. Fysiska övergrepp innehöll 17 frågor, varav 10 var allvarliga handlingar. Exempel 

på frågor för smärre fysiskt våld var: ”jag kastade något på min partner” och ”jag knuffade 

min partner”. Exempel på frågor för allvarligt fysiskt våld var: ”Jag sparkade min partner” 

och ”jag använde en kniv eller pistol mot min partner”. De svarande anger också efter alla 

frågor om ”min partner gjorde detta mot mig”. Skada innehöll 7 frågor (t.ex. svimmade efter 

ett slag mot huvudet), varav 4 var allvarliga handlingar, sexuella övergrepp innehöll 8 frågor 

(t.ex. försökt att ha samlag med dig mot din vilja), varav 5 var allvarliga handlingar. 

Ekonomiska övergrepp innehöll 9 frågor (t.ex. använt bedrägeri för att ta dina pengar, 

ägodelar eller egendom från dig), varav 5 var allvarliga handlingar. Handlingar kan ha skett 

en gång, två gånger, 3-5, 6-10, 11-20 eller> 20 gånger under det senaste året, inte har inträffat 

under det senaste året, men har uppkommit före nämnda eller aldrig inträffat. När deltagarna 

svarade att misshandel inte hade ägt rum under det gångna året, kodades de som ej 



misshandelsfall (nej). Om deltagarna svarade att de hade utsatts för övergrepp under det 

senaste året, var de misshandelsfall (ja). Denna studie fokuserade på fysisk misshandel, både 

mer allvarlig och mindre allvarlig under innevarande år, både när det gäller offer och 

förövare. Även total fysisk misshandel beräknades genom att slå ihop skalorna allvarligt och 

mindre allvarligt fysiskt våld och analyserades för både offer och förövare.  

 

Statistiska analyser   

Bivariata analyser genomfördes för att undersöka sambandet mellan fysiskt våld för både 

offer och förövare och övriga variabler: ålder, kön, sammanboende eller inte, ekonomisk oro, 

utbildning, alkoholkonsumtion samt kontrollerande beteende, både om man utövade kontroll 

mot sin partner eller om man var utsatt för kontroll från sin partner. De variabler som hade 

signifikant samband (p<0,05) med beroendevariablerna totalt fysiskt våld, allvarligt fysiskt 

våld och smärre fysiskt våld under det gångna året, för både offer och förövare analyserades 

genom multivariata regressionsanalyser. Analyserna utfördes med hjälp av SPSS 20 (IBM 

Corporation, 2011).  

De bivariata analyser som genomfördes var Pearson Chi-square för de kategoriska 

variablerna kön, utbildning, sammanboende eller inte. För de kontinuerliga variablerna ålder, 

alkoholkonsumtion och kontrollerande beteende användes Mann-Whitney U eftersom dessa 

variabler inte var normalfördelade. För ekonomisk oro användes Kruskal-Wallis H. Alla 

bivariata analyser genomfördes separat för totalt fysiskt våld, allvarligt fysiskt våld och 

smärre fysiskt våld för både offer och förövare.  

Sammanlagt utfördes sex logistiska regressionsanalyser, en för respektive våldsform, 

totalt våld, allvarligt fysiskt våld och smärre fysiskt våld för både offer och förövare. 

Resultaten från de logistiska analyserna beskrivs genom oddskvoter (Odds ratio (OR), 

förhållandet mellan oddset i en grupp och oddset i en annan grupp), CI 95 %. För att beskriva 

hur väl modellen kan predicera den beroende variabeln beräknades även Hosmer and 

Lemeshow test, som procentuellt visar antal rätt predicerade fall. Nagelkerke R2 

rapporterades som ett mått på modellens styrka.  

