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VÅLD I PARFÖRHÅLLANDEN: KÖNS- OCH KULTURSKILLNADER AVSEENDE 
BENÄGENHET ATT ANMÄLA BROTTET  

 

Rofina Paco 

 

 

I samhällsdebatten om våld i parförhållanden ligger fokus på våld mot 

kvinnor, samtidigt som forskning successivt intresserar sig för män som 

våldsoffer för sin partner. Den största faktorn som påverkar benägenheten 

att anmäla ett brott är brottets allvarlighet. Syftet med studien var att 

undersöka om det finns köns- och kulturskillnader i benägenhet att anmäla 

misshandel i parförhållande och huruvida anmälningsbenägenhet påverkas 

om ett barn bevittnar misshandeln. En fallbeskrivning av misshandel i ett 

parförhållande lästes av 80 undersökningsdeltagare, hälften från Afrika och 

hälften från Sverige. De fick sedan ta ställning till huruvida de skulle 

polisanmäla om de var offret. Resultaten visar att kvinnor är benägna att 

anmäla i större utsträckning än män samt att benägenheten generellt sätt 

ökar om barn bevittnat våldet. En kulturell skillnad erhölls enbart när barn 

hade bevittnat händelsen. Liknande studier bör göras i flera länder där lagen 

mot misshandel är ny och med nyinflyttade i Sverige.  

 

 

Misshandel är ett ämne som skapar debatt i samhället. Fokus ligger på våldet som 

förekommer i parförhållanden, som har ändrats från att betraktas som en privat fråga till 

att uppfattas som ett problem som kräver samhällets engagemang. De flesta studier av 

våld i nära relationer betraktar våldet som mäns våld mot kvinnor, men även studier 

som funnit att kvinnor misshandlar sin partner (Dobash & Dobash, 2004) har kunnat 

rapporteras. I sin studie fann Dobash och Dobash (2004) att mäns och kvinnors våld 

skiljer sig åt när det gäller frekvens, grovhet, offrets upplevda trygghet och välmående. 

Att våld mot kvinnor är mer uppmärksammat kan bero på att kvinnor löper större risk 

att bli utsatta för våld i hemmet och att våldet får större negativa konsekvenser för 

kvinnor än för män (Moore, 2008). I en Norsk studie har Neroein och Schei (2008) 

funnit en koppling mellan våld från en partner och dålig hälsa, depression, 

posttraumatisk stress syndrom och andra somatiska sjukdomar. 

 

Benägenhet att anmäla misshandel 

Mercier (2002) poängterar att den direkta upplevelsen av för- och nackdelar i en viss 

situation avgör i vilken mån ett brott anmäls eller inte. Han menar att när det handlar om 

brott generellt sätt, är brottets allvarlighetsgrad den faktor som i störst utsträckning 

påverkar anmälningsbenägenheten. Däremot är studier angående benägenhet att anmäla 

misshandel, som vanligen studeras med hjälp av självrapporterade uppgifter, sällsynta. 

Statistiken från brottsförebyggande rådet, Brå, visade att när det gäller misshandel som 

utförs inomhus av en bekant till offer (oftast inom nära relationer) är det misshandel mot 

kvinnor (57 %) som anmäls i större utsträckning än misshandel mot män (18 %) (Brå, 

2009). Av intervjuade i en undersökning gjord av nationella trygghetsundersökningen, 

NTU, rapporterade 1,2 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen i studien att de 

blivit utsatta för misshandel från sin partner under det senaste kalenderåret (Brå, 2009). 

Av dessa angav större andel kvinnor än män att de hade anmält brottet. Resultatet tyder 
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samtidigt på att män utsatta för relationsvåld uppvisar mindre förtroende för 

rättsväsendet än kvinnor. 

 

Även om det inte är så vanligt att våldsoffer anmäler misshandel så har benägenheten att 

anmäla våldsbrott ökat under de senaste åren, visade en kartläggning av Brå (2002). 

Samma kartläggning visade att det är vanligare att kvinnan själv anmäler misshandeln i 

de fall då både gärningsmannen och offret är födda utomlands än i de fall där både 

gärningsmannen och offret är födda i Sverige och att anmälningsbenägenheten är låg 

bland socialt mer etablerade kvinnor. En annan kartläggning gjord med data från, NTU, 

visade att individer födda utanför Sverige anmäler misshandeln oftare än individer 

födda i Sverige (Brå, 2008). I kartläggningen menas att det är den kraftig ökade 

uppmärksamhet på våldsbrott som kan ha fått fler utländskfödda att kontakta polisen. 

Det behöver inte vara fallet (att utlandsfödda anmäler i större utsträckning än 

svenskfödda) om utländskfödda individer delas upp i grupper beroende på vilka delar av 

världen de kommer ifrån.  

