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Sambandet mellan emotionell misshandel, grad av 
självkänsla och riskbeteende hos unga kvinnor 

 
Linda Hallvars och Jenny Slightam 

 
Unga kvinnor rapporterar en sviktande hälsa och studier visar att 
emotionell misshandel är vanligt förekommande hos unga idag. Denna 
studie undersökte i vilken utsträckning emotionell misshandel 
förekommer samt om det fanns ett samband mellan att bli utsatt för 
emotionell misshandel och grad av självkänsla samt riskbeteende. 
Enkäter delades ut till 150 unga kvinnor mellan 16-20 år. För att mäta 
självkänsla användes Rosenberg selfesteem scale. Emotionell 
misshandel visade sig korrelera negativt med självkänsla och positivt 
med riskbeteende. Det visade sig dock inte finnas något samband 
mellan självkänsla och riskbeteende. Vi såg att emotionell misshandel 
är vanligt förekommande, men också att de unga kvinnorna stannar 
kvar i dessa parrelationer. Många vet inte att de är utsatta för 
emotionell misshandel och därför är det viktigt att uppmärksamma 
denna misshandelsform. För framtida forskning rekommenderas att 
titta på hur individens självkänsla såg ut före denna involverade sig i 
en parrelation med emotionell misshandel. 
 
Keywords: emotional abuse, self esteem, risk behaviors, female 
adolescents, partner violence  

 
 

Inledning 
 
En Svensk offentlig utredning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökat. Från mitten 
av 1990-talet rapporterar ungdomar i allmänhet en ökning på ohälsa såsom nedstämdhet, oro 
och ångest. Ökningen är störst hos ungdomar i åldern 16-24 år och problemen är dessutom 
mer utbredda hos kvinnor i alla åldrar än hos män. Även alkoholkonsumtionen och bruket av 
illegala droger har ökat hos unga (Ungdomar, stress och psykisk ohälsa, 2006). Utredningen 
tar dock inte med de ibland problematiska relationsaspekter som kan vara närvarande hos de 
unga individerna som har en intim relation. I Sverige är könsrelaterad misshandel, då ofta 
mäns våld mot kvinnor ett stort problem, där höga siffror visar att både fysisk, sexuell och 
emotionell misshandel förekommer ofta (Wijma, Samelius, Wingren, & Wijma, 2007). 

Wiklund, Malmgren-Olsson, Bengs och Öhman (2010) undersökte stressrelaterade 
problem hos ett flertal unga kvinnor i åldern 16-25 år i Sverige. Kvinnorna hade sökt hjälp på 
ett ungdomshälsocenter för sina stressrelaterade problem och deltagit i en stressbehandlande 
kurs som hölls på centret och var ansluten till författarnas undersökning. De fann då att ett 
flertal kvinnor hade upplevt könsrelaterat våld, det vill säga mäns våld mot kvinnor inom 
familj, vänskapskrets och intima relationer. Det visade sig även att deltagarna associerade sina 
symptom på stress till just dessa våldsupplevelser och därmed fortsatte författarna att vidare 
undersöka könsrelaterat våld som en möjlig faktor för stress och orsak till ohälsa hos de unga 
kvinnorna. Författarna valde ut två unga kvinnor som utsatts för våld inom en heterosexuell 
parrelation för vidare intervju. Deltagarna berättar om svårigheterna om att vara kontrollerade, 
bli slagna, våldtagna och förödmjukade. Kvinnorna blir således offer för fysisk, sexuell samt 
emotionell misshandel. De upplevde dock att den emotionella misshandeln var den som var 
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mest smärtsam och ledde till känslor av att inte vara värd någonting. Således påverkades även 
deras självkänsla negativt. Precis som Wiklund et al. visar så är perioden mellan tonåren och 
de tidiga vuxenåren väldigt känslig för kvinnor. Att utsättas för parrelaterad misshandel under 
den perioden kan därmed leda till allvariga konsekvenser för den utsatta.  

 
 
Misshandel i parrelationer samt dess verkan på hälsan 

 
Även om Wiklund et al. (2010) påvisar att olika former av misshandel förekommer i relation 
till varandra i en parrelation, det vill säga att de flesta som upplever fysisk eller sexuell 
misshandel även är offer för emotionell misshandel, så är det även vanligt att emotionell 
misshandel förekommer skilt från de andra formerna av misshandel. Psykisk ohälsa hos offret 
är starkt förknippat med emotionell misshandel då studier visar samband med depressiva 
symptom (Katz & Arias, 1999; Yoshihama, Horrocks, & Kamano, 2009) även då den inte 
förekommer i samband med annan sorts misshandel.  De psykiska hälsokonsekvenserna för 
offer som enbart utsätts för emotionell misshandel i jämförelse med de som är offer för både 
emotionell misshandel i samband med någon annan form av misshandel skiljer sig inte 
mycket åt och således har emotionell misshandel en lika stor betydelse för hälsan visar en 
japansk undersökning (Yoshihama et al., 2009).  

Gallaty och Zimmer-Gembeck (2008) undersökte skillnader mellan ungdomar som 
misshandlas emotionellt och de som inte blir det. Studien genomfördes genom att titta på hur 
gräl och upplyftande (”uplifts”) händelser i ungdomarnas liv tillsammans med familj, vänner 
och partnern påverkar deltagarna. Det fanns inga skillnader i antal gräl och upplyftande 
händelser mellan de två grupperna. Dock visade det sig finnas skillnader i hur stressande 
ungdomarna upplevde grälen och hur glädjande de upplyftande händelser ansågs vara. 
Gruppen som blivit misshandlade visade sig tycka att det var mer stressande att ha gräl med 
vänner och partner, samt att de visade mindre glädje vid de familjerelaterade upplyftande 
händelserna. De uppvisade även mer depressiva symptom. Studien visar också att deltagare 
upplevde att gräl med partnern var starkare associerat till negativa känslor i jämförelse med 
gräl i familjen eller med vännerna. Dessa känslor visade sig ge konsekvenser även i 
familjesituationen och bland vänner med mindre glädje över de upplyftande händelserna. 
Generellt ledde upplevelsen av emotionell misshandel till mindre grad av lycka hos 
ungdomarna. Studien ger stöd för antagandet att negativa erfarenheter från parrelationer i 
ungdomen ger konsekvenser för det egna välmåendet. 
 

 
Hur ser det ut hos svenska kvinnor? 

 
Wijma et al. (2007) har gjort en omfattande svensk studie som inkluderar tusentals kvinnor i 
åldern 18-60 år, där höga siffror rapporteras i både fysisk, sexuell och emotionell misshandel. 
Enkäter skickades ut till slumpmässigt utvalda kvinnor. Studien syftade till att undersöka 
sexuell, fysisk och emotionell misshandel hos svenska kvinnor både i parrelationer och av 
okänd gärningsman. Av de kvinnor som ingick i studien rapporterade 27.5% ha blivit utsatta 
för någon form av misshandel och där fysisk och emotionell misshandel stod för de högsta 
siffrorna och förekom i ungefär samma utsträckning, 19.4% respektive 18.2% och mestadels 
hos de unga kvinnorna. Kvinnor som varit utsatta för någon av dessa misshandelsformer 
uppger en betydligt sämre hälsa än de som inte upplevt någon misshandel. 

 
 
Emotionell misshandel 
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Många studier har fokuserat på könsrelaterat våld, det vill säga mäns våld mot kvinnor eller 
kvinnors våld mot män (Katz & Arias, 1999; Wijma et al., 2007; Wiklund et al., 2010; 
Yoshihama et al., 2009). I denna studie har hänsyn tagits till människors olika sexuella 
läggningar och därmed inbegriper det våld som försiggår inom parrelationer då detta 
förmodligen kan anses vara vanligt också i homosexuella relationer. Precis som Wiklund et al. 
menar så är misshandel i intima parrelationer ett relativt dolt problem och detta är viktigt att 
uppmärksamma och inte minst öka medvetenheten kring emotionell misshandel. 

