
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPFATTNINGAR OCH PREVALENS AV EX-PARTNER 

STALKNING BLAND UNIVERSITETSSTUDENTER 

 
 
 

Nilo Tayebi & Melinda Zsido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VT 2019 

Kriminologi III 

Handledare: Susanne Strand 

 



 

Perceptions and prevalence of ex-partner stalking among university 

students 

 

 

Abstract 

 

The present study examined the perceptions and prevalence of ex-

partner stalking among university students. It examined whether 

there were differences between young men and women in the 

perception of ex-partner stalking and how this perception is related 

to prior victimization. 508 respondents, of whom 195 were men and 

313 were women between the ages of 19-29 (M = 22,7, SD = 2,3), 

answered a questionnaire, consisting of a script and a list of stalking-

related behaviors. The results indicated that 168 (33.1%) 

respondents had prior experience with ex-partner stalking. 

Furthermore, the results showed that women perceived that it was 

more likely that stalking would occur compared to men in all 

continuations of the narrative in the script. The respondents who had 

prior experience with ex-partner stalking perceived the victim in the 

script as being responsible for their own victimization to a greater 

extent than those who did not have prior experience. These results 

emphasize the importance of increased knowledge and 

understanding, which can form the basis for preventive measures 

and subsequent support. 

  

Keywords: stalking, perceptions, prevalence, ex-partner, university 

students, victimization 

  

Criminology III, Spring 2019. Supervisor: Susanne Strand 

 

 

 

 

 

  



Uppfattningar och prevalens av ex-partner stalkning bland 

universitetsstudenter 

  

Sammanfattning 

 

Föreliggande studie undersökte uppfattningar och prevalens av 

utsatthet för ex-partner stalkning bland universitetsstudenter. Det 

undersöktes om det fanns skillnader mellan unga män och kvinnor i 

uppfattningen om stalkning utförd av en ex-partner och hur denna 

uppfattning relaterar till tidigare utsatthet. En enkät, bestående av ett 

script och en lista av stalkning-relaterade beteenden, besvarades av 

508 respondenter varav 195 var män och 313 var kvinnor mellan 

åldrarna 19-29 (M = 22,7 , SD = 2,3). Resultaten visade att 168 (33,1 

%) respondenter blivit utsatta för ex-partner stalkning. Vidare visade 

resultaten att kvinnor uppfattade att det var mer troligt att stalkning 

skulle förekomma i jämförelse med män i samtliga fortsättningar till 

berättelsen i scriptet. De respondenter som blivit utsatta för ex-

partner stalkning uppfattade den utsatta i scriptet som ansvarig för 

sin egen utsatthet i större utsträckning än de som inte blivit utsatta. 

Dessa resultat betonar vikten av ökad kunskap och förståelse som 

kan ligga till grund för förebyggande insatser samt efterföljande 

stöd. 

 

Nyckelord: stalkning, uppfattningar, prevalens, ex-partner, 

universitetsstudenter, utsatthet
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Uppfattningar och prevalens av ex-partner stalkning bland universitetsstudenter 

Maria var 20 år när hon träffade sin framtida man, som även skulle visa sig bli hennes 

stalker (Passanisi, 2017, 16 september). Idag är paret inte längre gifta. När Maria 

lämnade sin ex-man blev han besatt av henne. Fylld med hat mot henne gjorde han det 

till sin livsgärning att krossa henne. Marias ex-man förföljer henne, tittar in i hennes 

fönster, avlyssnar hennes telefon och ger sig på henne fysiskt. Sedan skilsmässan har 

Maria levt i konstant skräck. Hon känner sig aldrig trygg och ser sig alltid om var hon än 

är, när som helst kan han dyka upp för han håller koll på var hon är. Maria tittar ut 

genom fönstret. “Nej, han står inte i skogen utanför. Just nu. Men kanske i kväll. Eller i 

morgon” (Passanisi, 2017, 16 september). 

Stalkning har blivit ett alltmer uppmärksammat socialt problem (Pereira, Matos, 

Sheridan & Scott, 2015; Yanowitz, 2006). Studier som har undersökt 

universitetsstudenters utsatthet för stalkning visar att 21 % respektive 49 % har blivit 

utsatta för stalkning (Bjerregaard, 2000; Björklund, Häkkänen-Nyholm, Sheridan & 

Roberts, 2010). Forskning rapporterar konsekvent resultat om att stalkning potentiellt 

kan medföra fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser hos den utsatta, 

särskilt om stalkningen utförs av en ex-partner (Sheridan & Lyndon, 2012). De som 

utsatts för stalkning rapporterar exempelvis förändringar i skol-, arbets- och sociala 

aktiviteter, byter telefonnummer och rutiner, tar extra försiktighetsåtgärder, flyttar till en 

ny stad och byter jobb eller skola (Sheridan, Davies & Boon, 2001). Inom ramen för den 

befintliga forskningen om stalkning har flertalet studier fokuserat på skillnader mellan 

hur manliga och kvinnliga universitetsstudenter uppfattar stalkning (ex Lambert, Smith, 

Geistman, Cluse-Tolar & Jiang, 2013; Phillips, Quirk, Rosenfeld & O'Connor, 2004; 

Yanowitz, 2006). Vidare har ett stort antal studier fokuserat på att undersöka stalkning 

utförd av en ex-partner (ex Harris & Miller, 2000; Spitzberg & Cadiz, 2002; Spitzberg & 

Cupach, 2007). Ex-partner stalkare representerar den mest våldsamma typen av 

relationella stalkare (McEwan, Daffern, MacKenzie, & Ogloff, 2017). Trots att 

forskning har visat att stalkning utförd av en ex-partner är den värsta typen av relationell 

stalkning, rapporterar flertalet studier att universitetsstudenter inte uppfattar ex-partner 

stalkning att vara särskilt allvarligt (ex Scott, Duff, Sheridan & Rajakaruna, 2019; Scott 

& Sheridan, 2011). Utöver detta finns det lite forskning kring vilket inflytande som 

tidigare utsatthet av stalkning har på skillnaderna i uppfattning om stalkning mellan 

manliga och kvinnliga universitetsstudenter (Lambert m.fl., 2013). Det krävs därmed 
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ytterligare forskning samt kunskap om relationen mellan tidigare utsatthet av stalkning 

och skillnaderna mellan män och kvinnor i uppfattningen om stalkning. Denna studie 

kommer därmed undersöka prevalensen av utsatthet för ex-partner stalkning bland 

universitetsstudenter samt skillnader mellan unga män och kvinnors uppfattning om 

stalkning utförd av en ex-partner och hur denna uppfattning relaterar till tidigare 

utsatthet. 

Definition och prevalens  

I denna studie har definitionen av stalkning hämtats från “Stalking Assessment and 

Management” (SAM) där det definieras som “en oönskad och upprepad kommunikation, 

kontakt, eller annat uppförande, med avsikt att, eller utan bekymmer om, orsaka fruktan 

för offrets egen, eller offrets närstående, säkerhet”. 

I denna studie har begreppet prevalens valt att användas som mått på andelen av 

en population som har blivit utsatta för stalkning. Detta hämtad från befintlig forskning 

som använt detta begrepp i relation till stalkning (ex Bjerregaard, 2000; Björklund m.fl., 

2010). Prevalensen av utsatthet för stalkning har undersökts i ett stort antal studier (ex 

Bjerregaard, 2000; Spitzberg & Cupach, 2007; Spitzberg, Cupach & Ciceraro, 2010). I 

Sverige har prevalensen av utsatthet för stalkning undersökts av bland annat Brå som 

genomförde en omfattande studie av stalkning. Drygt 4000 personer intervjuades på 

telefon, av dessa var det nio procent som uppgav att de någon gång i livet blivit utsatt för 

upprepade trakasserier av samma person (Brå, 2006). Prevalensen av utsatthet för 

stalkning kan skilja sig mellan könen. En studie som har undersökt män och kvinnors 

utsatthet för stalkning har rapporterat att kvinnor är överrepresenterade som utsatta för 

stalkning i jämförelse med män (Spitzberg, Cupach & Ciceraro, 2010). I en meta-analys 

rapporterades det att prevalensen av utsatthet för stalkning varierade från 2 % till 13 % 

för män och 8 % till 32 % för kvinnor (Spitzberg & Cupach, 2007). Samma meta-analys 

indikerade att hälften av alla fall inom stalkning involverar ex-partners. Prevalensen av 

utsatthet för stalkning tycks även vara högre bland studenter. I en studie som undersökte 

universitetsstudenters utsatthet för stalkning, rapporterades det att 21 % hade blivit 

utsatta för stalkning, varav 25 % var kvinnor och 11 % var män (Bjerregaard, 2000). En 

ytterligare studie som undersökte universitetsstudenters utsatthet för stalkning 

rapporterade att 49 % hade blivit utsatta för stalkning, varav 52 % var kvinnor och 23 % 

var män (Björklund m.fl., 2010). Vidare visade resultaten av studien att majoriteten av 

de som stalkade var män (92 %), och av dessa var 25 % ex-partner stalkare. 
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Uppfattningar om stalkning  