ROC (receiver operating characteristics) beräknades för att beskriva hur väl modellen 

förklarar utfallet. Detta görs genom modellens sensitivitet (sannolikhet att framgångsrikt 

klassificera ett positivt utfall) och specificitet (korrekt klassificera ett negativt utfall). ROC 

ger ett procenttal på hur många av dem som tillhör beroendevariabeln som finns i denna grupp 

som modellen med dess variabler beskriver. Med andra ord så kan Roc-kurvan eller area 

under the curv AUC (kan anta ett värde mellan 0-1) visa en modells förmåga att diskriminera 

mellan de som tillhör en grupp, dvs. i detta fall tillhör gruppen förövare eller offer, versus de 

som inte tillhör denna grupp. En generell regel är att om ROC=0,5 så tyder detta på att det 

inte finns någon diskrimination, vi skulle lika gärna kunna lämna det åt slumpen. Om 

ROC=0,7-0,8 så innebär detta en acceptabel diskrimination. Om ROC=0,8-0,9 så innebär 

detta excellent diskrimination. Om ROC>0,9 så innebär detta en enastående diskrimination, 

men i praktiken är det extremt ovanligt att få detta resultat (Hosmer & Lemeshow, 2000, s. 

160-162).  

 

Resultat 

Tabell 1 beskriver samplet samt de bivariata testerna för alla variabler. Av de 3502 deltagarna 

var det mer kvinnor (58 %) än män. Det var fler som var sammanboende (58 %) än icke 

sammanboende. Det var fler med låg utbildning (58 %) än hög utbildning. Förekomst av IPV 

var för offer, för variabeln totalt fysisk våld, 13 % kvinnor och 16 % män. För variabeln 

allvarligt fysiskt våld var förekomsten 6 % kvinnor och 8 % män och för variabeln smärre 

fysiskt våld 12,3 % kvinnor och 13,6% män. Förekomst för förövare var för variabeln 



allvarligt fysiskt våld 14 % kvinnor och 16 % män. För variabeln allvarligt fysiskt våld 5 % 

kvinnor och 7,3 % män och för variabeln smärre fysiskt våld 13 % kvinnor och 14 % män.  

Bivariata analyser 

De bivariata analyserna visar att det var fler män än kvinnor i gruppen offer för variabeln 

totalt fysiskt våld samt för förövare för variabeln allvarligt fysiskt våld, medan kön inte är 

signifikant för de andra variablerna (se tabell 1).   

Ålder är statistiskt signifikant för både offer och förövare för samtliga variabler, fler 

med lägre ålder fanns bland både offer och förövare. Civilstatus (sammanboende/icke 

sammanboende) är statistiskt signifikant för både offer och förövare för variabeln totalt 

fysiskt våld, medan det för allvarligt fysiskt våld är signifikant för offer men inte för förövare. 

För variabeln smärre fysiskt våld är sammanboende signifikant för både offer och för förövare 

(se tabell 1). Det var fler som var singel än sammanboende i grupperna för offer och förövare.    

Finansiell oro, som är uppdelat i tre grupper, är statistiskt signifikant för både offer 

och förövare för samtliga variabler, det var fler individer med högre grad av oro i grupperna 

offer och förövare. Utbildningsnivå är statistiskt signifikant för både offer och förövare för 

samtliga variabler, det fanns fler med lägre grad av utbildning bland både offer och förövare 

(se tabell 1).  

Alkoholanvändning är statistiskt signifikant för både offer och förövare för variabeln 

totalt fysiskt våld, en högre grad av alkoholkonsumtion fanns bland både offer och förövare. 

Däremot är det inte signifikant för varken offer eller förövare för variabeln allvarligt fysiskt 

våld, men signifikant för både offer och förövare för variabeln smärre fysiskt våld, även här 

fanns fler med högre grad av alkoholkonsumtion bland både offer och förövare (se tabell 1).   

Kontrollerande beteende hos individen själv är signifikant för både offer och förövare 

för samtliga variabler, fler individer med högre grad av kontrollerande beteende fanns hos 

både offer och förövare. Kontrollerande beteende hos partner är signifikant för både offer och 

förövare för samtliga variabler, även här fanns en högre grad av kontrollerande beteende hos 

både offer och förövare (se tabell 1).  