 

Könsstereotyper och genusbias 

I många kulturer finns det stereotyper för kvinnor och män, det vill säga, hur män och 

kvinnor förväntas vara eller bete sig på grund av deras kön (Yourstone, Lindholm, 

Grann & Svensson, 2008). Män anses således vara bland annat starka och aggressiva 

medan kvinnor anses vara bland annat svaga och passiva (Ricciardelli & Williams, 

1995), vilket är några av de egenskaper som Christie (1986) använder i sin beskrivning 

av idealoffer. Vi fattar våra beslut baserat på tumregler och systematiska 

felbedömningar, så kallade bias (Kahneman & Tversky, 1974). Könsstereotyper är en 

faktor som omedvetet kan påverka hur beslut fattas, vilket kan leda till genusbias. Det 

innebär att vi gör en bedömning och fattar ett beslut baserat på tidigare erfarenheter och 

kunskap som vi har om de olika könen, oavsett om de stämmer med verkligheten eller 

inte (Kahneman & Tversky, 1974). Studier har visat att kvinnor generellt döms mildare 

än vad män gör, även fast de begått samma brott (Ahola, 2010; Cramer 1999). 

Könstereotyperna kan troligtvis påverka benägenheten att anmäla våld eftersom kvinnor 

är medvetna om sin roll och trovärdighet som offer och män som förövare. Tidigare 

forskning har funnit att genusbias kan få negativa konsekvenser, som till exempel att 

mäns våld mot kvinnor bemöts mer negativt än kvinnors våld mot män (Feather, 1996) 

och att män döms hårdare både som gärningsmän och som offer än vad kvinnor gör 

(Lindholm & Christianson, 1998). Studier har också visat att kvinnor som begår grova 

brott (till exempel mord) i större utsträckning än män anses ha en psykisk störning även 

om brotten begåtts under samma omständigheter och i övrigt varit likvärdiga i sin natur. 

Kvinnor döms då till psykisk vård och män till fängelse (Wilczynski, 1997; Yourstone 

et al., 2008). 

 

Våldets normaliseringsprocess 

 Det är svårt för utomstående att förstå varför en kvinna som misshandlas av sin partner 

inte anmäler misshandeln. Det är svårt för dem att förstå varför kvinnan stannar hos 

någon som gör henne så illa. Men det är inte lätt att anmäla sin partner eftersom det kan 

finnas starka känslor, och oftast har misshandlaren positiva sidor som kvinnan tycker 

om och som gjorde att hon föll för mannen (Hydén, 1994). Det är också vanligt att 

männen utsätter kvinnor för det som Lundgren (1989) kallat för normalisering av våldet, 

vilket innebar att sakta men säkert ser kvinnan våld som än del av vardagen och tror att 
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det är så ett förhållande ska vara. Mannen börjar med att kritisera kvinnan och sänka 

hennes självkänsla och självförtroende. Sen ser han till att försvara eller förhindra 

kvinnans umgänge med vänner och släkter, och att hon slutar med sina fritidsaktiviteter 

så att hon blir mer och mer isolerad. När kvinnan har låg självkänsla, inte har kontakt 

med någon och är beroende av mannen börjar misshandel.  Oftast börjar misshandeln 

med en hård knuff och ökar gradvist i sin våldsamma karaktär. Mannen ser då till att 

trösta kvinnan efter misshandeln, och denna växling mellan våld och ömhet gör att 

kvinnan stannar kvar i hopp om att mannen kommer att ändra på sitt beteende. I detta 

stadium har kvinnan tappat referensramar för vad som är normalt i ett förhållande och 

anpassar sig till situationen. Studier om misshandel i parförhållande där våldets 

normaliseringsprocess tas upp är studier om mäns våld mot kvinnor (Lundgren, 1989; 

Shefer et al., 2008). Således beskriver våldets normaliseringsprocess varför kvinnor 

stannar hos misshandlaren och ingenting om varför män inte lämnar kvinnor som 

misshandlar dem. 

 

Andra anledningar till att kvinnor inte anmäler våldsbrott är att de inte tror på att polisen 

kan göra någonting åt det och att de är rädda för de konsekvenser som en anmälan kan 

få (Hydén, 1994). I en fjärdedel av polisanmälningarna vill inte kvinnan fortsätta att 

medverka i utredningen efter det att anmälan gjorts (Brå, 2002). Det kan bero på att, 

som framgår i Hydéns (1994) studie, den främsta anledningen till att kvinnor kontaktar 

polisen är att de vill få stopp på själva misshandeln och inte främst medverka till åtal 

mot mannen och därigenom en rättegång. Det är svårt att säkert uttala sig om varför 

män inte anmäler misshandel från sin partner eftersom studier där män tas upp som 

offer är sällsynta. Könstereotyper som gör att bilden av män inte stämmer överens med 

bilden av ett offer, som definieras som svag och hopplös (Christie, 1986) kan tros ligga 

bakom mäns val att inte anmäla misshandel från sin partner.  

 

Barn som bevittnar våld i hemmet 

Under en lång tid har barn som växer upp i familjer där våld förekommer ignorerats. Nu 

har våldet också börjat ses ur barns perspektiv och barn som bevittnar våldet, vilket är 

vanligt, är också sedda som våldsoffer (Edleson, 1999). Även om barn inte alltid ser, 

kan de höra det våldsamma ljudet från misshandeln. Ibland kan barn även blandas in i 

konflikter mellan föräldrar genom att offret för misshandeln hotas om att förlora barnen 

om de lämnar förövaren eller att barnen tvingas att spionera på en av sina föräldrar 

vilket kan vara traumatiserande (Edleson, 1999).  Enligt Edleson (1999) underskattar 

många föräldrar hur ofta deras barn bevittnar våldet. Föräldrarna tror att barnen sover 

eller leker när våldet förekommer, fast i många fall har barnen kunnat rapportera en 

våldshändelse medan föräldrar rapporterat att barnen inte såg eller hörde något 

angående samma händelse. När våld mellan föräldrar förekommer försöker barnen 

distansera sig från våldet genom att till exempel täcka för öronen eller lyssna på musik i 

hög volym Barnen försöker också få slut på våldet mellan föräldrarna genom att prata 

med de om någonting annat för att ta uppmärksamhet från ämnet som orsakat 

konflikten. Det resulterar i att föräldrarna blir arga på barnen istället (Överlien & 