Inom den befintliga forskningen om stalkning har flertalet studier fokuserat på att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor i uppfattningen om stalkning (ex 

Dennison & Thomson, 2002; Lambert m.fl., 2013; Phillips m.fl., 2004; Yanowitz, 

2006). Dessa studier har rapporterat att det finns skillnader i hur män och kvinnor 

definierar eller förstår stalkning, trakasserier och påträngande beteende. Studier som har 

undersökt universitetsstudenter rapporterar att kvinnor bland annat kan vara mer 

benägna att uppfatta olika situationer som stalkning i jämförelse med män (Lambert 

m.fl., 2013; Phillips m.fl., 2004; Yanowitz, 2006). Dessa resultat tyder på att män och 

kvinnor verkar uppfatta samma situationer av stalkning väldigt olika. Enligt Yanowitz 

(2006) kan detta bero på att kvinnor kan vara mer vana vid att utsättas för påträngande 

beteenden som kan likna beteenden som förekommer inom stalkning och därmed vara 

mer skeptiska till sådant beteende. Som resultat av detta bedömer kvinnor olika typer av 

påträngande beteenden, som exempelvis att ringa upprepade gånger, som stalkning i 

större utsträckning än män. Kvinnor rapporterar också att de upplever mer rädsla när de 

bedömer potentiella beteenden som kan förekomma inom stalkning jämfört med män 

(Yanowitz, 2006). Kvinnor tenderade även att uppfatta att förövaren hade avsikten att 

orsaka rädsla, ångest, psykiskt lidande eller fysisk skada i större utsträckning än män 

(Dennison & Thomson, 2002). En studie på universitetsstudenter visade att kvinnor 

uppfattade att stalkning var ett frekvent förekommande samhällsproblem och att det var 

skadligt mot den utsatta (Lambert m.fl., 2013). Studien rapporterade vidare att kvinnor 

delade en gemensam uppfattning om stalkning eftersom de var mer medvetna om att de 

själva hade en större risk att bli stalkade i jämförelse med män. Kvinnor uppfattade 

vidare att stalkning var mest förekommande bland personer som var bekanta personer 

eller personer som har varit eller är i relation med den utsatta. Män uppfattade bland 

annat att stalkning inte var ett lika frekvent förekommande samhällsproblem, och att 

kända personer var mer sannolika att utsättas för stalkning. Vidare uppfattade män att 

stalkning utfördes av främlingar snarare än bekanta. Det framkom även att män 

skuldbelägger de utsatta i mycket större utsträckning jämfört med kvinnor (Lambert 

m.fl., 2013). 

Befintlig forskning har rapporterat tvetydiga resultat gällande inflytandet som 

tidigare utsatthet av stalkning kan ha på uppfattningar om stalkning bland 

universitetsstudenter (Finnegan & Fritz, 2012; Lambert m.fl., 2013; Philips m.fl., 2004; 
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Yanowitz, 2006). Forskning har bland annat rapporterat att tidigare utsatthet av 

stalkning har signifikanta men små effekter på uppfattningarna om stalkning bland 

universitetsstudenter, detta oberoende av den utsattas kön (Lambert m.fl., 2013). I 

studien av Yanowitz (2006) rapporterade endast de manliga respondenterna att tidigare 

utsatthet av stalkning hade inflytande på deras uppfattningar om stalkning. Hos de 

manliga respondenterna i Yanowitz (2006) studie kunde avsaknaden av tidigare utsatthet 

av stalkning eller kännedomen om att en bekant blivit utsatt för stalkning leda till att 

uppfattningarna om stalkning formades genom exempelvis medias porträttering av 

stalkning. Som ett resultat av detta hade de män som inte upplevt eller känner någon 

som upplevt stalkning skiljaktiga uppfattningar om stalkning. Bland annat uppfattades 

inte mindre allvarliga beteenden, som att skicka upprepade mejl eller brev, som 

stalkning bland dessa män. Män som däremot tidigare hade blivit utsatta för stalkning 

eller hade kunskap om stalkning menade att beteenden som att skicka upprepade mejl 

eller brev ansågs vara stalkning. I jämförelse med män var kvinnor mer sannolika att 

anse att beteenden som att övervaka eller att skicka upprepade mejl eller brev var 

exempel på stalkning, men tidigare utsatthet av stalkning hade inget inflytande på 

kvinnors uppfattningar om stalkning (Yanowitz, 2006; Lambert m.fl., 2013). Således 

hade kvinnors egna utsatthet eller kännedomen av andras utsatthet inget inflytande på 

kvinnornas uppfattningar om stalkning i Yanowitz (2006) studie. Annan forskning som 

också har undersökt universitetsstudenter har dock rapporterat kontrasterande fynd. Det 

har bland annat rapporterats att tidigare utsatthet av stalkning inte har något inflytande 

på uppfattningen av stalkning (Phillips m.fl., 2004). Sammanfattningsvis har forskning 

gällande tidigare utsatthet av stalkning och dess inflytande på universitetsstudenters 

uppfattningar om stalkning visat på tvetydiga resultat. Det krävs därmed mer forskning 

kring detta. 

Flera studier har undersökt uppfattningen om stalkning i relation till den utsattas 

och förövarens kön (Finnegan & Fritz, 2012; Gavin & Scott, 2016; Phillips m.fl., 2004; 

Scott m.fl., 2019). Forskning har visat att situationer med en manlig förövare och en 

kvinnlig utsatt upplevdes vara allvarligare än situationer som involverade en kvinnlig 

förövare och en manlig utsatt (Scott m.fl., 2019). I en studie som undersökte situationer 

med en manlig förövare och en kvinnlig utsatt, uppfattades det av respondenterna att 

kvinnan var ansvarig för sitt eget öde (Gavin & Scott, 2016). Det ansågs att kvinnan 

uppmuntrade till stalkning, antingen aktivt, genom att exempelvis hålla kontakten med 
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förövaren, eller passivt, genom att exempelvis inte svara förövaren eller inte ändra sina 

dagliga rutiner. När en man stalkar en kvinna kan det finnas förmildrande faktorer som 

av vissa kan anses rättfärdiga förövarens beteende (Gavin & Scott, 2016). Förmildrande 

faktorer i situationer med en manlig förövare var bland annat romantiseringen av 

handlandet eller tanken av att kvinnor önskar uppvaktning. I situationer med en kvinnlig 

förövare och en manlig utsatt fanns däremot färre förmildrande faktorer, de som fanns 

var bland annat hormoner eller psykisk ohälsa. Studier som har undersökt 

universitetsstudenter har däremot rapporterat motstridande resultat (Finnegan & Fritz, 

2012; Phillips m.fl., 2004). Resultatet av en studie visade inga skillnader mellan män 

och kvinnor i uppfattning om stalkning efter ett avslutat förhållande, oavsett om det var 

en manlig förövare och kvinnlig utsatt eller tvärtom (Finnegan & Fritz, 2012). 

Respondenterna tenderade att definiera stalkning lika oavsett kön på förövare och utsatt. 

I studien av Phillips m.fl. (2004) fanns det heller inga skillnader i uppfattningen av vilka 

beteenden som ansågs vara stalkning när det var en manlig förövare och en kvinnlig 

utsatt eller en kvinnlig förövare och en manlig utsatt. 

En tidigare relation mellan den utsatta och förövaren kan ha ett inflytande på 

uppfattningen om stalkning (ex Gavin & Scott, 2016; Scott m.fl., 2019; Scott, Lloyd & 

Gavin, 2010; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan, Gillett, Davies, Blaauw & Patel, 2003). 

Det finns en missuppfattning bland många att det är farligare med en okänd person som 

stalkar än om någon de känner, som exempelvis en ex-partner, stalkar (Harris & Miller, 

2000). En meta-analys indikerar att hälften av alla fall inom stalkning involverar ex-

partners (Spitzberg & Cupach, 2007) och forskning har visat att det kan vara mer 

sannolikt att den som stalkar är en ex-partner snarare än en främling eller bekant 

(Spitzberg & Cadiz, 2002). Befintlig forskning rapporterar konsekvent om resultat att 

stalkning utförd av en ex-partner är förknippad med allvarligare konsekvenser för den 

utsatta (McEwan m.fl., 2017; Sheridan & Lyndon, 2012). När förövaren och den utsatta 

porträtterades som främlingar snarare än bekanta eller ex-partners, uppfattades 

förövarens beteende att utgöra stalkning, kräva polisinsats, orsaka rädsla och orsaka 

psykisk eller fysisk skada i större utsträckning (Scott m.fl., 2010; Scott & Sheridan, 

2011). Vidare uppfattades den utsatta som mindre ansvarig för att uppmuntra förövarens 

beteende när förövaren porträtterades som en främling snarare än en bekant eller ex-

partner (Scott m.fl., 2010; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan m.fl., 2003). 
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Victim blaming  