  

Logistisk regression    

De logistiska regressionssanalyserna för offer respektive förövare visar på liknande resultat 

för alla variablerna av fysiskt våld. För variabeln allvarligt fysiskt våld finns dock en skillnad 

för offer och förövare när det gäller kön (fler män) som är signifikant för förövare men inte 

för offer. För variabeln totalt fysiskt våld finns det skillnader mellan offer och förövare när 

det gäller utbildningsnivå som är signifikant för offer men ej för förövare. Tabell 2 visar 

resultat för de logistiska analyserna. 

 Den logistiska regressionen visade att lägre ålder och att vara icke sammanboende är 

en riskfaktor för att vara offer, båda dessa resultat var signifikanta. Högre grad av 

alkoholkonsumtion och lägre grad av utbildning, samt högre grad av kontrollerande beteende, 

både eget och hos partner är en riskfaktor, alla dessa resultat var signifikanta (se tabell 2).   
Modellens ROC-värde visar att 79,7 % av offren finns i denna grupp som modellen 

med dess variabler beskriver. Området under kurvan skiljer sig statistiskt signifikant från 0,5 

vilket innebär att den logistiska regressionen klassificerar gruppen signifikant bättre än 

slumpen (Hosmer & Lemeshow, 2000, s. 160-162). Hoshmer and Lemeshow test, som är ett 

värde på hur bra modellen predicerar den beroende variabeln visar 86,7 % antal rätt 

predicerade fall (Field, 2009, s. 787). Nagelkerke R2 = 0,247 (se tabell 2).  

Lägre ålder och att vara icke sammanboende är en riskfaktor för förövare av våld, 

båda dessa resultat är signifikanta. En högre grad av alkoholkonsumtion en riskfaktor, detta 

resultat var signifikant. Högre grad av kontrollerande beteende både eget och hos partner är en 

riskfaktor, detta resultat är signifikant (se tabell 2). Modellens ROC-värde visar att 78,6 % av 



offren finns i denna grupp som modellen beskriver. Hoshmer and Lemeshow test visar 86,7 % 

antal rätt predicerade fall. Nagelkerke R2 = 0,242 (se tabell 2).  

Lägre ålder är en riskfaktor för gruppen som är utsatt för allvarligt fysiskt våld, detta 

resultat är signifikant. Högre grad av kontrollerande beteende, både eget och hos partner är en 

riskfaktor för gruppen utsatta för allvarligt fysiskt våld (se tabell 2). Modellens ROC-värde 

visar att 83,1 % av offren finns i denna grupp som modellen beskriver. Hoshmer and 

Lemeshow test visar 93,3 % antal rätt predicerade fall. Nagelkerke R2 = 0,264 (se tabell 2).  

Fler män än kvinnor fanns i gruppen förövare av allvarligt fysiskt våld, och lägre ålder 

är en riskfaktor för att vara förövare, dessa resultat var signifikanta. Högre grad av 

kontrollerande beteende både eget och hos partner är en riskfaktor för denna grupp (se tabell 

2). Modellens ROC-värde visar att 84 % av offren finns i denna grupp som modellen 

beskriver. Hoshmer and Lemeshow test visar 94,4 % antal rätt predicerade fall. Nagelkerke 

R2 = 0,272 (se tabell 2). 

Lägre ålder och att vara icke sammanboende är riskfaktorer för gruppen som är utsatta 

för smärre fysiskt våld, båda resultaten var signifikanta. En högre grad av alkoholkonsumtion 

är en riskfaktor för denna grupp, detta resultat var signifikant. Högre grad av kontrollerande 

beteende både eget och hos partner är en riskfaktor för denna grupp (se tabell 2). Modellens 

ROC-värde visar att 80,4 % av offer utsatta för smärre fysiskt våld finns i denna grupp som 

modellen beskriver. Hoshmer and Lemeshow test visar 87,9 % antal rätt predicerade fall. 

Nagelkerke R2 = 0,235 (se tabell 2).  