Hydén, 2009). Att bevittna våld kan få många negativa konsekvenser för barn, som till 

exempel beteendeproblematik och emotionell instabilitet, vilket innebär att barn 

uppvisar aggressivt och antisocialt beteende, så väl som rädsla och 

tillbakadragenhet(Edleson, 1999). I en metaanalys har Evans, Davies och Dilillo (2008) 

funnit ett signifikant samband mellan att vara exponerad för våld i hemmet och 
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traumatiska symptom. Social learning theory of aggression betonar att människor lär 

sig ett visst aggressivt beteende genom observation (Bandura, 1978). Barn som 

bevittnar våld i hemmet löper även stor risk att själva utsättas för våld (Holden, Geffner 

& Jouriles, 1998). Att offret och förövaren har gemensamma barn gör i många fall det 

svårt både att polisanmälan och att fortsätta medverka i en utredning, visar Brå:s (2009) 

rapport. Det skulle kunna tros att benägenhet att anmäla misshandel ökar om det finns 

barn som bevittnar våldet, eftersom föräldrarna kan förväntas ha barnens bästa i 

omtanke och inte vill att barnen ska växa upp i en våldsam miljö.  

 

Kulturell påverkan i benägenhet att anmäla misshandel i parförhållanden 

I vissa delar av världen finns det ingen lag mot misshandel. I många afrikanska länder, 

där en patriarkal kultur är dominant, förekommer våld mot kvinnor ofta och explicit. I 

länderna är könsstereotyper väldigt starka, vilket gör att kvinnor och män har olika 

roller i samhället och i hemmet på grund av deras kön. Män anses vara den som ska gå 

ut och arbeta för att försörja familjen medan kvinnan ska ta hand om familjen och 

hemmet (Moore, 2008; Shefer et al., 2008). Den patriarkala kulturen får män att tro att 

de är mer värdefulla än kvinnor och gör att kvinnor blir nedvärderade och hamnar i en 

undergiven och förtryckt position. Således använder män våld i sin dominans när de 

känner att deras makt ifrågasätts av sin partner (Shefer et al., 2008). Många gånger 

stannar afrikanska kvinnor hos misshandlaren av respekt till kulturen och traditioner 

som bland annat innebär att en kvinna ska stanna hos sin man oavsett vad som än 

händer. Kvinnor stannar hos förövaren även av ekonomiska skäl. I de flesta afrikanska 

länder finns det ingen lag som tvingar fäder att bidra till barnförsörjningen (Moore, 

2008). Om en kvinna inte har någon inkomst har hon inget val än att stanna hos sin 

partner. När kvinnan söker stöd hos sin familj, är hon tvingad att gå tillbaka till sin man 

eftersom en kvinna som överger sitt hem drar skam över sin ursprungliga familj. 

  

Även i länder med patriarkal kultur där kvinnor ständigt har misshandlats, har 

misshandeln börjat uppmärksammas och i några av dessa länder har en lag mot 

kvinnomisshandel införts. Där finns även olika institutioner där våldsoffren kan få hjälp 

och support när de behöver (Moore, 2008; Shefer et al., 2008). Kvinnor har även börjat 

ta roller som anses vara manliga, men män har svårt att acceptera denna förändring som 

gynnar kvinnor (Shefer et al., 2008). I Sydafrika, där lagen mot kvinnomisshandel 

nyligen har införts, har kvinnor börjat slå sin partner som respons till våldet de utsätts 

för. Kvinnor har nu stöd från samhället och deras medvetenhet om detta gör att de 

ändrar status från offer till misshandlare utan att det får negativa konsekvenser för dem 

(Shefer et al., 2008). Sydafrikanska män å andra sidan känner sig hopplösa och vågar 

inte anmäla misshandel från sin partner eftersom de inte blir tagna på allvar av polisen, 

de förlöjligas istället när de försöker anmäla misshandeln (Shefer et al., 2008). Att det 

börjar komma lagar som skyddar kvinnor i Afrika är ett viktigt steg eftersom de har 

varit offer under en lång tid, men de flesta kvinnor anmäler inte misshandel. Många 

kvinnor inte vet hur de ska rapportera våldet och i vissa fall låter polisen, som är mest 

bestående av män, bli att utreda fallen på grund av in group bias. In group bias innebär 

att en individ eller en grupp av individer sympatiserar med en annan individ eller grupp 

av individer på grund av känsla av tillhörighet (Kahneman & Tversky, 1974). Känslan 

av tillhörighet kan baseras på kön, etnicitet eller annat som individerna har gemensamt. 