Benjamin Mendelsohn introducerade konceptet med victim precipitation theory, även 

benämnt victim blaming (Mendelsohn, 1976). Precipitate kan översättas till att 

påskynda/provocera. Denna teori handlar om den komplexa interaktionen mellan 

förövaren och den utsatta. Mendelsohn hade uppfattningen om att de utsatta, i viss mån, 

kan vara ansvariga för sin egen utsatthet. Detta kan exempelvis ske genom att den 

utsatta provocerat förövaren till att begå brottet genom hot eller kränkningar. Förövaren 

kan således anse att den har haft rätt till sitt agerande på grund av den utsattes beteende 

eller handlingar. Den utsattes provokation mot förövaren kan antingen göras aktivt eller 

passivt. Aktiv provokation handlar om att den utsatta har ansvarat för sin egen utsatthet 

genom bland annat provokationer eller hur den var klädd. Passiv provokation handlar 

däremot om att den utsatta omedvetet har bidragit till sin egen utsatthet. Befintlig 

forskning rapporterar att kvinnor som utsatts för stalkning kan uppfattas uppmuntra 

stalkningen antingen aktivt eller passivt (Gavin & Scott, 2016). Aktivt, genom att 

exempelvis hålla kontakten med förövaren, eller passivt, genom att exempelvis inte 

svara förövaren eller inte ändra sina dagliga rutiner. I befintlig forskning har det 

rapporterats att skepsis kring den utsattes uppmuntran till förövarens beteende kan 

förekomma när den utsatta haft en tidigare relation med förövaren (Dennison & 

Thomson, 2005). Victim blaming kan därmed appliceras till denna studie som 

undersöker uppfattningar om stalkning utförd av en ex-partner. En skepsis om den 

utsatta kan influera uppfattningar kring ex-partner stalkning eftersom aktiv eller passiv 

provokation från den utsatta kan uppfattas bidra till förövarens beteende (se Sheridan 

m.fl., 2003). Det är därmed av vikt att även undersöka respondenternas uppfattning om 

den utsatta ansvarar för din egen utsatthet för stalkning i denna studie eftersom 

uppfattningar om stalkning kan grundas i victim blaming.  

Sammanfattningsvis har resultat av tidigare forskning som redogjorts för i denna 

studie visat att manliga och kvinnliga universitetsstudenter kan skilja sig i uppfattningen 

om stalkning (ex Lambert m.fl., 2013; Phillip m.fl., 2004; Yanowitz, 2006). Kvinnor 

kan bland annat vara mer benägna att uppfatta olika situationer som stalkning i 

jämförelse med män (Yanowitz, 2006). I enlighet med teorin om victim blaming kan en 

utsatt för ex-partner stalkning uppfattas bidra till sin utsatthet genom antingen aktiv eller 

passiv provokation (Gavin & Scott, 2016). Sammantaget har forskning fokuserat på att 

undersöka uppfattningar om stalkning utförd av en ex-partner, men inte mycket 
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forskning har riktat in sig på skillnaden mellan manliga och kvinnliga 

universitetsstudenter i denna uppfattning. Det finns även lite forskning gällande hur en 

tidigare utsatthet för stalkning utförd av en ex-partner kan ha inflytande på 

uppfattningarna om stalkning. I Sverige saknas forskning om prevalensen av utsatthet 

för ex-partner stalkning bland universitetsstudenter samt hur tidigare utsatthet för 

stalkning utförd av en ex-partner kan influera uppfattningar om stalkning och om denna 

uppfattning skiljer sig mellan könen. Det kan därmed anses vara intressant att undersöka 

detta i Sverige. 

 

Syfte och frågeställningar  

Således är syftet med föreliggande studie att undersöka prevalensen av utsatthet för ex-

partner stalkning bland universitetsstudenter samt skillnader mellan unga män och 

kvinnor i uppfattningen om stalkning utförd av en ex-partner och hur denna uppfattning 

relaterar till tidigare utsatthet. Frågeställningarna i denna studie blir således: 

• Hur ser prevalensen av utsatthet för ex-partner stalkning ut bland 

universitetsstudenter? 

• Finns det en interaktion mellan kön och tidigare utsatthet på uppfattningar om 

ex-partner stalkning och har tidigare utsatthet av ex-partner stalkning eller kön 

inflytande på uppfattningar om stalkning utförd av en ex-partner? 

 

Metod 

Studien har använt sig av en kvantitativ metodansats med tvärsnittsdesign. Detta för att 

undersöka prevalensen av utsatthet för ex-partner stalkning samt skillnader i män och 

kvinnors uppfattning av stalkning utförd av en ex-partner och hur denna uppfattning 

relaterar till tidigare utsatthet. Insamling av data till denna studie genomfördes genom en 

enkät som avsåg att undersöka stalkning bland universitetsstudenter. Enkäten delades ut 

till studenter vid ett universitet i Sverige genom muntlig förfrågan om deltagande. 

 

Respondenter 

Respondenterna till denna studie rekryterades genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Denna rekrytering skedde genom en muntlig förfrågan av universitetsstudenter 

vid ett universitets campus. De respondenter som inkluderades i denna studie var således 



 

UPPFATTNINGAR OCH PREVALENS AV EX-PARTNER STALKNING  

 

8 

kvinnor och män som vid datainsamlingstillfället var studerande vid universitetet. I 

tillägg till att undersöka universitetsstudenter var syftet med denna studie att undersöka 

unga vuxna, således exkluderades respondenter över 29 år från denna studie. 

Definitionen av en ung vuxen skiljer sig i Sverige, denna studie har valt att avgränsa 

respondenternas ålder i linje med definitionen av unga vuxna som bland annat används 

inom psykiatrin i Sverige, denna definition avgränsar ung vuxen upp till 29 år (Lunds 

kommun, 2019; Malmö stad, 2019). Det var 44 respondenter som var över 29 år och 

exkluderades från denna studie. Vidare bestod det interna bortfallet i denna studie av 

respondenter som inte uppfyllde de kriterier som studien eftersträvade att undersöka. Till 

bortfall räknades de som inte var studerande vid universitetet, de som inte hade uppgett 

sitt kön eller hade uppgett “annat” som svar på denna fråga samt de som inte hade svarat 

på scriptet. Det var fem respondenter som uppgav att de var icke-studerande. Vidare var 

det tre respondenter som svarade “annat” på kön, och en respondent som inte uppgav sitt 

kön. Slutligen var det fyra respondenter som inte hade uppgett några svar på scriptet. 

Efter exklusionen samt det interna bortfallet bestod urvalet i denna studie av 508 

respondenter (N=508). Av de 508 respondenterna som blev studiens urval, var 313 (61,6 

%) kvinnor och 195 (38,4 %) män. Respondenternas ålder varierade från 19 till 29 år (M 

= 22,7 , SD = 2,3). Det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande 

ålder, t (506, n = 508), = 4,18, p < ,001. 

 

Material 

Ett samarbete mellan grupper som undersökte våld i nära relation bland unga samt 

stalkning initierades i avsikt att utforma en gemensam enkät samt göra en gemensam 

datainsamling för att nå ut till ett större antal respondenter. Enkäten som utformades 

undersökte således våld i nära relation bland unga samt stalkning. Enkäten inleddes med 

ett informationsbrev som bland annat beskrev projektets syfte, att deltagandet var 

frivilligt, personuppgifterna skulle hanteras konfidentiellt och att deltagandet kunde 

avbrytas närsomhelst. En pilotstudie genomfördes på enkäten och revideringar förekom 

som följd av detta. Pilotstudien genomfördes en vecka innan den huvudsakliga 

datainsamlingen, där samtliga medlemmar i projektgruppen samlade in svar från 

universitetsstudenter vid universitetets campus. Den färdigställda enkäten var utformad 

genom att inledningsvis ställa ett antal bakgrundsfrågor för att inhämta grundläggande 

information om respondenten och säkerställa att respondenten fyllde kraven för att delta 
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i studien. Dessa bakgrundsfrågor var respondentens ålder, kön, relationsstatus samt om 

respondenten var studerande vid universitetet. Den del av enkäten som var relevant för 

att undersöka uppfattningar om stalkning var ett script. Vidare var en lista av stalkning- 

och dejtingvåld-relaterade beteenden relevant för att undersöka prevalensen av utsatthet 

för ex-partner stalkning, i denna del användes endast de beteenden som utgjorde 

stalkning. 

Script. Användningen av ett script för att samla in data inspirerades av Yanowitz 

och Yanowitz (2012) studie, där respondenterna skulle beskriva ett händelseförlopp av 

stalkning. Ett script handlar bland annat om att ge en kognitiv representation av hur en 

individ tror att en följd av händelser kommer att inträffa (Abelson, 1981). Till skillnad 

från en vinjett där en situation skildras och respondenterna ska ta ställning till den, kan 

ett script förklaras genom att respondenterna själva skildrar situationen. I denna enkät 

användes idéen om script som grund, däremot beskrev scriptet en halv berättelse som 

hade sju fortsättningar som respondenterna skulle skatta på en skala mellan 1-5 hur 

troligt respondenten ansåg att dessa fortsättningar skulle inträffa som följd av 

berättelsen. Detta istället för att respondenterna själv skriftligen skulle skildra 

fortsättningen till berättelsen i scriptet. Scriptet beskrev således en relation mellan en 

man och en kvinna som sedan avslutades. Berättelsen i scriptet var inspirerad av 

vinjetter som användes i studierna av Philips m.fl. (2004) samt Kamphuis m.fl. (2005). I 

denna studie valdes det att förövaren skulle vara en man och den utsatta en kvinna, detta 

med utgångspunkt i att det i tidigare forskning har rapporterats att 92 % av förövare 

inom stalkning är män (Björklund m.fl., 2010). I tillägg har resultat från befintlig 

forskning visat att det inte finns någon skillnad i universitetsstudenters uppfattning om 

stalkning oavsett kön på förövare och utsatt (se Finnegan & Fritz, 2012; Phillips m.fl., 

2004).  