Lägre ålder och att vara icke sammanboende är riskfaktorer för gruppen förövare av 

smärre fysiskt våld, dessa resultat var signifikanta. Högre grad av alkoholkonsumtion är en 

riskfaktor för denna grupp, detta resultat var signifikant. Högre grad av kontrollerande 

beteende både eget och hos partner är en riskfaktor för denna grupp (se tabell 2). Modellens 

ROC-värde visar att 78,7 % av offer för smärre fysiskt våld finns i denna grupp som modellen 

beskriver. Hoshmer and Lemeshow test visar 87,3 % antal rätt predicerade fall. Nagelkerke 

R2 = 0,222 (se tabell 2).  

 

Diskussion 

I denna studie var förekomsten av att vara utsatt för våld och att utöva våld något lägre 

jämfört med Desmarais (2012) översikt. I dessa har man dock undersökt förekomsten 

”någonsin i livet” medan denna studie har använt ett mått på IPV ”under det senaste året”. 

Jämfört med Lövestad & Krantz (2012) fick vi i denna studie något högre förekomst när det 

gäller att vara utsatt för våld. Något som bl.a. Johnsson (1995) tar upp när det gäller 

förekomst i populationsstudier är att man bör ha i åtanke en eventuell underrepresentation. 

Dels av de män som systematiskt slår sina partners: de kan vara mindre benägna att delta i 

studier om IPV, och de som blir slagna kan välja att inte svara pga. av rädsla för att partnern 

ska få reda på att de svarat. Något som också kan påverka förekomst är olika normer, är 

kvinnor som utsätts för IPV möjligen mindre benägna att svara i dessa studier då de i större 

utsträckning har andra möjligheter än män att få stöd, och att deras utsatthet uppmärksammas 

i andra sammanhang. Till motsats kan man undra om män som är utsatta för IPV är mer 

benägna att deltaga i denna typ av studier, då män inte blir tillfrågade i lika hög grad om IPV 

av t.ex. sjukvårdspersonal, och ser detta som ett forum att föra ut information om sin utsatthet 

i högre grad än kvinnor?  

Vi fann i vår studie att kontrollbeteende är en riskfaktor för alla variablerna för både 

offer och förövare, i lika hög grad. Dock är OR nära ett så det är inte en variabel som förklarar 

fenomenet i hög grad. Det är dock intressant att det är ett liknande utfall för både offer och 

förövare, och för både smärre och allvarligt våld. Detta tyder på att kontrollbeteende i 

förhållande till andra livsstils- och demografiska faktorer har ett mer uttalat samband till 



fysiskt våld i hemmet. Av de övriga riskfaktorer som vi undersökt är det endast lägre ålder 

som också är signifikant för alla variablerna för både offer och förövare.   

För förövare av allvarligt våld är OR för partners kontrollbeteende högre (och det 

högsta av alla) än eget kontrollbeteende. Överlag för gruppen förövare är OR för 

kontrollbeteende hos partnern högre än eget kontrollbeteende. Detta kan tyda på att det finns 

ett samband med att partnerns kontrollbeteende påverkar IPV i högre grad än man hittills trott. 

Detta kan vara intressant att undersöka vidare, framförallt om det är i ömsesidigt våld detta 

förekommer. Att det är gruppen förövare av allvarligt våld som har de högsta siffrorna, 

tillsammans med det faktum att det också är signifikant fler män i denna grupp, skulle kunna 

tyda på ett stöd för Johnssons (2006) teori om de olika formerna av våld med IT (där det 

enligt Johnsson är flest män). Att kontrollbeteende är signifikant men med OR nära ett kan 

tyda på att Johnsson rätt då han menar att kontrollbeteende finns i vissa av de våldsformerna 

som han beskriver men inte i alla. Han menar också att ömsesidigt våld tillsammans med 

kontroll ofta eskalerar och blir allvarligare. Om Johnssons (2006) och Krantz & Vungs (2007) 

hypotes att kontrollbeteende tillsammans med våld eskalerar och innehåller mer allvarligt våld 

så borde vi kunna sett ett större samband mellan kontrollbeteende och allvarligt våld, för både 

förövare och offer i denna studie. Detta samband kan inte ses då kontrollbeteende visar 

liknande resultat för både allvarligt och mindre allvarligt utövande av fysiskt våld, och det är 

även liknande resultat hos gruppen offer.  