Polisen i Sydafrika kan antas känna tillhörighet med förövaren på grund av att han har 

samma kön som de själva (Moore, 2008). Vissa sydafrikanska kvinnor ser våld från sin 
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partner som ett tecken på kärlek (Shefer et al., 2008). Detta kan bero på våldets 

normalisering, vilket gör att kvinnor inte förstår att deras rättigheter tas ifrån dem, och 

att de inte anmäler våldet eftersom i deras ögon har inget brott begåtts.  

 

Syfte och hypoteser 

Syftet med studien är att genom hypotetiska fallbeskrivningar undersöka om det finns 

köns- och kulturskillnader (avser afrikansk och svensk kultur) i benägenhet att anmäla 

misshandel i nära relationer. Vidare syftar studien till att ta reda på huruvida barns 

närvaro i familjer där våld förekommer påverkar offrets benägenhet att anmäla 

misshandeln. Utifrån tidigare forskning förväntas kvinnor anmäla misshandel i större 

utsträckning än män på grund av könsstereotypa värderingar. Vidare förväntas kvinnor 

som kommer från ett (afrikanskt) land där våld mot kvinnor till större utsträckning är 

accepterat och betraktas som en privatsak anmäla misshandeln i mindre utsträckning än 

kvinnor som kommer från ett land (Sverige) där en lag mot kvinnomisshandel har 

funnits betydligt länge. Skillnaden med tidigare forskning och föreliggande studie 

angående anmälningsbenägenhet är att i föreliggande studien är det individer födda i 

Afrika som jämförs med individer födda i Sverige istället för att generalisera 

utlandsfödda individer. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

I undersökningen deltog 80 personer som rekryterades från afro- svenska föreningar, på 

psykologiska institutionen på Stockholms Universitet samt olika arbetsplatser. Hälften 

av dessa var män och hälften var kvinnor, hälften av männen och kvinnorna var födda i 

ett afrikanskt land och den andra hälften var födda i Sverige. (För att försäkras om att 

individer födda i Sverige även hade svensk bakgrund ombads undersökningsdeltagarna 

att ange föräldrarnas födelseland). De afrikanska länder där undersökningsdeltagare 

kom ifrån var Moçambique, Somalia, Eritrea, Guinea, Sydafrika, Gambia, Kongo och 

Angola. Den tiden som de afrikanska undersökningsdeltagarna hade bott i Sverige 

varierade mellan 6 år till 41 år. Undersökningsdeltagarnas ålder varierade mellan 20 och 

65 år. Kvinnornas ålder varierade mellan 20 till 64 år med ett medelvärde på 36 år (s = 

11,0). Männens ålder varierade mellan 21 och 65 år med ett medelvärde på 38,0  (s = 

14,0). De flesta undersökningsdeltagarna hade en eftergymnasial utbildning och var 

yrkesverksamma i olika områden. Undersökningsdeltagarna delades in i två betingelser 

med 40 kvinnor i en grupp och 40 män i annan grupp. Kvinnorna fick en fallbeskrivning 

med en kvinna (Maria) som offer och männen fick samma fallbeskrivning men 

skillnaden att det var en man (Samuel) som var offer. Undersökningsdeltagarnas 

anonymitet garanterades genom att de fick skicka sina besvarade enkäter i ett frankerat 

kuvert utan avsändare så att enkätuppgifterna inte gick att spåra tillbaka till en speciell 

individ. Det förekom tre bortfall då undersökningsdeltagare inte angav motivering till 

sitt svarsalternativ. 

 

Material 

Undersökningsdeltagarna fick en enkät med informationen om att studien handlade om 

hur våld i nära relationer hanteras. I enkäten fanns också beskrivet att den besvarade 
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enkäten skulle postas i det frankerade kuvertet som medföljde. Demografisk data såsom 

kön, ålder, födelseland, föräldrars födelseland, yrke, utbildning och religion skulle fyllas 

i enkäten. Därefter följde en kort fallbeskrivning av misshandel i ett parförhållande där 

offret antingen var kvinna eller man. Handlingarna i fallbeskrivningen var könsneutrala, 

det vill säga handlingar som både män och kvinnor kunde tänkas utföra, och 

verklighetsbaserade. Namnen i fallbeskrivningen var påhittade och kan förekomma båda 

i Sverige och i Afrika så att alla deltagarna kunde lätt sätta sig in i karaktärernas roller. 

Efter fallbeskrivningen följde fyra frågor. Den första frågan gällde 

anmälningsbenägenhet där de skulle svara på en skala från 1 till 7 (1 = jag skulle 

definitivt inte anmäla; 7 = jag skulle definitivt anmäla) hur benägna de trodde att de 

skulle vara att anmäla misshandel. På den andra frågan skulle undersökningsdeltagarna 

fritt motivera sitt svar på fråga 1.  Den tredje frågan gällde benägenhet att anmäla 

misshandel om det fanns barn som vittnade händelsen (samma svarskala som fråga 1).  

Den fjärde frågan gällde att motivera sitt svar på fråga 3 (se Bilaga 1). 

  

Procedur 

Kontakten togs med representanter för afro- svenska föreningar och arbetsplatserna. 