  

Isabella är en kvinna på 24 år. För ett år sedan mötte Isabella studenten 

Mikael, som hon tyckte var attraktiv och charmig. Dom blev snabbt tillsammans. 

Efter några månader började relationen att förändras. Mikael hade blivit 

kontrollerande och svartsjuk och varje dag insisterade han på att veta var hon 

varit och vem hon pratat med. Efter tio månader tillsammans insåg Isabella att 

de inte passade ihop och berättade för honom att förhållandet var över. Mikael 

ville dock inte acceptera detta beslut och ville fortsätta relationen. Sedan 
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uppbrottet har Mikael ringt Isabella upprepade gånger men hon svarar inte på 

hans telefonsamtal. Detta fortsatte i många veckor till hennes uppenbara 

obehag. På senare tid tror Isabella att hon har sett Mikael utanför hennes hus… 

  

Respondenterna skattade sedan till vilken grad olika fortsättningar av berättelsen 

i scriptet kunde tänkas förekomma efter den avslutade relationen. Den första 

fortsättningen beskrev hur ex-partnern vid flertalet tillfällen hade skickat blommor och 

charmiga meddelanden till kvinnan. Den andra fortsättningen beskrev att kontakten 

mellan parterna avtog. Den tredje fortsättningen beskrev att kvinnan såg ex-partnern 

befinna sig runt hennes bostad, och titta in i hennes fönster. Den fjärde fortsättningen 

beskrev att kvinnan ursäktade och beskyllde sig själv för mannens kontrollerande och 

svartsjuka beteende och återupptog relationen. Den femte fortsättningen beskrev att ex-

partnern hotade med att begå självmord om de inte upptog sin relation. Den sjätte 

fortsättningen beskrev att ex-partnern upprepade gånger varit aggressiv och sagt 

förolämpande saker till kvinnan när de stött på varandra på offentliga platser. Slutligen 

beskrev den sjunde fortsättningen att ex-partnern och kvinnan utvecklade en 

vänskapsrelation. Två av de sju fortsättningarna var kontrollfrågor som beskrev ett 

fredligt avslut på relationen, där inget stalkning-relaterat beteende uppvisades. Dessa var 

fortsättning 2 (kontakten avtog) och fortsättning 7 (utvecklar vänskapsrelation). 

Kontrollfrågorna inkluderades med avsikt att säkerställa att respondenterna verkligen 

svarade på varje fråga separat samt för att validera svaren från de övriga 

fortsättningarna. Det förväntades därmed att svaren på kontrollfrågorna skulle skilja sig 

åt från de övriga stalkning-relaterade fortsättningarna. Ytterligare en av de efterföljande 

sju fortsättningarna innehöll heller inte stalkning-relaterade beteenden utan undersökte 

om respondenten ansåg att ansvaret låg hos den utsatte (fortsättning 4). Detta med grund 

i teorin om victim blaming samt befintlig forskning som rapporterat att respondenter 

uppfattar den utsatta som mer ansvarig för att uppmuntra förövarens beteende när 

förövaren porträtteras som en bekant eller ex-partner snarare än en främling (Scott m.fl., 

2010; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan m.fl., 2003). De övriga fyra fortsättningarna 

undersökte stalkning-relaterade beteenden som inspirerats från listan av stalkning-

relaterade beteenden från Sheridan m.fl. (2001) studie. Victim blaming inkluderades 

även i dessa fyra fortsättningar genom passiv provokation från den utsattas sida. Detta 

genom att den utsatta var medveten om att förövaren visste om den utsattas adress, 
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telefonnummer och rutiner, och inte ändrat dessa. Det framgick att den utsatta inte flyttat 

i fortsättning 1 samt 4, bytt telefonnummer i fortsättning 5 eller ändrat sina rutiner i 

fortsättning 6. Aktiv provokation inkluderades i berättelsen i scriptet där kvinnan aktivt 

provocerade mannen genom att göra slut med honom mot hans vilja. Svarsalternativen 

till de efterföljande fortsättningarna till berättelsen i scriptet utgjorde en likertskala som 

skattades 1 = inte alls troligt och 5 = mycket troligt, där högre värde på dessa svar 

indikerar på en högre värdering av trolighet. 

Lista på stalkning-relaterade beteenden. Enkäten innehöll även en lista av 

stalkning- och dejtingvåld-relaterade beteenden där respondenten ombads kryssa i om 

denne någonsin blivit utsatt av eller utsatt en nuvarande partner eller ex-partner för 

dessa. Endast respondenternas eventuella utsatthet av olika stalkning-relaterade 

beteenden utförd av en ex-partner var relevant för denna studie. De stalkning-relaterade 

beteenden som användes i denna lista hämtades från Sheridan m.fl. (2001) lista på olika 

beteenden som anses vara stalkning. Listan av stalkning- och dejtingvåld-relaterade 

beteenden i den aktuella studiens enkät innehöll totalt 33 beteenden, av dessa var 20 

beteenden stalkning-relaterade. De stalkning-relaterade beteendena som undersöktes var 

bland annat om en ex-partner hade ringt eller SMSat upprepade gånger mot 

respondentens vilja, upprepade gånger sökt upp respondenten i verkliga livet mot dennes 

vilja, hotat att skada sig själv eller hotat att skada respondenten. Respondenterna som 

uppgav att de upplevt ett eller fler av de stalkning-relaterade beteenden utförd av en ex-

partner kategoriserades som “utsatta”, medan de respondenter som inte hade upplevt 

något stalkning-relaterat beteende kategoriserades som “inte utsatta”. Det skapades 

således en ny dikotom variabel där respondenter som inte blivit utsatta kodades som noll 

och de som blivit utsatta kodades som ett. Att undersöka tidigare utsatthet i kombination 

med att undersöka uppfattningarna om stalkning genom ett script inspirerades av 

Yanowitz och Yanowitz (2010) studie. 

 

Procedur                               

Pilotstudien samt de efterföljande revideringarna av enkäten genomfördes under vecka 

16. Den huvudsakliga datainsamlingen genomfördes den 24 april. Samtliga inom 

projektgruppen delade ut enkäterna till studenter vid universitets campus. Inledningsvis 

presenterade författarna muntligen om projektets huvudsakliga syfte samt tillfrågade 

studenterna om de kunde tänka sig att delta i studien. Till studenterna som gav samtycke 
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att delta i studien utdelades varsin enkät och det informerades om att författarna skulle 

hämta de besvarade enkäterna efter en given tid. Författarna fanns kvar i lokalen medan 

enkäten besvarades, dock med ett sådant avstånd att författarna inte såg hur 

respondenterna besvarade enkäten. Det tog mellan 10 till 14 minuter att besvara enkäten. 

Efter att respondenterna lämnade in sin enkät tillfrågades de om det hade gått bra, för att 

säkerställa att enkäten inte hade väckt obehag hos respondenterna. Varje enkät lades 

därefter i ett förslutet fodral för att bevara respondenternas konfidentialitet.  

Etiska överväganden. Ett etiskt övervägande som gjordes tidigt under studien 

var att det valdes att inte ställa frågor kring allvarligt våld eller allvarlig form av 

stalkning. Ett vidare övervägande var att respondenterna valdes genom muntlig 

förfrågan och enkäterna överlämnades personligen till respondenterna. Detta för att 

någorlunda kunna hålla koll på respondenternas mående med hänsyn till att frågorna 

kunde uppfattas vara av känslig karaktär trots att det inte frågades om allvarligt våld och 

stalkning. Vidare undersöktes inte respondenter som satt i föreläsningssalar eftersom 

författarna inte önskade att respondenterna skulle känna en press att delta i studien eller 

behöva svara på frågorna i närheten av klasskamrater. I överensstämmelse med 

informationskravet (Trost & Hultåker, 2016) informerades respondenterna muntligen 

om projektets huvudsakliga syfte samt att enkäten inleddes med informationsbrev där 

syftet tydligt framgick. Vidare informerades respondenterna att de kunde få stöd hos 

campushälsan och hos kvinnojourer om obehag skulle uppstå under eller efter 

deltagandet i studien. Det fanns kontaktuppgifter i enkätens informationsbrev till 

campushälsan, kvinnojouren och även till polisen. Respondenterna tillfrågades således 

om det hade gått bra efter avslutad enkät. I enlighet med samtyckeskravet (Trost & 

Hultåker, 2016) tillfrågades varje respondent muntligen om de kunde tänka sig att delta i 

denna studie. Respondenterna fick även skriftligen samtycka till deltagande i studien 

genom att kryssa i en ruta i enkäten om att de samtycker till att delta i studien. Vidare 

informerades respondenterna muntligt att deltagandet i studien var frivilligt, detta 

framgick även i enkätens informationsbrev. I informationsbrevet framgick det dessutom 

att respondenten hade rätt att avbryta sitt deltagande närsomhelst utan konsekvenser. I 

enlighet med konfidentialitetskravet (Trost & Hultåker, 2016) framgick det i 

informationsbrevet att informationen som samlades in skulle förvaras på ett 

konfidentiellt sätt genom att förvara enkäterna på en säker plats under studiens gång. I 

överensstämmelse med detta förvarades varje besvarad enkät i ett förslutet fodral för att 
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bevara respondenternas konfidentialitet. När denna studie har avslutats och publicerats 

kommer enkäterna att förstöras. Inga obehöriga personer fick ta del av den insamlade 

datan. Eftersom det inte ombads att respondenten skulle ange personuppgifter eller 

information som kunde avslöja respondentens identitet tillgodosågs 

konfidentialitetskravet ytterligare, detta framgick i informationsbrevet. Den insamlade 

datan användes endast inom ramen för det aktuella projektet och för forskningens 

ändamål, detta i överensstämmelse med nyttjandekravet. 