Utifrån detta vore det intressant att undersöka kontrollbeteende och de olika 

våldsformerna enligt Johnssons teori, samt även titta på om det finns könsskillnader för 

kontrollbeteende för både offer och förövare. Dock låter sig dessa frågor inte besvaras annat 

än i en longitudinell studie. 

Det finns könsymmetri när det gäller förekomst av både utövande och utsatta för 

fysiskt våld i denna studie, kön är endast signifikant i de bivariata analyserna för gruppen som 

utsatts för våld (variabeln totalt våld) där det var 13 % kvinnor och 16 % män, samt för de 

som utövar allvarligt fysiskt våld, där var 5 % kvinnor och 7,3 % män. Här behöver man dock 

ha i åtanke att det kan finnas en underrepresentation i populationsstudier, dels av män som 

systematiskt misshandlar sin partner inte är benägna att delta i dessa studier och dessa kvinnor 

som är utsatta kanske inte svarar pga. rädsla för repressalier (Johnsson, 1995). Något vi i 

denna studie inte undersökt är vilken skada offret lider, både när det gäller fysiskt, psykiskt 

och finansiellt. Straus & Gozjolko (2007) menar att det är könssymmetri i förekomst men inte 

könsymmetri när det gäller vilken skada offret lider, kvinnor lider mer skada. Att 

uppmärksamma att också män är utsatta innebär inte att man inte samtidigt kan 

uppmärksamma att IPV ger kvinnor mer lidande.  

När det gäller riskfaktorerna är det mer likheter än skillnader för både förövare och 

offer. Att vara singel är en relativt hög riskfaktor för både offer och förövare när det gäller 

variabeln smärre fysiskt våld men inte för allvarligt, vilket också får som konsekvens att det 

är en riskfaktor för totalt fysiskt våld.  Högre alkoholkonsumtion är också en riskfaktor för 

både offer och förövare för smärre fysiskt våld samt totalt fysiskt våld. Lägre ålder är en 

riskfaktor för alla variablerna för både förövare och offer. Dessa resultat liknar de som fåtts i 

tidigare studier (Capaldi et al., 2012, Thompson & Kingree, 2006, Lövestad & Krantz, 2012). 

ROC-modellen för de som är utsatta för och utövar allvarligt fysiskt våld är den som 

kan diskriminera excellent mellan de som tillhör gruppen och de som inte tillhör gruppen. Om 

ROC är mellan 0,8-0,9 så innebär detta excellent diskrimination (Hosmer & Lemeshow 

(2000) s. 160-162). Hosmer och Lemeshow test visar på 93,3 % respektive 94,4 antal rätt 

predicerade fall och testet är ej signifikant vilket tyder på att modellen fungerar. Enligt 

Nagelkerke kan 26,4 % respektive 27,2 % i de oberoende variablerna förklara variationen i 

den beroende variabeln (Field, 2009, s.783, s. 790).   



Modellerna för de som är utsatta för smärre fysiskt våld och totalt fysiskt våld visar på 

en acceptabel diskrimination. För dessa modeller är dock Hosmer och Lemeshow testen 

signifikanta vilket innebär att modellen inte passar bättre än utan prediktorer (Bjerling & 

Ohlsson, 2010).   För de som utövar smärre fysiskt våld och variabeln totalt fysiskt våld visar 

modellen en acceptabel diskrimination. Hosmer och Lemeshow test är inte signifikant vilket 

också här innebär att modellen fungerar bättre än en modell utan prediktorer (Bjerling & 

Ohlsson, 2010).   