Representanterna ombads att fråga sina medarbetare om de ville delta i en undersökning 

om våld i nära relationer. De informerades om att de inte behövde ha varit utsatta för 

våld eller vara i ett förhållande för att kunna delta i undersökningen. Vidare 

informerades de om att deltagandet var frivilligt och att total anonymitet gällde, även då 

det förekom skriftligt i enkäten. Representanterna meddelade sen sina medarbetare om 

undersökningen. De som var villiga att delta fick enkäter, som de i lugn och ro fick fylla 

i för att sedan lägga ner i det frankerade svarskuvertet med Stockholms Universitetets 

psykologiska institutions adress. Tydliga instruktioner om hur enkäten skulle fyllas i 

gavs i själva enkäten och representanterna för de olika institutioner ombads att posta 

enkäterna när de var ifyllda. De besvarade enkäterna som kom med posten samlades in i 

ett kuvert och enkäter som inte skickades tillbaka hämtades på arbetsplatserna där 

undersökningsdeltagarna fick lägga dem i kuvertet med andra ifyllda enkäter. På 

psykologiska institutionen tillfrågades studenter om de skulle vilja delta i studien. De 

som ville det fick fylla i enkäten och lägga de i kuverten där det fanns andra ifyllda 

enkäter. Även de informerades om studiens anonymitet och frivillighet.   

 

Databearbetning 

Svaren på de öppna frågorna (motivering till anmälningsbenägenhet) kodades i olika 

kategorier beroende på innehåll. De kategorierna som förekom av motiveringarna till 

anmälningsbenägenhet när ett barn inte var med var: Det är ett brott; Få slut på våldet; 

Det är kränkande; Meningslöst (att anmäla hjälper inte); Inte så farligt (misshandeln 

upplevdes inte som farligt, det var en bagatell); Skulle slå tillbaka; Lämna (skulle 

lämna sin partner); Skulle lösa det på annat sätt; Ej svar (angav inga motiveringar).  

De svaren som hade samma innebörd hamnade på samma kategori. Om till exempel 

någon i sin motivering svarade ”det hjälper inte att polisanmäla” och någon annan 

svarade ” att polisanmäla kommer inte att lösa problemet”, då hamnade båda svaren 

under kategorin Meningslöst. Vissa motiveringar förekom både för låg- och hög 

anmälningsbenägenhet. Till exempel vissa män motiverade att de inte skulle anmäla för 

att det var kränkande att anmäla misshandel från en kvinna medan vissa kvinnor 

motiverade att det skulle anmäla för att det var förnedrande att bli misshandlad. Båda 

motiveringar hamnade under kategorin kränkande. Motiveringskategorierna som 
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förekom när ett barn bevittnat misshandel var: Barnets bästa; Föregå med gott exempel 

(inför barnet); Meningslöst (att anmäla hjälper inte). Kategorierna var betydligt få 

eftersom de flesta motiveringar hamnade under kategorin Barnets bästa.  

 

  

                                                       Resultat 

 

  I Tabell 1 redovisas medelvärden och standardavvikelsen för anmälningsbenägenhet 

uppdelad efter kön och bakgrund. Kvinnorna var mer benägna att anmäla misshandeln 

än vad männen var. En 2x2 ANOVA utfördes med kön (man, kvinna) och bakgrund 

(Afrika, Sverige) som oberoende variabler och benägenhet att anmäla misshandeln som 

beroende variabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av kön; F1,76 = 81,2, p < 

0,001. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av bakgrund; F1,76 = 057, p = 0,45. Det 

spelar alltså ingen roll var man kommer ifrån för benägenheten att anmäla misshandeln. 

Det blev inte heller något signifikant interaktionseffekt mellan kön och bakgrund; F1,76 

= 0,80, p = 0,37. 

 

Tabell 1. Medelvärde M och standardavvikelse (s) för anmälningsbenägenhet på en 

skala från 1 till 7. Ju högre värde desto större anmälningsbenägenhet.  

____________________________________________________________________ 

  kön Bakgrund       M (s)        

 Man Sverige  1,95 (1,36)    
  

          

 Afrika  2,00 (1,49)    

 Total  1,98 (1,41)    

Kvinna Sverige   5,55 (1,36)    

 Afrika  4,95 (2,16)    

  Total   5,25 (1,81)       
n = 20 i varje grupp. 

 

Det totala medelvärde på anmälningsbenägenhet när det inte fanns barn i bilden var 3,61 

(s = 2,30) medan det totala medelvärde på anmälningsbenägenhet när ett barn bevittnat 

misshandel var 4,26 (s = 2,42 ). Ett t-test för beroende mätningar visade att skillnaden 

var signifikant; t79 = -3,87, p < 0,001. Benägenhet att anmäla misshandel var generellt 

sätt större när ett barn bevittnade händelsen. 

 

I Tabellen 2 redovisas medelvärden på anmälningsbenägenhet om ett barn bevittnar 

misshandeln. Kvinnorna var mer benägna att anmäla misshandeln än vad män var och 

individer med svensk bakgrund var mer benägna att anmäla misshandel än individer 

med afrikansk bakgrund. En 2x2 ANOVA utfördes med kön (man, kvinna) och 

bakgrund (Afrika, Sverige) som oberoende variabler och anmälningsbenägenhet om 

barn bevittnar som beroende variabel. Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av 

kön; F1,76 = 100,79, p < 0,001. Vidare visade resultatet en signifikant huvudeffekt av 

Bakgrund; F1,76 = 5,37, p = 0,023. Ingen interaktionseffekt mellan kön och bakgrund 

erhölls dock; F1,76 = 0,80, p= 0,37.  
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Tabell 2. Medelvärde M och standardavvikelse (s) för beroendevariabeln 

anmälningsbenägenhet när ett barn bevittnar misshandeln, skala 1till 7.  