 

Statistiska analyser 

All data som samlades in analyserades i statistikprogrammet SPSS. Signifikansnivån för 

samtliga analyser sattes till p < ,05. För att undersöka prevalensen av utsatthet för ex-

partner stalkning mellan män och kvinnor användes ett ch-2 test. Ett chi-2 test ansågs 

vara lämpligt att använda eftersom variablerna tidigare utsatthet samt kön var dikotoma 

och därmed icke-parametriska. Vid redovisning av effektstorleken vid chi-2 testet 

tillämpades phi för 2 x 2 korstabeller för att beskriva styrkan på sambandet (Borg & 

Westerlund, 2012). 

För att undersöka om det fanns en interaktionseffekt mellan kön och tidigare 

utsatthet på uppfattningar om ex-partner stalkning och om tidigare utsatthet av ex-

partner stalkning eller kön hade huvudeffekter på uppfattningar om stalkning utförd av 

en ex-partner, användes en 2 x 2 oberoende ANOVA (Borg & Westerlund, 2012). 

Samtliga sju fortsättningar till berättelsen i scriptet utgjorde sju enskilda variabler. Av 

dessa sju variabler var det fem som var intressanta att analysera, därmed undersöktes 

normalfördelningen av dessa variabler (Pallant, 2016). De två dikotoma variablerna kön 

och tidigare utsatthet användes för att kunna analysera om de enskilt hade huvudeffekt 

på svaren på scriptet samt om variablerna tillsammans hade en interaktionseffekt på 

svaren på scriptet. Respondentens kön, samt om denne tidigare blivit utsatt för stalkning 

eller inte, blev analysens oberoende variabler, medan de fem olika fortsättningarna blev 

beroende variabler. Det genomfördes fem olika flervägs-ANOVA, en för varje beroende 

variabel. 
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Resultat 

Den första frågeställningen avsåg att undersöka prevalensen av utsatthet för ex-partner 

stalkning bland universitetsstudenter. Analysen från Chi-2 testet som genomfördes 

visade att 168 respondenter (33,1 %) hade blivit utsatta och 340 respondenter (66,9 %) 

inte hade blivit utsatta för ett eller flera stalkning-relaterade beteenden utförd av en ex-

partner (se tabell 1). Av de respondenter som blivit utsatta var 57 (33,9 %) män, och 111 

(66,1 %) kvinnor. Av det totala antalet kvinnliga respondenter i studien hade 35,5 % 

blivit utsatta för stalkning utförd av en ex-partner. Av det totala antalet manliga 

respondenter i studien hade 29,2 % blivit utsatta för stalkning utförd av en ex-partner. 

Det fanns inga signifikanta skillnader i tidigare utsatthet för ex-partner stalkning mellan 

män och kvinnor, χ2 (1, n = 508) = 2,11, p < ,15, ɸ = ,06. 

 

Tabell 1  

2 x 2 korstabell som redovisar deskriptiv statistik om tidigare utsatthet för ex-partner 

stalkning och kön. 

 Kön  

  Man Kvinna n 

Utsatthet Ja 57 111 340 (66,9 %) 

 Nej 138 202 168 (33,1 %) 

Total  195 (29,2 %) 313 (35,5 %) 508 

 

Den andra frågeställningen avsåg att undersöka om det finns en interaktion 

mellan kön och tidigare utsatthet på uppfattningar om ex-partner stalkning och om 

tidigare utsatthet av ex-partner stalkning eller kön har inflytande på uppfattningar om 

stalkning utförd av en ex-partner. Tabell 2 visar deskriptiv statistik från samtliga 

fortsättningar till berättelsen i scriptet. Fortsättning 2 och 7 är kontrollfrågor som inte 

används i analysen, eftersom dessa inte undersöker stalkning-relaterade beteenden. 

Svaren från kontrollfrågorna visade låga medelvärden (2,34 och 1,59), det vill säga att 

det upplevdes som mindre troligt att dessa fortsättningar skulle förekomma som följd av 

berättelsen i scriptet. De övriga fortsättningarna visade på högre medelvärden där det 

varierade från 2,59 till 3,90. Värdena på Levene’s test of Homogenity of variances 

visade att tre av fortsättningarna inte hade homogena varianser, vilket ökar risken för typ 

I-fel. Detta har uppmärksammats och tagits i beräkning, ett flervägs-ANOVA kommer 

användas ändå eftersom det är ett robust test (Borg & Westerlund, 2012). 
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Tabell 2 

Redovisning av deskripiv statistik från samtliga fortsättningar till berättelsen i scriptet. 

 n M SD Varians Levene’s statistic  

F1: Skickar blommor/charmiga meddelanden 507 3,68 1,15 1,31 1,01 

F2: Kontakten avtar (kontrollfråga) 506 2,34 1,14 1,30 1,12 

F3: Befinner sig runt bostad 508 3,90 1,01 1,02 3,75* 

F4: Den utsatta är ansvarig 507 2,59 1,32 1,73 3,56* 

F5: Hota med självmord 508 3,71 1,03 1,06 5,68*** 

F6: Aggressivt och förolämpande beteende 506 3,85 1,04 1,08 2,32 

F7: Utvecklar vänskapsrelation (kontrollfråga) 506 1,59 ,93 ,86 2,47 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, SD = standardavvikelse. Spridningen på 

värdena kunde vara mellan 1 = inte alls troligt och 5 = mycket troligt. F = fortsättningar. 

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

  

Fortsättning 1: Skickar blommor och charmiga meddelanden 

Resultatet av flervägs-ANOVA testet som genomfördes på fortsättning 1 visade ingen 

interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet, F(1, n = 507) = ,193, p < ,661. 

Vidare visade testet att det fanns en huvudeffekt av kön, F(1, n = 507) = 13,12, p < ,001, 

där kvinnor uppvisade ett signifikant högre medelvärde (M = 3,84, SD = 1,14) jämfört 

med män (M = 3,42, SD = 1,11). Det fanns däremot ingen huvudeffekt av tidigare 

utsatthet, F(1, n = 507) = ,09, p < ,764. En huvudeffekt av kön innebär att det fanns 

signifikanta skillnader i hur troligt kvinnor och män uppfattade att förövaren skulle 

skicka blommor och charmiga meddelanden som följd av berättelsen. Kvinnor 

uppfattade alltså att det var mer troligt att stalkning skulle förekomma som följd av 

berättelsen i relation till fortsättning 1.  

 

Figur 1. Medelvärdejämförelse mellan män och kvinnor samt tidigare utsatthet på 

fortsättning 1: skickar blommor och charmiga meddelanden.  
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Fortsättning 3: befinner sig runt bostad  

Resultatet av flervägs-ANOVA testet som genomfördes på fortsättning 3 visade ingen 

interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet, F(1, n = 508) = ,016, p < ,90. Vidare 

visade testet att det fanns en huvudeffekt av kön, F(1, n = 508) = 12,33, p < ,001, där 

kvinnor uppvisade ett signifikant högre medelvärde (M = 4,04, SD = 0,92) jämfört med 

män (M = 3,69, SD = 1,11). Det fanns däremot ingen huvudeffekt av tidigare utsatthet, 

F(1, n = 508) = ,998, p < ,32. En huvudeffekt av kön innebär att det fanns signifikanta 

skillnader i hur troligt kvinnor och män uppfattade att förövaren skulle befinna sig runt 

den utsattas bostad som följd av berättelsen. Kvinnor uppfattade alltså att det var mer 

troligt att stalkning skulle förekomma som följd av berättelsen i relation till fortsättning 

3.  

 
Figur 2. Medelvärdejämförelse mellan män och kvinnor samt tidigare utsatthet på 

fortsättning 3: befinner sig runt bostad.  