Emotionell misshandel innebär ett användande av skuld, rädsla, förödmjukelse, skrämsel, 
tvång, manipulation eller något annat icke- fysiskt medel för att kontrollera en annan person 
som man har en nära relation till. Denna typ av misshandel i relationer har av olika författare 
även kallats psykologisk misshandel. I denna studie används begreppet emotionell 
misshandel.    

Outlaw (2009) visar att emotionell misshandel i parrelationer är fyra gånger vanligare än 
fysisk misshandel. Studien visar också att det är vanligare att kvinnor är offer för den 
emotionella misshandeln. En annan studie som gjorts på studenter mellan 13-29 år visar att 
19.5% av deltagarna blivit utsatta för emotionell misshandel och 8% rapporterar att de blivit 
utsatta för både emotionell och fysisk misshandel (Machado, Caridade, & Martins, 2010). 
Trots att många undersökningar påvisar varierande siffror så blir det ändå tydligt att många 
människor upplever emotionell misshandel och det visar således också att emotionell 
misshandel är betydligt vanligare än fysisk misshandel. 
     Aguliar och Nightingale (1994) menar att emotionell misshandel är svårare att undersöka 
än andra former av misshandel. De menar att historiskt sett har män haft mer att säga till om i 
familjen och att nu när vi börjar bli mer jämställda kan det vara svårt att veta var gränser för 
kontroll går. Detta kan i vissa fall göra att kvinnor som utsätts för emotionell misshandel inte 
själva förstår att de är offer för det.  
     Coker et al. (2002) visar motsatta siffror från Outlaws (2009) resultat om att emotionell 
misshandel är vanligare hos kvinnor. Coker et al. påvisar att det är männen som rapporterar 
mer emotionell misshandel än kvinnor. Kvinnorna i studien rapporterade att de blivit utsatt för 
signifikant mindre verbal misshandel än vad männen gjorde. Kvinnorna var dock utsatta för 
mer kontrollerande former av emotionell misshandel, att partnern försökte dominera och 
kontrollera dem, än vad männen var. Studien visar också att partnerns alkoholvanor var 
associerat till misshandel hos både män och kvinnor. De som hade en partner med 
alkoholproblem hade en större tendens att bli utsatta för emotionell misshandel. Studien 
kunde också påvisa att alla former av misshandel var associerat till depressiva symtom hos 
offret, sambandet var dock större för dem som hade utsatts för kontrollerande misshandel där 
partnern dominerade dem än för dem som enbart blivit utsatt för verbal misshandel. 
     Personer som varit utsatta för emotionell misshandel har större tendenser till ett lågt 
självförtroende, flera studier har visat att detta var tydligast hos kvinnor. De kvinnor som 
upplever misshandel finner den emotionella misshandeln som den mest stressande delen av 
relationen och det här har ett starkt samband med självförtroende och det psykologiska 
välmåendet hos individen. För de kvinnor som utsatts för emotionell misshandel ledde detta 
ofta till känslor av att vara värdelös och påverkade deras självförtroende negativt (Akard & 
Neumark-Sztainer, 2002; Clements, Ogle, & Sabourin, 2005; Follingstad, Rutledge, Berg, 
Hause, & Polek, 1990; Wiklund et al., 2010). 
 
 
Misshandel och dess förekomst hos unga män och kvinnor 
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Flera studier visar att emotionell misshandel hos ungdomar är vanligt förekommande. 
Neufeld, McNamara och Ertl (1999) påvisade att mer än tre fjärdedelar av eleverna i 
amerikanska college rapporterade att de upplevt någon form av emotionell misshandel i en 
parrelation. I Jezl, Molidor och Wright (1996) studie om ungdomars relationer visar de att 
96% av deltagarna som upplevt någon form av misshandel har upplevt emotionell misshandel. 
Studien visar att ungefär lika många unga kvinnor och män har upplevt den emotionella 
formen av misshandel. Deras studie visar hur vanligt det är med emotionell misshandel i 
tonårsrelationer och de menar att det är viktigt att uppmärksamma då relationer är väldigt 
viktigt för ungdomars utveckling. 

Feiring, Deblinger, Hoch-Espada, och Haworth (2002) fann att hälften av ungdomarna som 
tillfrågades i åldern 15-19 har blivit utsatta för någon form av emotionell misshandel. Fysisk 
misshandel var sällsynt bland ungdomarna. De kunde dock se att den person som fysiskt 
misshandlar sin partner samtidigt ofta själv är utsatt för denna form av misshandel och 
innebär således att denne är både förövare och offer. Emotionell misshandel var till synes 
vanligt förekommande i de relationer där fysiskt våld utövades och att vara offer för fysisk 
misshandel innebar i stor utsträckning även en offerroll i emotionell misshandel. Studien 
undersökte även ungdomarnas sex- och relationsattityder. Attityderna bedömdes utifrån hur 
pass ungdomarna accepterade aggressivt beteende i en relation, rättfärdigade sexuellt våld 
samt hur pass hälsosamma relationsattityder de uppvisade. De fann ett positivt samband 
mellan att vara förövare av fysisk misshandel och en större grad av rättfärdigande av sexuellt 
våld, samt ett negativt samband med hälsosamma relationsattityder. Ungdomarnas attityder 
var generellt mer mot det hälsosamma hållet och de som rättfärdigade sexuell aggression var 
sällsynta. De osunda attityderna i form av rättfärdigande var dock mer utbredda hos de unga 
männen. En intressant del av resultatet visar att det finns en tendens till att de unga kvinnorna 
oftare än männen var de som utförde fysisk misshandel, trots att det ofta talas om mäns våld 
mot kvinnor. Dock kan det ha att göra med att kvinnors fysiska aggressivitet mot män är mer 
acceptabel, därmed kände kvinnorna sig fria att erkänna fysisk aggressivitet (Feiring et al., 
2002). 

 
 
Hur ser ungdomar på emotionell misshandel? 
 
Sears, Byers, Whelan, och Saint-Pierre (2006) genomförde en undersökning som syftade till 
att ta reda på ungdomars uppfattning av misshandel. Ungdomar gavs chansen att definiera 
flera beteenden som de tyckte indikerade emotionell misshandel i en parrelation. Svartsjuka, 
hot, ignorering eller kalla någon för fula saker är några exempel på vad som kom upp. 
Ungdomarna menade dock att detta är beroende av den specifika situationen. Ett exempel på 
detta är svartsjuka, det kan ses som emotionell misshandel i ett sammanhang, men inte i ett 
annat. Det är beroende på om det sker ofta och på ett kontrollerande sätt, eller om svartsjukan 
uppfattas som ett uttryck för omsorg. De unga kvinnorna uppfattade beteenden som 
emotionell misshandel om de orsakade obehag, fysisk eller emotionell smärta eller rädsla. 
Studien visade också att kvinnor använder emotionell misshandel för att vinna makt och få 
kontroll i relationen och att de unga männen använder emotionell misshandel för att bibehålla 
kontroll. I männens fall visade det sig att de använder emotionell misshandel istället för fysisk 
misshandel på grund av att fysisk misshandel inte alls är accepterat i dagens västerländska 
samhälle. Det framkommer även att emotionell misshandel är förknippat med skamkänslor 
hos offret och att denne då själv kan tyckas bära skulden för att ha blivit utsatt. Det kan leda 
till att många inte är öppna med att de utsätts för det. 