______________________________________________________________________ 

kön Bakgrund       M (s)        

Man Sverige  2,75 (1,52)      

 Afrika  2,20 (1,70)    

 Total  2,48 (1,62)    

Kvinna Sverige   6,60 (0,68)    

 Afrika  5,50 (2,16)    

  Total   6,05 (1,65)       
n = 20 i varje grupp 

 

På frågan om varför undersökningsdeltagarna skulle eller inte skulle anmäla 

misshandeln hade fler män än kvinnor som motivering att det var meningslöst. Männen 

svarade också i större utsträckning än kvinnorna att det inte var så farligt. Kvinnorna 

däremot svarade i större utsträckning än männen att de skulle anmäla för att få slut på 

våldet. Vidare svarade fler kvinnor än män att de skulle anmäla för att det är ett brott. 

Lika många män som kvinnor hamnade i motiveringskategorin att det är kränkande (se 

Tabell 3). Männen menade att de inte skulle anmäla för att det var kränkande att 

erkänna att de blivit slagna av en kvinna. Kvinnorna däremot menade att de skulle 

anmäla för att det är kränkande att bli slagen. 

 

Tabell 3. Antal kvinnor och män och deras valda motivering till varför de skulle eller 

inte skulle anmäla misshandeln.  

               

         Kön   

Motivering     Man  Kvinna   

                  

    Det är ett brott    1  8   

    Få slut på våldet    0  16   

    Det är kränkande           5  5   

    Meningslöst    17  1   

    Inte så farligt    10  0   

    Skulle slå tillbaka    1  0   

    Lämna      2  4   

    Skulle lösa det på annat sätt   4  3   

    Ej svar                                                 0          3     
          

          

  

 När ett barn bevittnat misshandeln motiverade de flesta undersökningsdeltagare (både 

de som skulle anmäla och de som inte skulle anmäla misshandeln) i större utsträckning 

sitt svarsalternativ med att de tänkte på barnets bästa. Som tabell 4 visar, angav fler 

kvinnor än män barnets bästa som motivering och fler män än kvinnor angav att de var 

meningslöst att anmäla som motivering, även om ett barn bevittnat händelsen. 
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Tabell 4. Antal kvinnor och män och deras motivering angående anmälningsbenägenhet 

när ett barn bevittnar händelsen.  

  ___________________________________________________________________ 

Motiv     Man Kvinna 

Barnets bästa  26 35 

Föregå med gott exempel 1 5 

Meningslöst   13 0 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att med hypotetiska fallbeskrivningar undersöka om det finns 

köns- och kulturella (afrikanska och svenska) skillnader i benägenhet att anmäla 

misshandel i ett parförhållande. Vidare syftade studien på att undersöka hur ett barns 

närvaro vid misshandel påverkar benägenhet att anmäla brottet. Resultatet visade i 

enlighet med tidigare forskning att kvinnor generellt sätt är mer benägna att anmäla 

misshandel från sin partner än vad män är. Vidare visade resultatet att det inte fanns 

någon kulturell skillnad i benägenhet att anmäla misshandel i parförhållande och ingen 

interaktionseffekt mellan kön och bakgrund erhölls. Generellt sätt fanns det större 

anmälningsbenägenhet om ett barn bevittnade misshandeln. En signifikant skillnad 

mellan könen så som kulturerna fanns, det vill säga att kvinnor är mer benägna att 

anmäla misshandel än män och Svenskar är mer benägna att anmäla misshandel än 

afrikaner när ett barn finns med i bilden. I Brås (2009) undersökning som visat att 

individer födda utomlands anmäler i större utsträckning än individer födda i Sverige 

hamnade alla utlandsfödda individer i samma grupp, oavsett var de kom ifrån. 

Utlandsfödda individer kommer från andra länder och världsdelar med kulturer och 

traditioner som kan skilja sig åt, vilket skulle kunna tänkas påverka deras benägenhet att 

anmäla misshandel. I den föreliggande studien togs enbart hänsyn till enskild folkgrupp 

av utlandsfödda, nämligen afrikaner, vars kultur kan ha bidragit till det funna resultatet.  

 

Att det förekom en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors 

anmälningsbenägenhet, oavsett kulltur, när det handlar om våld i parförhållande kan 

bero på könstereotyper. Bilden av kvinnor som svaga gör att de vinner sympati från 

samhället och rättsväsendet och som tidigare studier visat, får mildare straff än 

män(Cramer, 2005; Feather, 1996; Lindholm & Christianson, 1998; Yourstone et al., 

2008). Könsstereotyper kan då få kvinnor att oftare anmäla misshandel eftersom de är 

medvetna om sin ”svaghet” och sin ”roll” som idealoffer och därför förväntar sig att få 

stöd från polisen (Shefer et al., 2008) eftersom de generellt sett är de svaga som oftast 

får hjälp. Däremot kan stereotyper för män leda till att de avstår från att anmäla 

eftersom de är medvetna om sin ”styrka” och normen anser att en stark individ kan 

hantera en individ som är svagare.  