 

Fortsättning 4: Den utsatta är ansvarig 

Resultatet av flervägs-ANOVA testet som genomfördes på fortsättning 4 visade ingen 

interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet, F(1, n = 507) =1,51, p < ,21. Testet 

visade vidare att det fanns en huvudeffekt av kön, F(1, n = 507) = 18,20, p < ,001, där 

kvinnor uppvisade ett signifikant högre medelvärde (M = 2,82, SD = 1,35) jämfört med 

män (M = 2,21, SD = 1,17). Det fanns också en huvudeffekt av tidigare utsatthet, F(1, n 

= 507) = 5,36, p < ,021. De som varit tidigare utsatta för ex-partner stalkning uppvisade 

ett signifikant högre medelvärde (M = 2,78, SD = 1,31) jämfört med de som inte hade 

blivit utsatta för ex-partner stalkning (M = 2,49, SD = 1,31). En huvudeffekt av kön 

innebär att det fanns signifikanta skillnader i hur troligt kvinnor och män uppfattade att 

den utsatta var ansvarig för sin egen utsatthet som följd av berättelsen. En huvudeffekt 

av tidigare utsatthet innebär att det fanns signifikanta skillnader mellan hur de som inte 
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blivit och de som blivit utsatta för ex-partner stalkning uppfattade att den utsatta var 

ansvarig för sin egen utsatthet. Kvinnor samt de som blivit utsatta för ex-partner 

stalkning uppfattade alltså att det var mer troligt att den utsatta ansvarade för sin egen 

utsatthet som följd av berättelsen i relation till fortsättning 4. 

 
Figur 3. Medelvärdejämförelse mellan män och kvinnor samt tidigare utsatthet på 

fortsättning 4: den utsatta är ansvarig. 

 

Fortsättning 5: Hota med självmord 

Resultatet av flervägs-ANOVA testet som genomfördes på fortsättning 5 visade ingen 

interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet, F(1, n = 508) = ,001, p < ,98. Vidare 

visade testet att det fanns en huvudeffekt av kön, F(1, n = 508) = 29,99, p < ,001, där 

kvinnor uppvisade ett signifikant högre medelvärde (M = 3,91, SD = 0,95) jämfört med 

män (M = 3,37, SD = 1,07). Det fanns däremot ingen huvudeffekt av tidigare utsatthet, 

F(1, n = 508) = ,038, p < ,846. En huvudeffekt av kön innebär att det fanns signifikanta 

skillnader i hur troligt kvinnor och män uppfattade att förövaren skulle hota med 

självmord som följd av berättelsen. Kvinnor uppfattade alltså att det var mer troligt att 

stalkning skulle förekomma som följd av berättelsen i relation till fortsättning 5.  

 

Figur 4. Medelvärdejämförelse mellan män och kvinnor samt tidigare utsatthet på 

fortsättning 5: hota med självmord. 
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Fortsättning 6: Aggressivt och förolämpande beteende 

Resultatet av flervägs-ANOVA testet som genomfördes på fortsättning 6 visade ingen 

interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet, F(1, n = 506) = ,402, p < ,527. 

Vidare visade testet att det fanns en huvudeffekt av kön, F(1, n = 506) = 28,94, p < ,001, 

där kvinnor uppvisade ett signifikant högre medelvärde (M = 4,06, SD = 0,97) jämfört 

med män (M = 3,50, SD = 1,05).  Det fanns däremot ingen huvudeffekt av tidigare 

utsatthet, F(1, n = 506) = 2,15, p < ,143. En huvudeffekt av kön innebär att det fanns 

signifikanta skillnader i hur troligt kvinnor och män uppfattade att förövaren skulle bete 

sig aggressivt och säga förolämpande saker när parterna stötte på varandra på offentliga 

platser som följd av berättelsen. Kvinnor uppfattade alltså att det var mer troligt att 

stalkning skulle förekomma som följd av berättelsen i relation till fortsättning 6.  

 

 

Figur 5. Medelvärdejämförelse mellan män och kvinnor samt tidigare utsatthet på 

fortsättning 6: Aggressivt och förolämpande beteende. 

 

Diskussion 

Den aktuella studien syftade till att undersöka prevalensen av utsatthet för ex-partner 

stalkning bland universitetsstudenter samt skillnaden mellan män och kvinnor i 

uppfattningen om stalkning utförd av en ex-partner och hur denna uppfattning relaterar 

till tidigare utsatthet. Resultatet från studien visade att 33,1 % av respondenterna hade 

upplevt ett eller flera stalkning-relaterade beteenden utfört av en ex-partner. Resultaten 

från studien visade vidare att kvinnor i större utsträckning än män uppfattade att 

stalkning skulle förekomma i samtliga fortsättningar till berättelsen i scriptet. Resultatet 

visade även att de som blivit utsatta för ex-partner stalkning uppfattade att den utsatta 

var mer ansvarig för sin utsatthet än de som inte blivit utsatta. Slutligen visade resultatet 

att det finns tendenser till interaktionseffekter mellan kön och tidigare utsatthet på tre av 



 

UPPFATTNINGAR OCH PREVALENS AV EX-PARTNER STALKNING  

 

19 

fortsättningarna till berättelsen i scriptet (fortsättning 1: skickar blommor och charmiga 

meddelanden, fortsättning 4: den utsatta är ansvarig och fortsättning 6: aggressivt och 

förolämpande beteende), men dessa kan inte statistiskt säkerställas. 

Studiens första frågeställning undersökte prevalensen av utsatthet för ex-partner 

stalkning bland universitetsstudenter. Resultatet visade att ungefär en tredjedel av 

respondenterna blivit utsatta för ex-partner stalkning. Detta resultat ligger i linje med 

tidigare forskning som rapporterat att prevalensen för utsatthet för stalkning bland 

universitetsstudenter var 21 % (Bjerregaard, 2000) respektive 49 % (Björklund m.fl., 

2010). Trots att denna studies resultat ligger i linje med tidigare forskning kan det 

argumenteras att denna prevalens kan bero på att endast mindre allvarliga stalkning-

relaterade beteenden undersöktes. I den aktuella studiens enkät valdes det att inte fråga 

om allvarligare stalkning-relaterade beteenden, detta med hänsyn till etiska aspekter. 

Hade det däremot frågats om mer allvarliga stalkning-relaterade beteenden kan det 

tänkas att prevalensen visat på lägre utsatthet för ex-partner stalkning. Detta resonemang 

grundar sig i att forskning som undersökt prevalensen av utsatthet för stalkning och 

fokuserat på mer allvarliga stalkning-relaterade beteenden, som exempelvis dödshot mot 

den utsatta, har visat på en lägre prevalens av utsatthet för stalkning (se Bjerregaard, 

2000) i jämförelse med den aktuella studien och Björklund m.fl. (2010) studie som inte 

undersökte allvarliga eller undersökte mindre allvarliga stalkning-relaterade beteenden. 

Den aktuella studiens resultat visade vidare att det inte fanns en signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män i prevalensen av utsatthet för ex-partner stalkning. Således 

innebär detta resultat att kvinnor och män hade blivit utsatta för ex-partner stalkning i 

någorlunda samma utsträckning. Detta fynd överensstämmer därmed inte med befintlig 

forskning som rapporterat att utsattheten för stalkning är vanligast bland kvinnor 

(Bjerregaard, 2000; Björklund m.fl., 2010). Tidigare forskning har däremot inte 

undersökt utsattheten för ex-partner stalkning specifikt utan även stalkning utförd av 

främlingar eller bekanta. Studien av Björklund m.fl. (2010) jämförde stalkning utförd av 

en ex-partner med stalkning utförd av främlingar och bekanta och fann att ex-partner 

stalkare var mer benägna att använda våld inom stalkningen. Det indikerar på att de som 

hade blivit utsatta för ex-partner stalkning även rapporterat att de blivit utsatta för våld, 

vilket denna studie inte undersökte. De respondenterna i Björklund m.fl. (2010) studie 

som rapporterade att de blivit utsatta för ex-partner stalkning var främst kvinnor. En 

potentiell förklaring till denna aktuella studies resultat kan därmed grunda sig i det 
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faktum att denna studie, som nämnt ovan, inte undersökte allvarliga stalkning-relaterade 

beteenden. Om den aktuella studien däremot hade undersökt allvarliga stalkning-

relaterade beteenden hade det möjligtvis funnits skillnader mellan kvinnor och män i 

prevalensen av utsatthet för ex-partner stalkning. Detta resonemang grundar sig således i 

att tidigare forskning rapporterat att kvinnor är mest utsatta för ex-partner stalkning och 

ex-partner stalkning är den subtypen av stalkning som innefattar mest våld (se Björklund 

m.fl., 2010), alltså indikerar detta på att resultaten kan skilja sig om ex-partner stalkning 

som innefattar våld undersöks.  

Studiens andra frågeställning syftade till att undersöka om det finns en 

interaktion mellan kön och tidigare utsatthet på uppfattningar om ex-partner stalkning 

och om tidigare utsatthet av ex-partner stalkning eller kön har inflytande på 

uppfattningar om stalkning utförd av en ex-partner. Resultatet visar att det finns 

tendenser till en interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet på tre av 

fortsättningarna till berättelsen i scriptet, men dessa kan inte statistiskt säkerställas. 