Machado et al. (2010) har studerat attityder till misshandel hos unga män och kvinnor. De 
visar att den starkaste prediktorn av misshandel är utbildningsnivå samt vilken attityd 
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deltagarna har mot sin partner. De tittade på socioekonomisk status och fick fram att attityder 
till emotionell misshandel skiljer sig åt mellan grupper. Arbetarklass och lägre medelklass 
visade en mindre negativ attityd gentemot misshandel än vad medelklass, övre medelklass 
och överklass gjorde. Andra skillnader i attityder som kunde ses var att de som för tillfället 
inte var i en parrelation eller aldrig hade haft någon visade större tolerans mot misshandel än 
de som var i eller nyligen varit i en parrelation. Resultatet visar också att unga män och 
kvinnors attityder mot misshandel i en parrelation skiljer sig åt, där män har en högre 
toleransnivå mot misshandel. 
 

 
Självkänslans betydelse för välmåendet 
 
Självkänsla är den värderingsbara och affektiva dimensionen av ens självuppfattning med 
hänsyn till självrespekt, självvärdering och egenvärde. Den talar om en persons övergripande 
värdering av sina positiva och negativa värden och hur man värderar sig själv i olika 
situationer samt i relation till andra. Självkänsla är en grundsten för den mentala, emotionella 
och sociala hälsan. Ett subjektivt välmående korrelerar med en hög självkänsla och har stor 
påverkan för ens mentala välmående och lycka. Självkänsla har visat sig vara den mest 
dominanta och starka prediktorn för lycka (Mann, Hosman, Schaalma, & de Vries, 2004).  
     Jezl et al. (1996) undersökte förhållandet mellan självkänsla och olika typer av relationer 
hos ungdomar. Deras studie visar att det inte finns något samband mellan misshandel och 
självkänsla hos offren. När de delade in deltagarna efter kön visade det sig att det fanns ett 
samband mellan självkänsla och grad av misshandel hos unga kvinnor. Detta kan bero på att 
kvinnor till skillnad från män formar sin identitet av ett förhållande och att en kvinnas 
självkänsla på så sätt påverkas mer i en relation där emotionell misshandel förekommer än 
vad män gör menar de. Studien visar också att kvinnor i större grad än män stannar kvar i 
relationer där de blir misshandlade. 
     Aguilar och Nightingale (1994) jämförde kvinnor som upplevt misshandel med kvinnor 
som inte upplevt misshandel. Resultaten visar att de kvinnor som upplevt misshandel har en 
lägre självkänsla. De tittade också på olika sorters misshandel och kom fram till att 
emotionell/kontrollerande misshandel var den form som tydligast korrelerade negativt med 
självkänsla. Deras studie visar också att de kvinnor som inte hade upplevt misshandel på över 
ett år hade en högre självkänsla än vad de som hade upplevt misshandel under det senaste året 
hade. Att distansera sig från en sådan relation kan ge positiva följder för självkänslan över tid.  

En dålig självkänsla kan spela en stor roll i framträdandet av mentala och sociala problem 
som kan leda till höga riskbeteenden. Dålig självkänsla kan göra att personen beter sig på 
olika sätt, att denne flyr, förnekar eller undviker. Att fly kan vara att personen till exempel 
skolkar från skolan. Förnekelse/undvikande kan handla om känslor som depression. En låg 
självkänsla kan ses som en riskfaktor och en stark självkänsla som en skyddande faktor. Det 
har visats sig att en bristande självkänsla är en av de största riskfaktorerna till ett 
problembeteende (Mann et al., 2004). 
 
 
Riskbeteende i relation till ungas självkänsla 
 
Riskbeteende i den här studien definieras som de ungas egna beteenden som kan leda till 
kortvariga eller långvariga negativa konsekvenser för ens egna fysiska och psykiska 
välmående och framtidsutsikter. Beteenden som inkluderas i denna studie under benämning 
riskfaktorer är alkoholkonsumtion, tobaksanvändning, droganvändning, skolk, snatteri, 
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kontakt med personer som begår brott samt sexuell aktivitet utan preventivmedel med risk för 
oplanerad graviditet och överförbara sjukdomar.  

Det finns en del motsägande studier angående hur självkänsla är relaterat till riskbeteende. 
En del studier visar att en hög självkänsla gör människor mindre benägna att hamna i 
riskbeteenden som droganvändning, alkoholkonsumtion och riskabel sexuellt beteende. En 
motsägande undersökning visade att ungdomar med hög självkänsla rapporterar att de dricker 
mer sällan och i mindre mängd än de med låg självkänsla (Gerrard, Gibbons, Reis-Bergan, & 
Russel, 2000). Ethier et al. (2006) såg ett samband mellan sexuella beteenden och självkänsla. 
Kvinnor som har en tidig sexdebut har visat sig ha lägre självkänsla till skillnad från de som 
sexdebuterar i högre ålder. De kvinnor som har låg självkänsla har också en tendens till att 
oftare ha oskyddat sex. Hög självkänsla har visat sig vara en skyddande faktor mot 
droganvändande. Ungdomar med en hög självkänsla brukar alkohol, tobak och droger i 
mindre utsträckning än de med låg självkänsla (Mann et al., 2004). Veselska et al. (2009) 
finner däremot inget samband mellan rökning hos unga kvinnor och självkänsla, men ett 
negativt samband kunde hittas mellan cannabisanvändning och självkänsla.  

Forskning visar också att hög självkänsla kan vara associerat till ökat riskbeteende 
beroende på att människan underskattar den personliga sårbarheten och använder sig av 
kognitiva strategier som minskar ens uppfattning av riskerna i beteendet. Gerrard et al. (2000) 
menar att människor med hög självkänsla till skillnad från de med låg självkänsla använder 
sig utav kognitiva strategier för att de inte vill kännas vid sin egen sårbarhet för potentiella 
negativa konsekvenser. Människor underskattar sin egen personliga risk och överskattar 
andras delaktighet i riskbeteende. Gerrard et al. syftade till att synliggöra deltagares tendens 
till att minimera riskerna med beteenden såsom rökning, alkohol om dessa själva är 
involverade i beteendet. Att normalisera beteendet och minimera sin riskuppfattning är 
således associerat till de som har hög självkänsla då de har ett behov av att använda kognitiva 
strategier för att upprätthålla sin höga självkänsla. Gerrard et al. kan se att de som har låg 
självkänsla dricker oftare alkohol, samt större mängder än de med hög självkänsla.  
Alkoholkonsumtionen mättes vid två olika tillfällen. Deltagare med hög självkänsla som från 
mättillfälle ett ökat sin konsumtion vid mättillfälle två, sex månader senare tycktes ha hittat en 
strategi för att upprätthålla sin positiva självbild. Den strategi som de använder sig av i 
studien innebär att man tankemässigt minimerar andras negativa åsikter om ens riskbeteende, 
i detta fall föräldrarnas. De med hög självkänsla som alltså ökade sin konsumtion mellan 
mättillfällena justerade i hög grad sin uppfattning om föräldrarnas reaktioner, för att anpassa 
efter sin ökade konsumtion. 