IPV verkar vara ett komplext område, med bl.a. Johnssons teorier om olika sorters 

våld och motsättningar inom fältet. Det viktigaste är att forskningsfältet går samman för att få 

en så realistisk bild som möjligt istället för att hävda att deras bild är den sanna. Då kan man 

tillsammans få en förståelse för hur IPV bäst kan förebyggas och behandlas, och utifrån detta 

utveckla prevention och interventionsprogram (Johnsson, 2006). När det gäller de olika lägren 

i paradigmet så menar Johnsson (1995) att ingen behöver ha fel. Han menar att båda formerna 

av våld, Intim Terrorism och situationellt våld existerar. Resultatet från vår studie kan tyda på 

att han har rätt då vi kan se både könssymmetri när det gäller gruppen som är utsatt för våld, 

men även att det är fler män i gruppen som utövar allvarligt fysiskt våld. Jag tror att Johnsson 

är inne på rätt spår att alla har rätt, detta är inte ett enhetligt och enkelt fenomen. All IPV går 

inte att förklara med samma riskfaktorer och motiv utan det viktiga är att förstå så mycket 

som möjligt och en del i detta är att se att det finns skillnader. Ett exempel är Graham-Kevan 

& Archer (2005) som i sin studie menar att kvinnors aggression inte kan förstås med en 

enhetlig förklaring. När det gäller behandling är det också som i så många andra fall inom 

psykologin viktigt att ha en bra förståelsegrund för de olika riskfaktorer som finns, men att 

alltid utgå från en individuell beteendeanalys vid intervention. Det kan innebära att i de fall 

det behövs involvera båda parter vid intervention, detta talar också Straus (2011) om när det 

gäller ömsesidighet. Vår studie visar att kontrollbeteende är en riskfaktor för både offer och 

förövare, detta kan tyda på att prevention och intervention bör riktas mot båda offer och 

förövare i de fall det är aktuellt, detta menar också Straus & Gozjolko (2007). 

Vi har i denna studie inte undersökt de olika formerna av kontrollbeteende som CBS-

skalan kan delas in i. Vi har inte undersökt ömsesidigt våld och de olika kategorierna som 

Johnsson menar finns. Vi har inte heller tittat på könsskillnader när det gäller 

kontrollbeteende och andra riskfaktorer. Allt detta kan vara intressant att fortsätta undersöka.  

Genom Dove-projektet kan detta på ett bra sätt undersökas vidare eftersom man undersökt ett 

antal olika fenomen relaterat till IPV med samma mätinstrument för flera länders 

populationer. Desmarais et al. (2012) menar att detta ofta är ett problem, det är svårt att 

jämföra studier där olika mätinstrument används.  
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Tabell 1. Antal Offer och Förövare av totalt antal respondenter uppdelat på variablerna kön, ålder, civilstatus, finansiell oro, utbildningsnivå, alkoholkonsumtion och 

kontrollerande beteende och bivariata analyser för våld uppdelat på smärre våld, allvarligt våld och totalt våld under det senast gångna året 

Variabler  Offer    Förövare  

(utfört test inom parentes) Smärre Våld  Allvarligt våld   Totalt våld  Smärre våld  Allvarligt våld  Totalt våld 

    

Kön (X
2
)     

Kvinna (2029/3502) ns ns 4,059 *  ns 7,958 **  ns 

Man (1473/3502)  

 

Ålder, 18-64 år  -6,537 ****   -4,172 **** -6,851 **** -7,934 **** -3,690 **** -8,182 **** 

(Mann-Whitney U) 

 

Sammanboende (X
2
) 9,905 ** 16,984 ****  10,851 *** 13,146 *** ns  9,812 ** 

Ja (2040/3498)    

Nej (1458/3498)  

 

Finansiell oro  15,838 **** 17,511 **** 17,354 **** 19,206 **** 14,810 *** 21,248 ****   

(Kruskal-Wallis) 

Aldrig (1128/3486)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ibland (1125/3486)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ofta (1233/3486) 

 

Utbildningsnivå (X
2
) 13,455 **** 13,400 **** 17,527 *** 11,815 *** 11,954 *** 12,383 ** 