Dessa tre fortsättningar var fortsättning 1: skickar blommor och charmiga meddelanden, 

fortsättning 4: den utsatta är ansvarig och fortsättning 6: aggressivt och förolämpande 

beteende. En interaktionseffekt i fortsättning 4 hade exempelvis inneburit att kvinnor 

som även blivit utsatta för ex-partner stalkning hade uppfattat att det var mer troligt att 

den utsatta ansvarade för sin egen utsatthet. Eftersom det inte finns en interaktionseffekt 

av kön och tidigare utsatthet på uppfattningar av ex-partner stalkning i fortsättning 4 

innebär det att det endast finns två separata huvudeffekter utan en interaktion. Alltså har 

kön en separat huvudeffekt och tidigare utsatthet en separat huvudeffekt på 

uppfattningarna om ex-partner stalkning i fortsättning 4. Vidare visade resultaten att det 

fanns signifikanta skillnader mellan kvinnor och män gällande deras uppfattningar om 

hur troligt det var att stalkning skulle inträffa i samtliga fortsättningar till berättelsen i 

scriptet. Kvinnor uppfattade att det var mer troligt att förövaren upprepade gånger skulle 

skicka blommor och charmiga meddelanden samt befinna sig runt den utsattas bostad 

som fortsättning till berättelsen i scriptet jämfört med män. Detta överensstämmer med 

befintlig forskning som rapporterat att kvinnor uppfattade beteenden som att övervaka 

eller att skicka upprepade mejl eller brev var mer troligt att förekomma under stalkning 

(se Yanowitz, 2006; Lambert m.fl., 2013). Vidare ansåg kvinnor att det var mer troligt 

att förövaren skulle hota med självmord samt bete sig aggressivt och säga förolämpande 

saker när parterna stötte på varandra på offentliga platser, i jämförelse med män. Att 
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kvinnor uppfattar att det är mer troligt att stalkning ska förekomma i fortsättningarna av 

berättelsen i scriptet överensstämmer med tidigare forskning som har rapporterat att 

kvinnor uppfattar olika stalkning-relaterade beteenden som mer troligt att förekomma 

under stalkning i jämförelse med män (Yanowitz, 2006). En potentiell förklaring till 

dessa resultat kan kopplas till tidigare forskning som rapporterat att kvinnor delar en 

gemensam uppfattning om stalkning eftersom de är mer medvetna om att de själva har 

en större risk att bli stalkade jämfört med män (se Lambert m.fl., 2013). Kvinnors högre 

medvetenhet och gemensamma uppfattning om stalkning skulle således kunna vara en 

förklaring till resultaten som framkommit i den aktuella studien, där kvinnor har svarat 

att de uppfattar att det är mer troligt att stalkning förekommer i samtliga fortsättningar 

till berättelsen i scriptet i jämförelse med män. Att kvinnor i större utsträckning än män 

har svarat att det är troligt att förövaren bland annat skickar charmiga meddelanden och 

blommor kan möjligtvis även bero på att kvinnor eventuellt upplevt sådana situationer i 

större utsträckning till skillnad mot män. Denna tolkning grundar sig i resonemang från 

Yanowitz (2006) studie där det beskrivs att kvinnor kan vara mer vana vid att utsättas 

för påträngande beteenden som även kan framkomma inom stalkning och därmed vara 

mer skeptiska till sådant beteende. Med grund i detta kan det tänkas att kvinnor bedömer 

dessa typer av stalkning-relaterade beteenden som troligt i större utsträckning än män. 

En ytterligare förklaring till könsskillnaderna i uppfattningen om ex-partner stalkning 

kan vara att respondenterna möjligtvis identifierat sig själva med det egna könet i 

scriptet och därmed svarat att det är mer eller mindre troligt att stalkning förekommer 

som fortsättning till berättelsen i scriptet eftersom de utgår ifrån hur de själva skulle 

agera i en sådan situation. I exempelvis fortsättning 5, där mannen hotar med att begå 

självmord, kan det tänkas att de manliga respondenterna i studien möjligtvis har 

identifierat sig med förövaren och svarat att de inte upplever det som en trolig 

fortsättning eftersom de själva inte skulle agera på ett sådant sätt.  

Resultaten från den aktuella studien visade att kvinnor ansåg att det var mer 

troligt att den utsatta var ansvarig för stalkningen i jämförelse med män. Detta fynd är 

motsägelsefullt från tidigare forskning som bland annat rapporterat att manliga studenter 

skuldbelägger de som blivit utsatta för stalkning i mycket större utsträckning jämfört 

med kvinnor (Lambert m.fl., 2013). I Gavin och Scott (2016) studie som undersökte en 

liknande stalkning situation som denna studie, rapporterades det att respondenterna 

ansåg att den utsatta uppmuntrade till stalkningen, antingen aktivt, genom att exempelvis 
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hålla kontakten med förövaren, eller passivt, genom att exempelvis inte svara förövaren 

eller inte ändra sina dagliga rutiner. I berättelsen i den aktuella studiens script beskrivs 

det att kvinnan avslutar relationen mot mannens vilja, det kan därmed uppfattas att 

kvinnan ansvarar för förövarens beteende eftersom hon aktivt provocerat mannen eller 

genom att hon väljer att återuppta relationen i fortsättningen. Annan befintligt forskning 

har vidare rapporterat att respondenter uppfattar den utsatta som mer ansvarig för att 

uppmuntra förövarens beteende när förövaren porträtteras som en bekant eller ex-partner 

snarare än en främling (Scott m.fl., 2010; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan m.fl., 2003). 

En potentiell förklaring till den aktuella studiens resultat kan grunda sig i skildringen av 

berättelsen i scriptet i samband med resonemang från tidigare forskning, men detta kan 

inte konstateras eftersom den befintliga forskningen inte har undersökt skillnader mellan 

kvinnor och män i dessa uppfattningar.  

Den aktuella studiens resultat visade slutligen att de som hade blivit utsatta för 

ex-partner stalkning uppfattade att den utsatta var ansvarig för sin egen utsatthet för 

stalkning i större utsträckning än de som inte hade blivit utsatta för ex-partner stalkning. 

En potentiell förklaring till dessa fynd kan vara att de som blivit utsatta för stalkning 

möjligtvis har identifierat sig med den utsatta i scriptet och svarat beroende på hur de 

själva uppfattade sin egen utsatthet. Således finns det en möjlighet att de utsatta 

reflekterat över det egna beteendet som eventuellt uppfattades förorsaka deras egen 

utsatthet för stalkning och därefter besvarat frågan med detta i åtanke. Tidigare utsatthet 

hade i övrigt inget inflytande på uppfattningarna kring fyra av de fem fortsättningarna 

som undersöktes. Studiens fynd överensstämmer därmed i viss mån med befintlig 

forskning som visat att tidigare utsatthet inte har inflytande på uppfattningar om 

stalkning (se Phillips m.fl., 2004). Resultatet från den aktuella studien visade att det inte 

skilde sig mellan de respondenter som hade blivit utsatta och de som inte blivit utsatta 

för ex-partner stalkning i uppfattningen om hur troligt det var att stalkning skulle 

förekomma som resultat av berättelsen i scriptet. En förklaring till dessa fynd kan 

grundas i resultat från Phillips m.fl. (2004) studie som rapporterar att individer som har 

upplevt mer allvarliga typer av stalkning-relaterade beteenden uppfattade situationerna 

som presenterades i studiens vinjetter, som stalkning i större utsträckning än de som 

blivit utsatta för mindre allvarliga stalkning-relaterade beteenden. Resultatet i den 

aktuella studien kan därmed förklaras av detta eftersom endast mindre allvarliga 

stalkning-relaterade beteenden undersöktes. Denna förklaring till resultaten i den 
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aktuella studien stärks genom att den aktuella studiens berättelse i scriptet delvis 

baserades på Phillips m.fl. (2004) studie som också undersökte uppfattningar om 

stalkning bland universitetsstudenter.  

Kvinnor samt de som blivit utsatta för ex-partner stalkning uppfattade i högre 

utsträckning att den utsatta var ansvarig för stalkningen jämfört med män och de som 

inte blivit utsatta för ex-partner stalkning. En teoretisk förklaring till dessa fynd kan vara 

teorin om victim blaming. Denna teori menar att de utsatta, i viss mån, kan vara 

ansvariga för sin egen utsatthet genom exempelvis att den utsatta aktivt eller passivt 

provocerat förövaren. I befintlig forskning har det rapporterats att skepsis kring den 

utsattes uppmuntran till förövarens beteende kan förekomma när den utsatta haft en 

tidigare relation med förövaren (Dennison & Thomson, 2005). Eftersom ex-partner 

stalkare känner sina offer sedan tidigare, kan det uppfattas att den utsatta måste gjort 

något, antingen aktivt eller passivt, för att påverka eller provocera förövaren. Den utsatta 

uppfattas därmed mer sannolik att bidra till sin utsatthet än en utsatt som aldrig mött sin 

stalkare och därför inte kan gjort honom eller henne upprörd (se Sheridan m.fl., 2003). 

Generellt svarade kvinnor att det var mer troligt att stalkning skulle förekomma som 

resultat av berättelsen i scriptet i samtliga frågor. Kvinnornas höga skattning på de 

övriga frågorna kan möjligtvis förklaras av deras höga skattning på frågan om den 

utsatta var ansvarig för stalkningen. Detta eftersom de övriga frågorna bestod av 

underliggande tendenser av victim blaming, där det hade kunnat tolkas att den utsatta 

passivt provocerat förövaren genom att exempelvis inte byta telefonnummer. 