Brooks, Harris, Thrall och Woods (2002) studie syftade till att undersöka om ett samband 
kunde hittas mellan depressiva symptom och riskbeteende. En del av de riskbeteenden de tar 
med i undersökningen är tobaksanvändning, alkoholkonsumtion och sexuellt beteende. 
Tobaksanvändning visade sig vara associerat till depressiva symptom hos unga kvinnor, där 
risken för symptom ökade med ökad användning. Även sexuellt aktiva ungdomar hade en 
högre risk till depressiva symptom i jämförelse med de som inte var sexuellt aktiva. Kvinnor 
tenderar att vara mer benägna att rapportera depressiva symtom än män. 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet är att undersöka emotionell misshandel i kärleksförhållanden hos unga kvinnor. Ett 
antagande finns om att en dold orsak till psykisk ohälsa kan vara att unga kvinnor utsätts för 
emotionell misshandel i de relationer de befinner sig i, och bör därmed uppmärksammas. 
Författarna har valt att undersöka detta hos unga kvinnor då det är en grupp som har 
rapporterat en dålig hälsa genom åren.  
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Forskning visar att självkänslan är en av de viktigaste komponenterna i en god hälsa (Mann 
et al., 2004) och vidare att självkänsla har ett starkt negativt samband med att bli utsatt för 
emotionell misshandel (Ackard & Neumark-Sztainer. 2002; Clements et al. 2005; Follingstad 
et al. 1990; Wiklund et al., 2010). Emotionell misshandel finns närvarande i många unga 
kvinnors liv och har således en betydande roll för deras personliga välmående. Emotionell 
misshandel är ett problem som också är svårt att förstå och synliggöra som en sorts 
misshandel, många vet inte ens att de är utsatta för det. Det pågår i varierande grad och det är 
således svårt att bestämma var gränsen går för vad som lämpligen kan kallas emotionell 
misshandel. Det vi använder som riktmärke är hur ofta förekommande beteenden är som går 
under begreppet och är dessutom beroende på hur den upplevs av den utsatta.   

Genom att forskare på olika sätt har visat att självkänsla i hög grad är relaterat till 
riskbeteende (Ethier et al., 2006; Gerrard et al., 2000; Veselska et al., 2009), borde ett 
samband kunna hittas mellan emotionell misshandel, självkänsla och riskbeteende. Studien 
ämnar alltså undersöka i vilken utsträckning emotionell misshandel förekommer i 
parrelationer samt om ett samband kan ses hos unga svenska kvinnor i åldersgruppen 16-20 år 
mellan emotionell misshandel, självkänsla och riskbeteende. Våra hypoteser blir således som 
följer: 
 
1) Kvinnor som är utsatta för emotionell misshandel har lägre självkänsla än kvinnor som inte 
är utsatta för emotionell misshandel.  
2) Kvinnor som är utsatta för emotionell misshandel är mer involverade i riskbeteenden än 
kvinnor som inte är utsatta för emotionell misshandel.  
3) Kvinnor med låg självkänsla är mer involverade i riskbeteenden än kvinnor med hög 
självkänsla. 
4) Kvinnor som är utsatta för emotionell misshandel har en mer tolerant inställning till 
beteenden som kan tolkas som emotionell misshandel än kvinnor som inte är utsatta för 
emotionell misshandel.  

 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Unga kvinnor på två kommunala gymnasieskolor på olika orter, en större svensk stad och en 
mindre ort tillfrågades om de ville delta i undersökningen. Skolorna som valdes ut var ett 
tillgänglighetsurval med deltagare representerade från sex olika gymnasielinjer. Då endast 
kvinnliga deltagare i en parrelation var av intresse valdes lämpliga klasser ut i samråd med 
rektor och programansvariga. Ålder på deltagarna varierade mellan 16-20 år (M = 18.08, SD = 
0.92) och 150 enkäter delades ut, varav 126 var fullständiga och kunde inkluderas. Av 
deltagarna var 75.4% av nordiskt ursprung, det vill säga att föräldrarna var från Sverige, 
Danmark eller Finland. Deltagare som kunde anses ha en annan kultur än svensk ingick under 
en annan kategori, icke-nordisk. Föräldrar till deltagare under denna kategori var 
representerade från Bosnien, Chile, Irak, Jordanien, Kurdistan, Libanon, Palestina, Rumänien, 
Serbien, Somalia och Syrien. Deltagarna fick ingen ersättning för sin medverkan. 
 
Material 

 
En enkät utformades bestående av fem frågeområden. Frågor som ansågs relevanta som 
bakgrundsvariabler bestod av ålder, längd på nuvarande relation, etnicitet, föräldrars 
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utbildningsnivå, boendeförhållande samt en fråga om hur deltagarna upplevde att studierna 
framskred.  Bakgrundsfrågorna bestod av kryssalternativ och öppna frågor utan 
svarsalternativ. 

Självkänsla. Rosenbergs Self-esteem Scale som avser mäta global självkänsla användes 
(Rosenberg, 1989). Genom 10 påståenden, varav fem skalvända, bads respondenten skatta 
mellan 1 (instämmer inte alls), 2 (instämmer i viss mån), 3 (instämmer i hög grad) och 4 
(instämmer helt) hur väl påståendet stämde överens med den egna uppfattningen om sig själv. 
Cronbach´s alpha var .86. 

Riskbeteende. Ett index konstruerades av författarna, innehållande sju påståenden som 
behandlar riskbeteenden. ”Jag har det senaste halvåret brukat tobak?”, ”…druckit alkohol?”, 
”…tagit andra droger?”, ”…haft oskyddat sex?”, ”…skolkat?”, ”…snattat?”, ”…haft kontakt 
med personer som begår brott?”. En skattningskala från 1 (aldrig) till 5 (varje dag) användes. 
Cronbach´s alpha var .60. 

Emotionell misshandel. En egen konstruktion utvecklades avsedd att mäta studiens 
beroende variabel emotionell misshandel, anpassad till det åldersspann av intresse utifrån 
redan befintliga mätinstrument. Konstruktionen baserades på mätinstrument som Abusive 
behavior inventory scale (ABI scale) som mäter frekvensen av misshandlande beteende under 
en sexmånadersperiod (Neufeld et al., 1999) och Relationship scale (R scale) som utvecklats 
för att klargöra vilken typ av misshandlande beteende som vanligen kan ses i unga män och 
kvinnors parrelationer (Clements et al., 2005). Skalan innefattar 20 påståenden om partnerns 
beteende och känslor om den egna relationen med skattningskala från 1(aldrig), 2 (sällan), 3 
(ibland), 4 (ofta) och 5 (alltid). Påståenden är följande: ”Hur ofta händer det att din partner 
kritiserar dig.”, ”…får dig att känna dig dum.”, ”… behandlar dig så att du skäms över det.”, 
”…försöker hindra dig från att göra saker du vill.”, ”…svär, skriker eller kallar dig nedlåtande 
saker.”, ”…pressar dig till att sex fastän du inte har känt för det.”, ”…hotar att förstöra någon 
av dina ägodelar.”, …”beter sig misstänksamt och svartsjukt.”, ”…ger dig hotfulla miner eller 
gester.”, ”…får dig att känna rädsla.”, ”… är kärleksfull mot dig.” (skalvänd), ”…inte bryr sig 
om dina tankar och känslor.”, ”…skyller era relationsproblem på dig.”, ”…nedvärderar dig 
framför andra människor.”, ”…beter sig på ett sätt som gör att du måste ursäkta beteendet 
inför andra.”, ”…beter sig ödmjukt mot dig.” (skalvänd), ”Min relation får mig att må bra.” 
(skalvänd), ”…gör mig illa till mods.”, ”…gör att jag känner att jag kan vara mig själv 
tillsammans med min partner.” (skalvänd), ”…gör att jag känner mig trygg.” (skalvänd). 
Cronbach´s alpha var .89  

Tolerans inför emotionell misshandel. För att undersöka om det fanns en skillnad i 
deltagarnas tolerans inför emotionell misshandel utformade således en kort historia som 
följer:  

 
”Rebecka och Tommy är ett par. Deras förhållande pendlar mellan väldigt kärleksfullt och kyligt. 
Tommy kritiserar ibland Rebecka och får henne att känna sig dum. Rebecka tycker om att umgås 
med både tjej- och killkompisar men Tommy tycker helst att de ska umgås själva. Det har hänt att 
Tommy har försökt hindra Rebecka från att träffa sina vänner. När Rebecka väl umgås med sina 
vänner ringer Tommy ofta och kollar var de är och vad de gör och det gör henne irriterad. Det har 
hänt att Rebecka har varit på fest och inte svarat i sin telefon när Tommy har försökt nå henne. 
Rebecka ägnade tidigare mycket av sin tid i stallet. Det har hon slutat med nu för Tommy tyckte det 
tog för mycket tid och att ridning var en larvig sport. När de är osams skriker och svär de åt 
varandra, det händer att Tommy kallar Rebecka för nedlåtande saker. Tommy kan också vara 
nedlåtande mot Rebecka inför andra människor och Rebecka skäms då för hur han beter sig. Om 
någon kommenterar detta försvarar hon dock Tommy”.  
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     Deltagarna ombads läsa historien och sedan ta ställning till fem följande påståenden; ”Att 
Tommy ringer och kollar Rebecka är ett tecken på omtanke” (skalvänd), ”Att Rebecka blir 
irriterad på Tommy är befogat”, ”Tommy dominerar Rebecka”, ”Varken Tommy eller 
Rebecka behandlar den andra illa” (skalvänd), ”Att Tommy är nedlåtande mot Rebecka när de 
bråkar är förståeligt eftersom han är arg” (skalvänd). Samma svarsskala som den som tidigare 
använts till att mäta självkänsla användes, 1(instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt). 
Cronbachs alpha uppmättes till .68.  
 