Låg (2037/3501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hög (1464/3501) 

 

Alkoholkonsumtion -3,557 **** ns -3,945 ****  -3,979 **** ns  -4,110 **** 

(Mann-Whitney U) 

 

Kontrollbeteende eget -19,790 **** -16,030 **** -20,090 **** -18,251 ****  -14,211 **** -18,610 **** 

(Mann-Whitney U) 

 

Kontrollbeteende  -19,407 **** -15,993 **** -19,958 **** -19,176 **** -15,299 **** -19,412 ****   

Partner (Mann-Whitney U) 

Offer: Totalt (481/3316), Smärre våld (427/3319), Allvarligt (229/3317) Förövare: Totalt (492/3316), Smärre våld (447/3319), Allvarligt (197/3317)  

 
 

*p<0,05, **p<0.01, *** p<0.001, ****p<0.0001
 



Tabell 2. OR för de logistiska analyserna på variablerna kön, ålder, civilstatus, finansiell oro, alkoholkonsumtion, utbildningsnivå och kontrollerande beteende uppdelat på smärre 

våld, allvarligt våld och totalt våld under det senast gångna året, samt modellens ROC-värde, Hosmer and Lemeshows test och Nagelkerke R2.   

Variabler  Offer   Förövare  

 Smärre Våld  Allvarligt våld  Totalt våld  Smärre våld  Allvarligt våld Totalt våld 

     

Kön - - 1,190 ns - 1,688 ** - 

   (0,948-1,492) (1,209-2,357) 

 

Ålder (18-64)  0,973 **** 0,980 ***  0,973 ****  0,969 **** 0,984 * 0,968**** 

 (0,964-0,982)  (0,968-0,992) (0,965-0,982) (0,960-0,978) (0,971-0,997) (0,959-0,976) 

 

Sammanboende 0,665 ** 0,866 ns 0,668 *** 0,732 * - 0,651 **** 

 (0,516-0,855) (0,624-1,202) (0,525-0,851) (0,574-0,934) (0,513-0,827) 

 

Finansiell oro 1,033 ns 1,161 ns 1,039 ns 1,086 ns 1,170 ns 1,087 ns   

 (0,891-1,198 (0,950-1,419) (0,902-1,198)  (0,940-1,253)  (0,943-1,452) (0,945-1,249) 

 

Alkoholkonsumtion 1,036 ** - 1,032 *  1,043 *** - 1,044 *** 

 (1,009-1,063) (1,006-1,059) (1,017-1,069) (1,019-1,070) 

 

Utbildningsnivå 0,796 ns 0,807 ns 0,763 * 0,821 ns 0,856 ns 0,828 ns 

 (0,626-1,012) (0,582-1,118) (0,606-0,961) (0,651-1,037) (0,602-1,218) (0,660-1,038) 

 

Kontrollbeteende  1,043 **** 1,039 **** 1,039 **** 1,027 **** 1,019 ** 1,028 **** 

Eget (1,033-1,054)    (1,028-1,051) (1,029-1,050) (1,017-1,038) (1,005-1,033) (1,018-1,039) 

  

Kontrollbeteende             1,041 **** 1,053 **** 1,051 ****      1,055 ****       1,078 **** 1,062 **** 

Partner (1,026-1,056) (1,036-1,069) (1,037-1,067) (1,040-1,070) (1,059-1,097) (1,047-1,077) 

 

ROC-värde 0,804 **** 0,831 ****     0,797 **** 0,787 **** 0,840 **** 0,786 ****
 

  (0,780,0,827) (0,801,0,861) (0.774,0,820) (0,763,0,810) (0.810,0,871) (0.763,0,808) 

 

Hosmer and Lemeshow 87,9 % ** 93,3 % ns 86,7 % *   87,3 % ns  94,4 % ns 86,7 % ns 

test 

Nagelkerke R2 0,235 0,264  0,247  0,222 0,272 0,242 
 

* p<0,05, **p<0.01, *** p<0.001, ****p<0.0001 

 