 

Fler män än kvinnor svarade att de inte skulle anmäla för att det är meningslöst. Tanken 

att en svagare individ kan slå en starkare individ strider mot normen. Detta 

könsstereotypa tankesätt kan leda till att män som anmäler kvinnor för misshandeln inte 

blir trodda eller tagna på allvar, vilket förekommer i Sydafrika (Shefer et al., 2008). 

Konsekvensen blir då, som framgår av Brå:s (2008) rapport att män med erfarenhet av 



 

 

10 

relationsvåld uppvisar mindre förtroende för rättsväsendet än kvinnor, vilken kan vara 

en anledning till att män generellt sett tycker att det är mer meningslöst att anmäla.  

 

Enligt Mercier (2002) är allvarlighetsgraden på våldet den största faktorn som påverkar 

anmälningsbenägenheten. Det överensstämmer med den näst vanligaste förekommande 

motiveringen bland män, nämligen att misshandeln som offret i fallbeskrivningen 

utsatts för inte var så farligt. Inga kvinnor angav denna motivering. Att brottet inte 

upplevdes som farligt av många män kan bero på att det inte framgått i berättelsen att en 

allvarlig skada uppstått. Att män behöver en allvarlig skada för att anmäla kan i sin tur 

bero på att de kan få bevis att misshandeln verkligen skett, och då bli trodda av polisen. 

Det tredje mest förekommande svaret som motivering att anmäla var att det var 

kränkande. Några av de manliga undersökningsdeltagarna använde ord som ”pinsamt” 

och ”förnedrande” i sin motivering. De menade att det är pinsamt som man att erkänna 

att de blivit slagna av sin kvinnliga partner. Män vill troligen inte ses som svaga 

eftersom det är motsatsen till vad de borde vara, och det kan därför upplevas som 

förnedrande att erkänna att en kvinna misshandlat dem. Vissa för- och nackdelar som 

skulle kunna tänkas komma av att den svarande anmälde brottet kan ha påverkat 

anmälningsbenägenheten(Mercier, 2002). Vissa svaranden kan med andra ord haft sitt 

egenintresse i åtanke när de funderat på att anmäla eller inte. Detta kan ha lett till att 

männen valt att inte anmäla sin partner då de enligt fallbeskrivningen var väldigt 

förälskade och istället föredragit att hantera situationen på egen hand för att till exempel 

inte förlora sin partner. Lika många kvinnor angav i sin motivering att de ansåg 

misshandeln i fallbeskrivningen kränkande. De menade att det var kränkande att bli 

misshandlad och att de skulle anmäla brottet för att bibehålla sin integritet. Bland 

kvinnor kan det således rent teoretiskt ha setts som en ”fördel” att anmäla brottet då de 

generellt sett lider större negativa konsekvenser av misshandeln (Dobash & Dobash, 

2004). 

 

I studien svarade kvinnorna i större utsträckning än männen att de skulle anmäla 

misshandeln främst för att få slut på våldet. Detta överensstämmer med Hydéns (2004) 

påstående om att kvinnor till stor utsträckning anmäler för att få slut på våldet och inte 

för att männen ska åtalas och eventuellt bli dömda. Kvinnorna kan möjligtvis ha som 

mål att männen ska bli skrämda av anmälan för att ändra på sitt beteende snarare än att 

vilja föra en rättegång mot sin partner och få denne fängslad. Därför tar många kvinnor 

tillbaka anmälan när de inser att anmälan faktiskt kan leda till en fällande dom (Brå, 

2009). Generellt sett var det inte så många kvinnor som visade låg benägenhet att 

anmäla misshandeln. Det kan tänkas att kvinnor som kan räkna med släktens hjälp för 

att reda ut sina problem är socialt väl etablerade. Att kvinnor som är mer socialt 

etablerad har en låg anmälningsbenägenhet (Brå, 2008) kan bero just på att de får hjälp 

av släkt och vänner och inte behöver, som en av undersökningsdeltagarna uttryckte sig, 

”blanda in myndigheterna”. Å andra sidan kan det vara så att kvinnor som har ett socialt 

nätverk känner trygghet i det och inte vill förstöra den bild som omgivningen har om att 

allt är som det ska. Möjligtvis upplever de att om en anmälan om misshandel skulle 

göras så skulle de bli sedda på ett annorlunda sätt, som individer med problematiska 

förhållanden och det sociala nätverket skulle kunna uppfattas som förstört. Även på en 

annan punkt skiljer sig män och kvinnors motivering till att anmäla, många kvinnor 

skulle anmäla misshandeln för att det är ett brott. Troligen vill kvinnorna göra det som 

är korrekt och om ett brott begås, då är det korrekta förfarandet att anmäla brottet. 
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Att en kulturell skillnad kunde observeras gällande benägenhet att anmäla misshandel 

när ett barn bevittnat händelsen kan bero på att det i Afrika är viktig att barn växer upp 

med båda sina föräldrar även om det förekommer våld i hemmet. Det är ju vanligt att 

förövaren misshandlar barnen själva (Shefer et al., 2008). Om barn bevittnade 

misshandeln, motiverade de flesta, både av dem som hade hög och låg 

anmälningsbenägenhet i den frågan, att de skulle anmäla eller inte anmäla misshandeln 

för barnets bästa. Av de kvinnor som hade låg anmälningsbenägenhet när ett barn inte 

fanns med, hade de flesta även låg anmälningsbenägenhet när ett barn bevittnade 

händelsen. Som de flesta av undersökningsdeltagarna gav även denna grupp som 

motivering att de tänker på barnets bästa. De menade att om de anmälde misshandeln 

till polisen skulle det leda till en separation och barnet skulle tvingas leva utan en av 

sina föräldrar, därför skulle de, för barnets bästa, inte anmäla misshandeln. Det är 

förståeligt att barnets bästa kan motivera både låg och hög benägenhet att anmäla. Man 

tänker troligen så att barn inte ska behöva växa upp i en våldsam miljö och att de ska 

lära sig att det är fel att slåss och därför ska man anmäla misshandeln för barnets bästa. 