 
Procedur 
 
Den utformade enkäten pilottestades först på fyra kvinnliga bekanta till undersökningsledarna 
och visade sig fungera bra. Utvalda rektorer och programansvariga på gymnasieskolor 
kontaktades sedan med en förfrågan om lov att få dela ut enkäten på de berörda skolorna. 
Både kommunala och privata skolor kontaktades, dock med ett antal rektorer som avböjde 
deltagande. Därmed innefattar undersökningen endast två kommunala gymnasieskolor, då 
privata var svårare att få tillstånd av. Sedan kontaktades programansvarig lärare och lämplig 
tidpunkt avtalades för information samt utdelning av enkäter med åtta inbokade klasser. Då 
endast unga kvinnor som för tillfället ingår i en kärleksrelation var av intresse ombads dessa 
att stanna kvar och fylla i enkäten. De fick därefter information som bestod av studiens syfte, 
instruktioner samt hur materialet skulle behandlas och användningsområde. Studiens syfte 
presenterades som att unga kvinnors livssituation skulle undersökas, författarna ville ej 
presentera syftet som emotionell misshandel för att undvika social önskvärdhet. Vidare 
redogjordes de etiska aspekterna angående frivillighet, anonymitet, att uppgifterna behandlas 
konfidentiellt och endast kommer att användas till vår studie (Vetenskapsrådet, 2002). 
Därefter gav undersökningsledarna deltagarna en chans att avböja medverkan varav ingen 
utgick. Enkäten delades ut med en uppmaning om att vara så ärlig som möjligt då resultatet 
var av stor vikt för studien. Enkäten tog cirka 10 minuter att fylla i. 
 
 
Databerarbetning 
 
För att utföra analyser av datainsamlingen indelades deltagarnas självkänsla i två nivåer på 
basis av en percentil median split, grupp 1: låg självkänsla (M = 2.46, SD = 0.34) och grupp 2: 
hög självkänsla (M = 3.43, SD = 0.30). Samma metod användes för att dela in deltagarnas 
riskbeteende, grupp 1: låg nivå av riskbeteende (M = 1.52, SD = 0.23) och grupp 2: hög nivå 
av riskbeteende (M = 2.48, SD = 0.35). Emotionell misshandel indelades i tre grupper enligt 
en percentil split på ca 33.3%, ingen emotionell misshandel (M = 1.10, SD = 0.10) tendens till 
emotionell misshandel (M = 1.62, SD = 0.20) och emotionell misshandel (M = 2.50, SD = 
0.48). 
 
 

Resultat 
 

Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser och Pearsonkorrelationer mellan indexerade 
variabler och bakgrundsvariabler. Analyser har gjorts kring variablerna emotionell 
misshandel, självkänsla och riskbeteende, men även studieresultat och etnicitet har analyserats 
då dessa bakgrundsvariabler väckte intresse för ytterligare undersökning. Studieresultat hade 
en signifikant korrelation med riskbeteende, självkänsla och emotionell misshandel.  
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Beroendevariabeln, emotionell misshandel visade sig ha ett samband med både ålder, längd 
på förhållande, studieresultat riskbeteende och självkänsla.  
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan variabler och deskriptiv statistik 
Variabel                              1          2          3          4         5         6         7            M        SD     
1. Ålder                               -      18.08   0.92 
2. Längd på förhållandea       .08        -                                                                      2.20   1.15 
3. Studieresultatb      -.10      .04         -                                                          2.94   0.65 
4. Tolerans inför em.missc       .04     -.01      .14       .68                          3.32   0.60 
5. Riskbeteende      -.14      .08     -.35**   .07      .60     2.00   0.57 
6. Självkänsla       .13     -.09      .29**  -.03     -.14      .86                      2.97   0.58 
7. Emotionell misshandel         .23*    .18*   -.37**  -.15      .27** -.31**    .89       1.74   0.66 
Not. Cronbach´s alpha i diagonalen för indexerade variabler. N=126 
a Längd på förhållande indelat enligt följande: 1: 1-6 mån, 2: 7-12 mån, 3: 13-24 mån, 4: över 24 mån. 
b Studiresultat enligt koder. 1: dåligt, 2: mindre bra, 3: bra, 4: utmärkt. 
c Värden mellan 1 – 4 där ett lågt värde indikerar tolerans inför emotionell misshandel, ett högt värde intolerans.  
*p < .05, ** p < .01  
 
Tabell 2 visar deltagarnas demografiska skillnader och antal samt procent i emotionell 
misshandel indelat i tre nivåer.  
 
Tabell 2 
Demografiska skillnader i emotionell misshandela 

                  Total     Rapporterar em. miss  Tendens till em. miss    Ingen em. miss 
Variabel                  n (%)             n (%)               n(%)     n (%) 
 
Ålder                   
16-17                           40 (31.7)        13 (32.5)             14 (35) 13 (32.5) 
18                                41 (32.5)        13 (31.7)             13 (31.7) 15 (36.5) 
19                                39 (30.9)        15 (38.5)             13 (33.3) 11 (28.2) 
20                                  6 (4.7)            6 (100)               0 (0)                         0 (0) 

Etnicitet 
nordisk                 95 (75.4)         32 (33.7)              31 (32.6) 32 (33.7) 
icke-nordisk                31 (24.6)         11 (35.5)                9 (29) 11 (35.5) 

Föräldrars utb.nivåb 

låg                 46 (36.5)         11 (23.9)              21 (45.7) 14 (30.4) 
medel                 58 (46)            24 (41.4)              14 (24.1) 20 (34.5) 
hög                              22 (17.5)           8 (36.4)                5 (22.7)   9 (40.9) 

Längd på förhållande 
1-6 mån                 48 (38.2)          12 (25)              20 (41.7) 16 (33.3) 
7-12 mån                 29 (23)             10 (34.5)                9 (31) 10 (34.5) 
13-24 mån                 25 (19.8)            8 (32)                8 (32)   9 (36) 
+24 mån                 24 (19)             13 (54.2)                3 (12.5)   8 (33.3) 

Studieresultat 
dåligt                   5 (4)                 4 (80)                1 (20)   0 (0) 
mindre bra                 15 (11.9)          10 (66.7)                3 (20)   2 (13.3) 
bra                  88 (69.8)          26 (29.5)              29 (32.9) 33 (37.5) 
utmärkt                 18 (14.3)            3 (16.7)                7 (38.9)   8 (44.4) 

a Indelat enligt 33.3% split. Ingen emotionell misshandel: M = 1- 1.30, Tendens till emotionell misshandel: M = 
1.35-2.0, Emotionell misshandel: M = 2.05-3.80.  
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b  Indelat enligt Låg: M = 1-2, Medel: M = 2.50-3.50, Hög: M = 4-5 där 1 innebär grundskola och 5 
högskoleexamen.  
 