En begränsning med den föreliggande studien var att respondenterna 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, vilket medför en låg extern validitet 

eftersom studiens resultat således inte kan generaliseras till andra populationer (Borg & 

Westerlund, 2012). En vidare begränsning med den föreliggande studien kan ses i 

analysen, där tre av de fem beroende variablerna som undersökte uppfattningar om 

stalkning visade på att Levene´s Test of Homogenity of variances var signifikant, alltså 

var variansen i svaren inte homogena, vilket kan leda till typ I-fel. Dessa var fortsättning 

3 (befinner sig runt bostad), fortsättning 4 (den utsatta är ansvarig) samt fortsättning 5 

(hota med självmord). Att varianserna inte var homogena kan bero på att män och 

kvinnor svarade på olika sätt i fortsättningarna till berättelsen i scriptet. Därmed kan 

analysmetoden i denna studie vara en begränsning och det finns en möjlighet att en 

annan analysmetod hade gett annorlunda resultat eftersom det hade lett till andra 
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förutsättningar eller förhållningssätt. Vidare har det identifieras begränsningar i enkäten 

som eventuellt påverkat studiens resultat, dessa var berättelsen i scriptet samt enkätens 

omfattning. Det finns en möjlighet att berättelsen i scriptet varit för uppenbar eftersom 

den avslutades med att den utsatta tyckte att hon såg förövaren i hennes fönster. Detta 

avslut på scriptet har möjligtvis påverkat respondenternas svar och ett mer neutralt script 

hade kanske resulterat i en större variation i svaren. En vidare begränsning med enkäten 

var att den möjligtvis var för lång och omfattande, detta eftersom flera respondenter inte 

besvarade den sista delen av enkäten (listan av stalkning- och dejtingvåld-relaterade 

beteenden) noggrant. Det kan tänkas att svarsfrekvensen varit högre om listan av 

stalkning- och dejtingvåld-relaterade beteenden lades längre fram, eller om enkäten hade 

varit mindre omfattande. Slutligen var olika aspekter av datainsamlingen ytterligare 

begränsningar med den aktuella studien. Enkäterna delades ut personligen genom 

muntlig förfrågan vilket kan anses problematiskt eftersom ett känsligt ämne undersöktes. 

Det finns en risk att detta har påverkat resultaten då respondenterna inte känt sig 

anonyma och därmed möjligtvis inte svarat sanningsenligt eller svarat med hänsyn till 

social önskvärdhet. Om detta är fallet, har det bidragit till en lägre validitet i studien. Det 

finns en möjlighet att resultaten hade blivit annorlunda om exempelvis en webbaserad 

enkät användes. Detta eftersom det kan diskuteras att respondenterna möjligtvis hade 

svarat annorlunda om datainsamlingen inte genomfördes på en offentlig plats med 

relativ tidspress. En vidare begränsning var att respondenterna inte tillfrågades om sin 

ålder vid de muntliga förfrågningarna om deltagande i studien. Detta ledde till en 

övertäckning på 44 respondenter där dessa respondenternas svar exkluderades från den 

aktuella studien. Hade däremot respondenternas ålder tillfrågats vid de muntliga 

förfrågningarna om deltagande i studien hade denna övertäckning kunnat undvikas och 

studiens urval ökas genom att endast respondenter upp till 29 år rekryterades till studien. 

Däremot kan det även diskuteras att rekryteringen av respondenter genom muntlig 

förfrågan också var en styrka med studien eftersom det bidrog till att de ansvariga för 

studien kunde vara tillgängliga för att besvara potentiella frågor eller hjälpa 

respondenter att söka stöd om problematiska situationer skulle uppstå i samband med 

enkäten. Rekryteringen genom muntlig förfrågan bidrog också till att det kunde 

säkerställas att ingen besvarade enkäten flera gånger och till viss mån att rätt personer 

tillfrågades utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier.  
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En vidare styrka med studien var att den ingick i ett större projekt som 

genomförde en gemensam datainsamling för att nå ut till ett större antal respondenter, 

därmed kunde större mängder data samlas in. Vidare var en annan styrka med studien att 

enkäten pilottestades (Trost & Hultåker, 2016). Efter att pilotstudien genomfördes 

tillkom justeringar i bland annat förtydliganden av instruktioner vilket var av vikt för 

datainsamlingen då det minskade risken för potentiella missförstånd. Detta bidrog även 

till att stärka enkätens validitet (Borg & Westerlund, 2012).    

Föreliggande studie bidrar med kunskap om prevalensen av utsatthet för ex-

partner stalkning bland universitetsstudenter, skillnader mellan män och kvinnor i 

uppfattning om ex-partner stalkning samt hur tidigare utsatthet har inflytande på vem 

som uppfattas ansvara för stalkningen. För framtida forskning kan det vara av vikt att 

vidare undersöka om det finns interaktionseffekter mellan kön och tidigare utsatthet på 

uppfattningar om stalkning. I den föreliggande studien finns det tendenser till en 

interaktionseffekt mellan kön och tidigare utsatthet i fortsättning 1 (skickar blommor 

och charmiga meddelanden), fortsättning 4 (den utsatta är ansvarig) och fortsättning 6 

(aggressivt och förolämpande beteende). Framtida forskning bör därmed sträva efter att 

undersöka ett större urval för att se om det finns en interaktionseffekt. Det skulle även 

anses vara betydelsefullt att vidare undersöka inflytandet som tidigare utsatthet av ex-

partner stalkning kan ha på uppfattningar om stalkning då befintlig forskning har 

rapporterat tvetydiga resultat om detta. Slutligen skulle det vara av intresse att undersöka 

uppfattningar om stalkning utförd av en ex-partner i andra populationer för att se om 

resultaten skiljer sig från resultaten i denna studie. 

Resultatet från den föreliggande studien visade att ex-partner stalkning är 

förekommande bland universitetsstudenter där en tredjedel av respondenterna hade blivit 

utsatta för detta. Det är oroväckande resultat som framkommer eftersom stalkning kan 

leda till flertalet konsekvenser för den utsatta som bland annat fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser, särskilt om stalkningen utförs av en ex-partner (Sheridan & 

Lyndon, 2012). I exemplet med Maria så inleddes stalkningen milt och utvecklades 

sedan till allvarliga brottsliga handlingar. Stalkning är ett samhällsproblem som därmed 

måste uppmärksammas mer bland unga för att öka kunskap och förståelse. Det kan 

tänkas att Maria, med hjälp av kunskap och förståelse för stalkning, hade kunnat sätta 

stopp för stalkningen i ett tidigt stadie och därmed undvika de konsekvenser det fått i 

hennes liv. Därmed kan våra resultat som visat på den höga utsattheten ligga till grund 
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för förebyggande informationskampanjer som presenteras av kunniga inom ämnet på 

exempelvis högstadier, för ungdomar i gymnasiet och universitetets kårhus. Detta för att 

hjälpa ungdomar att i ett tidigt stadie kunna uppmärksamma stalkning och minska 

förekomsten. Avslutningsvis kan det även vara betydelsefullt att polisen tar del av den 

information och kunskap som den aktuella studien har bidragit med, för att få en inblick 

i prevalensen av utsatthet för ex-partner stalkning. Med ökad kunskap och förståelse om 

ex-partner stalkning kan efterföljande stöd erbjudas som exempelvis skyddat boende, 

skyddade personuppgifter, samt Kognitiv beteendeterapi för de som är eller har blivit 

utsatta för ex-partner stalkning. 

Resultaten från denna studie visade vidare att kvinnor uppfattade att stalkning 

skulle förekomma i större utsträckning än män i samtliga fortsättningar till berättelsen i 

scriptet. Således visar resultatet från denna studie att det finns skiljaktiga uppfattningar 

om ex-partner stalkning mellan könen. Detta resultat är av betydelse då det tyder på att 

kvinnor och män uppfattar situationer av stalkning på olika sätt och det krävs därmed 

ökad kunskap samt en gemensam förståelse hos allmänheten om ex-partner stalkning. 

Genom att öka kunskapen samt förståelsen om ex-partner stalkning kan 

könsskillnaderna i uppfattningarna minskas och missuppfattningar undvikas. Att bland 

annat missuppfattningar om ex-partner stalkning minskas kan vara av stor betydelse för 

såväl allmänheten som polisen. Detta eftersom det kan leda till att fler anmäler stalkning 

och polisen kan rikta specifika insatser för att försöka minska förekomsten samt 

problematiken kring stalkning. Att ge allmänheten en ökad kunskap och en gemensam 

förståelse om ex-partner stalkning kan bland annat göras genom att även detta resultat 

tillsammans med annan befintlig forskning redovisas i informationskampanjer. Studiens 

resultat kan också redovisas i utbildningssyfte för att förbättra kunskapen om de 

skiljaktiga uppfattningarna om ex-partner stalkning och utbilda såväl anställda på 

kvinnojourer samt anställda på institutioner inom rättsväsendet.  
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