För att testa hypotes 1 och 2 genomfördes en 2 (självkänsla: låg/hög) x 2 (riskbeteende: 
lågt/högt) variansanalys för oberoende mätningar med emotionell misshandel som 
beroendevariabel. Resultatet visade en huvudeffekt av självkänsla, deltagare med låg 
självkänsla (M = 1.94, SD = 0.65) var mer utsatta för emotionell misshandel än deltagare med 
hög självkänsla (M = 1.56, SD = 0.63), F 1, 122 = 9.24, p = .003, η2 = .06 och gav således stöd 
för hypotes 1. Vidare framkom även en huvudeffekt av riskbeteende, deltagare med lågt 
riskbeteende (M = 1.56, SD = 0.54) var mindre utsatta för emotionell misshandel än deltagare 
med högt riskbeteende (M = 1.94, SD = 0.72), F 1, 122 = 8.73, p = .004, η2 = .06. Resultatet gav 
stöd åt hypotes 2. Ingen interaktion fanns mellan självkänsla och riskbeteende.  
     För att testa hypotes 3 genomfördes ett t-test för oberoende mätningar som visade att 
deltagare med låg självkänsla (M = 2.07, SD = 0.59) inte var mer involverade i riskbeteenden 
än deltagare med hög självkänsla (M = 1.96, SD = 0.56), t (124) = 1.20, p = .231, och hypotes 
3 fick således inte stöd. 

För att testa hypotes 4, utfördes en envägs variansanalys med emotionell misshandel i tre 
nivåer som oberoende variabel och med tolerans inför emotionell misshandel som 
beroendevariabel. Resultatet med efterföljande LSD alpha = .05 post hoc test visade att det 
fanns en signifikant skillnad i vilken tolerans inför emotionell misshandel de olika grupperna 
hade F 2, 123 = 5.59, p = .005, η2 = .08. De med ingen emotionell misshandel (M = 3.55, SD = 
0.67) skilde sig signifikant från de med tendens till emotionell misshandel (M = 3.16, SD = 
0.49), p = .002, och emotionell misshandel (M = 3.24, SD = 0.55), p = .011. Detta stödjer 
hypotes 4, men inte riktigt som hypotesen förutspår att de som är utsatta för emotionell 
misshandel skulle ha högre tolerans inför emotionell misshandel då toleransen inför 
emotionell misshandel visade sig vara störst hos deltagare med en tendens till emotionell 
misshandel. 

För att ytterligare undersöka sambanden mellan emotionell misshandel, självkänsla samt 
riskbeteende, och för att se vilka variabler som var de bästa prediktorerna av emotionell 
misshandel utfördes en hierarkisk multipel regressionsanalys. Tabell 3 visar en översikt av 
den studerade variabeln, emotionell misshandel och de oberoende variabler som inkluderats i 
modellen. Toleransmåttet indikerade ingen multikollinaritet. 
 
Tabell 3 
Regressionsresultat för emotionell misshandel 
 
        Emotionell misshandel 

 
    Modell 2b

 
Variabel  Modell 1a b             b   
 
Ålder     .19*          .27***                
Studieresultat                       -.35***         -.19*                
Självkänsla                                     -.27**                
Riskbeteende                                                      .21*                
   
F                      12.65***       11.19*** 
R2       .17           .27 
∆R²             .10*** 
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a df  (2,123) b df (2,121)  
*p < .05, ** p < .01, ***p < .001  
 
För att kontrollera de två bakgrundsvariabler, ålder och studieresultat som genom 
korrelationsmatrisen visar att ett samband finns med beroendevariabeln inkluderas dessa i steg 
1 för att se hur mycket av variansen i emotionell misshandel dessa två tillsammans kunde 
förklara, och självkänsla samt riskbeteende i steg 2 för att undersöka ytterligare förklarad 
varians. Resultatet visade att ålder och studieresultat som fungerade som kontrollvariablerna 
tillsammans kunde förklara 17% av variansen i beroendevariabeln. Steg 2 med oberoende 
variablerna självkänsla och riskbeteende som genom hypotes 1 och 2 predicerats kunna 
förklara en del i beroendevariabeln visade signifikant resultat och därmed ytterligare kunna 
förklara 10% av variansen i emotionell misshandel. Totalt sett förklarar modellen 27% av 
variansen i emotionell misshandel. Bortsett från kontrollvariablerna var självkänsla den 
starkaste prediktorn. Även riskbeteende var en signifikant prediktor. 

Då genomgången av enkäter tydde på att etnicitet hade en påverkan på deltagarnas tolerans 
inför emotionell misshandel utfördes ett t-test för oberoende mätningar. Deltagare med 
nordiskt ursprung (M = 3.42, SD = 0.54) visade en mindre tolerans inför emotionell 
misshandel än icke-nordiska (M = 3.02, SD = 0.67), t (124) = 3.34, p = .001, η2 = .08. Ingen 
skillnad hittades mellan nordiska (M = 1.74, SD = 0.66) och icke-nordiska (M = 1.76, SD = 
0.69) deltagare vad gäller utsatthet för emotionell misshandel, t (124) = -0.17, p = .869.  De 
icke-nordiska framträdde även i enkäterna med högre värden på självkänsla och detta beslöts 
för att analyseras genom ett t-test för oberoende mätningar. De icke-nordiska (M = 3.29, SD = 
0.48) visade sig ha högre självkänsla än de nordiska (M = 2.87, SD = 0.58), t (124) = -3.72, p 
< .001, η2 = .06. 

Deltagarna indelades utifrån studieresultatens fyra svarsalternativen in i 2 grupper, dåligt 
och mindre bra lades ihop till en grupp, Dåligt (M = 1.75, SD = 0.44), samt bra och utmärkt 
till Bra (M = 3.17, SD = 0.38) för att undersöka studieresultat och självkänslans samvariation 
med emotionell misshandel. Deltagarna fördelas då med 15.9% i grupp 1 (dåligt) och 84.1% i 
grupp 2 (bra). En 2 (studieresultat: dåligt/bra) x 2 (självkänsla: låg/hög) variansanalys med 
emotionell misshandel som beroendevariabel genomfördes. Resultatet visar en huvudeffekt av 
studieresultat, F 1, 122 = 20. 59, p < .001, η2 = .13. Deltagare i gruppen Dåligt visade högre 
siffror i emotionell misshandel (M = 2.32, SD = 0.78) än deltagare i gruppen Bra, (M = 1.63, 
SD = 0.58). Ingen huvudeffekt av självkänsla påträffades, däremot fanns en interaktionseffekt 
mellan studieresultat och självkänsla, F 1, 122 = 6.64, p = .011, η2 = .04. Vidare analyser av 
enkeleffekter på självkänsla genomfördes separat för de två olika grupperna av studieresultat. 
Resultaten visade då att inga signifikanta skillnader i emotionell misshandel kunde hittas 
mellan deltagare med låg respektive hög självkänsla med dåliga studieresultat, däremot skilde 
sig deltagare med bra studieresultat, då deltagare med låg självkänsla (M = 1.84, SD = 0.56) 
visade större värden än deltagare med hög självkänsla (M = 1.49, SD = 0.56), F 1, 104 = 9.78, p 
= .002, η2 = .08. Deltagare med bra studieresultat samt låg eller hög självkänsla visade sig ha 
signifikant skilda värden i emotionell misshandel från de som hade dåliga studieresultat där 
inga skillnader kunde hittas. Detta tyder på att den största skillnaden i emotionell misshandel 
fanns mellan deltagare med hög självkänsla.  
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 Figur 1. Värden i emotionell misshandel som en funktion av studieresultat hos deltagare med 
låg eller hög självkänsla. Det finns en disordinal interaktionseffekt mellan deltagarnas 
självkänsla och deras studieresultat. 
 
Eftersom regressionsanalysen visade att ålder kan förklara en del av variansen i emotionell 
misshandel utfördes en envägs variansanalys med ålder som oberoende variabel med 4 nivåer 
17 år, 18 år, 19 år, 20 år, och emotionell misshandel som beroendevariabel för att jämföra 
grupperna. Då endast en deltagare var 16 år inkluderades denna i gruppen med 17-åringar. 
Resultaten visade att det fanns en effekt av ålder på vilken grad av emotionell misshandel 
deltagare rapporterade, F 3,122 = 7.29, p < .001, η2 = .15.  Genom LSD alpha = .05 post hoc 
visar sig skillnaderna bara mellan åldersgrupp 20 som visade en signifikant högre grad av 
emotionell misshandel (M = 2.89, SD =  0.62) till skillnad från alla andra åldersgrupper. 
Åldersgrupp 17 (M = 1.65 SD = 0.49), p < .001, åldergrupp 18 (M = 1.67, SD = 0.65), p < 
.001, och åldersgrupp 19 (M = 1.72, SD = 0.70), p < .001 skilde sig därmed signifikant från 
åldersgrupp 20. Ytterligare en envägs variansanalys utfördes för att undersöka om emotionell 
misshandel och åldersgrupper visade sig vara signifikant även då 20 åringarna inkluderats i 
gruppen med 19 åringar, resultaten visade inga signifikanta värden, (F 2,123 = 1.48, p = .23).  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka emotionell misshandel hos unga kvinnor och se om 
det fanns ett samband mellan emotionell misshandel och grad av självkänsla samt 
riskbeteende. Resultaten visade sig ge stöd åt den första hypotesen, i vilken det förmodades 
att det fanns ett samband mellan att vara utsatt för emotionell misshandel och att ha en låg 
självkänsla. Undersökningen kompletterar således tidigare studier som rapporterar liknande 
resultat. Wiklund et al. (2010) som genom intervjuer av misshandlade kvinnor redogör för den 
emotionella misshandelns destruktiva konsekvenser för självkänslan och deltagarnas kamp för 
att återbygga sin känsla av värdighet, utgår från svårt misshandlade deltagare som berättar om 
huruvida deras personlighet och självkänsla totalt förändrats genom upplevelsen. Denna 
undersökning kan dock inte påvisa att deltagarnas parrelation är en orsak bakom deras låga 
självkänsla och det är även av vikt att spekulera kring om deltagare som är utsatta för 
emotionell misshandel således har en större tendens att ingå och stanna i sådana parrelationer 
just på grund av deras redan befintliga låga självkänsla. Det behöver således inte förhålla sig 
på det sättet att relationen skapat de unga kvinnornas låga självkänsla. Detta borde ytterligare 
undersökas då sambandet redan klarlagts, men inte vad som orsakar vad. Resultaten stärker 
alltså den första hypotesen att höga värden i emotionell misshandel har ett samband med en 
låg självkänsla. Studier visar att självkänsla är en av de mest dominanta och starkaste 
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prediktorn för lycka (Mann et al., 2004). Detta kan ses som en ond cirkel då det borde vara 
svårt att ta sig ur en relation när självkänslan är låg, och det är även något vi uppmärksammat 
i denna studie då den undersöker emotionell misshandel i nuvarande parrelationer och som 
alltså innebär att de unga kvinnorna stannar i relationen. Aguliar och Nightingale (1994) 
visade att kvinnor som bryter upp och distanserar sig från en relation där emotionell 
misshandel förekommer ökar sin självkänsla. Det framgår dock inte hur kvinnornas 
självkänsla var innan relationen och vi anser att man inte kan vara helt säker på att 
självkänslan ökade på grund av uppbrottet. Det här är något som även vår studie kan kritiseras 
för. Vi vet inte hur de unga kvinnornas självkänsla såg ut innan de gick in i relationen där det 
förekom emotionell misshandel. Detta hade kunnat utformats som en fråga i enkäten, där de 
kunde skatta hur de upplevde sin självkänsla innan de gick in i parrelationen där det förekom 
emotionell misshandel. Dock hade de svaren kanske inte varit helt tillförlitliga då det både är 
svårt att svara på hur ens självkänsla var för länge sedan, man kan både över- och underskatta 
den. Social önskvärdhet är också någonting som kan spela in vid en sådan fråga. Tips för 
framtida forskning kan vara att undersöka om det är personer med låg självkänsla som går in i 
och stannar kvar i relationer där det förekommer emotionell misshandel eller om det är 
relationen som gör att man får en låg självkänsla. 

Gällande den andra hypotesen, att kvinnor som är utsatta för emotionell misshandel är mer 
involverade i riskbeteenden, har undersökningen kunnat påvisa. Denna hypotes stöds dock 
inte av tidigare forskning eftersom sådan inte kunnats hittas. Men för att dra parareller till 
forskning som underbygger denna hypotes, så har det visats att självkänsla och riskbeteende 
har ett samband på ett eller annat sätt med olika utgångspunkter, individer med låg självkänsla 
är mer benägna att involvera sig i riskbeteenden (Ethier et al., 2006; Veselska et al., 2009) 
eller att de med hög självkänsla använder strategier för att upprätthålla sin självbild (Gerrard 
et al., 2000).  Utifrån dessa grunder antogs det att emotionell misshandel skulle kunna vara en 
prediktor för riskbeteende då forskning tidigare visat samband mellan självkänsla och 
emotionell misshandel och som visar sig stämma i undersökningen. Dessa bakomliggande 
tankar om att det skulle kunna vara självkänslan som orsakade grad av riskbeteende får inte 
något stöd och den tredje hypotesen, att kvinnor med låg självkänsla involverar sig mer i 
riskbeteenden än kvinnor med hög självkänsla, kan inte påvisas. Utifrån Gerrards et al., studie 
kan det även diskuteras kring hypotes 1 om deltagare med hög självkänsla även i denna 
undersökning kan ha använt sig av kognitiva strategier för att upprätthålla en positiv självbild 
och därför inte rapporterar lika höga siffror i emotionell misshandel och därmed väljer att inte 
vidkännas de negativa aspekter inom parrelationen. Det kan även ha att göra med det som 
Sears et al. (2006) påvisar att unga män och kvinnor och som utsätts för denna form av 
misshandel kanske intar en självanklagande utgångspunkt och därmed väljer att inte erkänna 
verkligheten. 
     Den fjärde hypotesen, att kvinnor som är offer för emotionell misshandel har mer tolerans 
inför beteenden som kan tolkas som emotionell misshandel än kvinnor som inte utsatts för 
emotionell misshandel, gavs stöd. Deltagare som är utsatta för emotionell misshandel tenderar 
att förminska partnerns misshandlande beteende i större grad och detta visar sig motsäga 
Machado et al., (2010) undersökning som påvisade att deltagare som aldrig haft, eller för 
nuvarande inte ingick i en relation visade ett tolerantare synsätt inför misshandel än deltagare 
som hade eller nyligen haft en relation. Denna studies resultat kan tyda på att de tillfrågade 
som visade tolerans faktiskt var utsatta och förminskade allvarligheten i beteendet medan 
Machado et al. tillfrågat även de som aldrig varit i en relation och därmed inte kan föreställa 
sig hur det är att bli utsatt för misshandel. Deras jämförelse är mellan de som har, haft eller 
aldrig haft en relation medan denna undersökning sträcker sig till att jämföra de som är utsatta 
eller inte utsatta för emotionell misshandel. 
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     Det fanns även skillnader i tolerans utifrån deltagarens ursprung fastän de flesta visade en 
låg toleransnivå. Deltagare med ett icke-nordisk ursprung visade mer tolerans inför emotionell 
misshandel. Detta kan bero på att mannen i många länder är familjens överhuvud och det är 
accepterat att det är han som bestämmer. Aguliar och Nightingale (1994) tar upp svårigheten 
med att veta var gränsen går till emotionell misshandel. De menar att detta beror på att 
historiskt sett har mannen haft mer att säga till om. Vi lever idag i ett av världens mest 
jämställda länder så svårigheten i vad gränsen går kanske snarare är hos dem med härkomst 
från ett mer icke jämställt land. Kanske beror detta på att mannen har ”högre rang” i andra 
kulturer. Även skillnader i självkänsla kunde ses mellan deltagare med nordiskt ursprung och 
de med icke-nordiskt ursprung, där de med icke-nordiskt ursprung visade högre självkänsla. 
Syftet med studien var inte att titta på etniska skillnader, det var något som upptäcktes när 
resultatet analyserades. Machado et al. (2010) visade att det finns en könsskillnad när det 
gäller toleransnivå mot misshandel, där män har en högre toleransnivå än vad kvinnor har.    
     Precis som Feiring et al. (2002) påvisade i sin studie att de som är utsatta för misshandel 
ofta även själva figurerar som förövare, kan det även föreligga i denna studie. I en parrelation 
påverkar man varandra och människor situationsanpassar sina beteenden och troligtvis är det 
vanligare att de båda behandlar varandra illa än att det bara skulle gå åt ett håll. Detta borde 
vidare undersökas i en större studie med deltagare representerade från ett stort urval för att 
kunna generalsera resultaten för att få en extern validitet. I denna studie ingår endast unga 
kvinnor men en studie visar att män rapporterar högre grad av emotionell misshandel än vad 
kvinnor gör. De visade sig i hög grad blivit utsatta för verbal emotionell misshandel där det 
kan tänkas vara vanligare med kvinnliga ”gärningsmän” (Coker et al., 2002). Jezl et al. (1996) 
visade att det är hos kvinnor självkänslan påverkas av att leva i en parrelation med emotionell 
misshandel, inte hos män. Detta skulle också vara intressant att studera vidare, hur påverkas 
männen av att bli utsatta för emotionell misshandel? 
     Studier visar att emotionell misshandel är vanligt förekommande i parrelationer och då 
framförallt emotionell misshandel (Feiring et al., 2002; Jezl et al., 1996; Machado et al., 2010; 
Neufeld et al., 1999; Outlaw, 2009; Wijma et al., 2007; Wiklund et al., 2010). Precis som 
Sears et al. (2006) tar upp så är emotionell misshandel inte lika tabu som till exempel fysisk 
misshandel och är på så sätt mer accepterat. Just fysisk misshandel visar sig vara sällsynt hos 
ungdomar (Feiring et al., 2002). Studier visar också att många kanske inte ens vet om att de är 
utsatta för emotionell misshandel vilket är oroväckande (Aguliar & Nightingale, 1994). Vi har 
märkt att det är vanligt förekommande och mörkertalet kan vara stort. Förhoppningarna är att 
undersökningen grott ett frö som skapar reflektioner hos de unga kvinnor som befinner sig i 
parrelationer där emotionell misshandel förekommer, utifrån att de fått svara på enkäten. 
     Det kunde ses att många rapporterade att deras partner var svartsjuk och detta är kanske 
vanligt förekommande i tonåren. Svartsjuka kan ses på två sätt, positivt och negativt, 
omsorgsfullt eller kontrollerande (Sears et al., 2006). Denna studie kan dock inte klargöra hur 
deltagare uppfattar detta beteende, bara att det var vanligt. 
          Machado et al. (2010) visade att den starkaste prediktorn till misshandel var 
utbildningsnivå. Efter att ha studerat det insamlade materialet hittades även att studieresultatet 
i denna studie hade ett samband med emotionell misshandel, självkänsla och riskbeteende och 
motiverade till vidare undersökning trots att detta från början inte varit ett syfte. De som 
rapporterade att studierna fortsked dåligt rapporterade högre värden av emotionell misshandel 
och lägre självkänsla. Kan det även vara så att den emotionella misshandelns konsekvenser 
för psykiska hälsan påverkar deltagarnas studieresultat med koncentrationssvårigheter då 
deltagare kanske kände sig nedstämda och oroliga över sin situation? Precis som med 
självkänsla och riskbeteende går det inte med denna undersökning att påvisa vilket håll 
orsakssambandet rör sig, det kan lika väl förhålla sig så att studieresultaten var dåliga innan 
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parrelationen ägde rum. För att få ett mer tillförlitligt resultat hade det varit önskvärt med en 
mer normalfördelning av studieresultatet.  

Angående studiens reliabilitet så uppmättes Cronbach´s alpha för de indexerade 
variablerna till tillfredställande värden. Validiteten kan diskuteras kring dels att de frågor som 
enkäten innehöll kan för en del ha varit av viss känslig karaktär och resultaten kan således ha 
innehållit en del social önskvärdhet, men också att den bygger på deltagarnas 
självrapporteringar. En annan svårighet var att benämna den gräns som kan tolkas som 
emotionell misshandel utifrån indexet. Med utgångspunkt ur tidigare forskning som också 
påvisar svårigheter med var gränsdragningen för emotionell misshandel går och således 
använt sig av median split för att benämna gränser, lutar sig även denna undersökning tillbaka 
och intar deltagarnas fördelning som norm. Indelningen i emotionell misshandel görs med en 
33.3% split i tre grupper, ingen emotionell misshandel, tendens till emotionell misshandel och 
emotionell misshandel då det ansågs lite hårddraget att endast dela in i antingen eller. 
Medelvärdet jämfördes även med tidigare undersökningar som visar liknande siffror, såsom 
Gallaty och Zimmer- Gembeck (2008) undersökning med M = 1.81 och därför kan det antas 
att indelningen är någorlunda riktig men detta kan även vara en svaghet utifrån att inga på 
förhand bestämda mått fanns att tillgå. En annan svaghet som gör att den externa validiteten 
blir svag är det låga deltagarantalet. Med ett större deltagarurval representerade från fler 
grupper i samhället hade kunnat bidra till en extern validitet. Att vi valde att ta med ett 
frågeindex om tolerans inför emotionell misshandel är dels för att se deltagarnas tolerans men 
även för att se hur deltagarna ställde sig till historien efter att ha svarat på påståenden om 
deras egna upplevelser om emotionell misshandel, detta för att se om deltagare som var 
utsatta för emotionell misshandel skulle svara i enlighet med deras egna förmodade acceptans 
av partnerns förhållningssätt då de fortsätter relationen, eller enligt social önskvärdhet. Det 
visade sig att deltagare med tendens till eller utsatta för emotionell misshandel alltså hade 
högre tolerans inför emotionell misshandel och därmed ökade validiteten då social 
önskvärdhet i viss mån kunnat uteslutas. Ett annat vidtagande var att studien inte 
presenterades som att den skulle fokusera på emotionell misshandel utan mer på unga 
kvinnors livssituation. Detta gjordes även det som ett steg i ledet för att undvika social 
önskvärdhet, och för att inte de unga kvinnorna skulle uppleva det som jobbigt att svara ärligt 
på enkäten då emotionell misshandel är ett värdeladdat ord.  

Den externa validiteten i studien försvagas då den riktade sig till en specifik åldersgrupp 
och därmed kanske inte är generaliserbar för andra åldrar. Anledningen till att åldersgruppen 
16-20 år valdes var för att många unga kvinnor mår dåligt i dagens samhälle och den åldern är 
känslig då det är perioden då många utformar sin identitet. Äldre kvinnor är kanske mer 
trygga i sig själva och deras relationer ser ofta annorlunda ut då det är vanligare med 
samboförhållanden. Det går således inte att använda resultaten för att dra en slutsats om hur 
det ser ut i vuxna parrelationer, men även detta skulle vara ett intressant ämne för framtida 
forskning.  
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