Å anda sidan kan man tänka sig att resonera på ett annat sätt som den sistnämnda 

gruppen kvinnor gjorde, att föräldrar ska hålla ihop för barnets bästa och därför avstå 

från att anmäla misshandeln.  

 

Könsstereotyper är relativt universella och därför är det inte förvånande att det inte finns 

skillnader mellan afrikanska och svenska mäns benägenhet att anmäla misshandel. Men 

svenska kvinnor skulle kunna tros ha en större benägenhet att anmäla än vad afrikanska 

kvinnor har eftersom i afrikanska länder är våld mot kvinnor i större utsträckning 

accepterat och betraktat som en privatsak. Dessutom är Sverige ett av världens mest 

jämställda länder där en lag mot kvinnomisshandel har funnits under en lång tid. 

Uppmärksamhet på våldsbrott har lett till att utlandsfödda kvinnor generellt sätt anmäler 

misshandeln i större utsträckning än vad kvinnor födda i Sverige gör (Brå, 2008). Det 

kan bero på att utlandsfödda kvinnor inte hade chansen att anmäla denna typ av brott 

innan de kom till Sverige. När dessa utlandsfödda kvinnor väl blivit medvetna om att de 

får och kan anmäla föds möjligen ett hopp om att ett nytt liv kan börja när mannen är 

anmäld (genom att mannen får en varning som förhoppningsvis får honom att sluta med 

våldet). De afrikanska kvinnorna som deltog i studien har bott i Sverige länge, är 

utbildade och har troligen blivit medvetna om sina rättigheter. Detta kan ha påverkat 

deras benägenhet att anmäla misshandeln och lett till att inga signifikanta skillnader i 

anmälningsbenägenhet upptäckts mellan afrikanska och svenska kvinnor.  

 

Det finns många kvinnor och män som lever i destruktiva förhållanden, kvinnor är dock 

mer sårbara eftersom de generellt sett är fysiskt svagare än män. Även om kvinnor i 

Sydafrika har börjat slå tillbaka, är det dem själva som i störst utsträckning utsätts för 

våld. Den afrikanska kulturen och våldsnormaliseringen hindrar fortfarande många 

kvinnor från att anmäla. De sydafrikanska kvinnorna som väljer att anmäla drar ofta 

tillbaka sin anmälan då de inte får den hjälp de behöver eller förväntar sig. Polisen 

utreder ibland inte misshandel på grund av ingroup bias eller bristande resurser vilket 

kan resultera i att mannen som anmäls får reda på anmälan, blir arg på kvinnan och 

misshandlar henne ännu mer för att visa att det är han som har makt. Våldets 

normaliseringsprocess gör att kvinnorna själva inte kan se det som andra kan se, att de 
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utsätts för något som är brottsligt. Därför behöver kvinnor både i Afrika och i Sverige 

socialt stöd för att kunna ta sig ur destruktiva förhållanden.  

    

Även män har rätt till ett gott bemötande när de polisanmäler misshandel från sin 

partner. Det spelar ingen roll om misshandlaren är en kvinna, den som anmäler ska inte 

behöva trakasseras och förlöjligas för det. Det är viktigt att försöka lämna 

könstereotyper åt sidan och tänka på att de som kommer till polisstationen för att göra 

en anmälan behöver hjälp. Alla offer har rätt till de resurser som samhället har att 

erbjuda i form av stöd och hjälp. Om vi är medvetna om könstereotyper och kämpar 

emot detta, kan alla få en positiv respons från polisen och en rättvis behandling. Då kan 

förhoppningsvis män och kvinnor anmäla i samma utsträckning och även få samma 

straff för likvärdiga brott. Att anmälningsbenägenheten ökar angående misshandel i 

parförhållanden betyder inte att denna typ av misshandel kommer att försvinna från 

samhället. Vad som är relevant är att ingen ska behöva vara i ett destruktivt förhållande 

och må dålig på grund av könsstereotypa och kulturella normer. 

 

Barn som bevittnar misshandel är också offer för misshandel för att även om de inte 

skadas fysiskt kan de skadas psykiskt. Våld i hemmet får barnen att leva i en konstant 

oro och rädsla för att någon av föräldrarna ska skadas och eventuellt till och med dödas. 

Barnen kan uppleva skuldkänslor i de fall de används mot någon av föräldrarna när 

konflikter uppstår. Som Edlesons (2005) studie visat, mår barn psykiskt dåligt av att det 

förekommer misshandel i hemmet. Att anmälningsbenägenheten är större om det finns 

ett barn med i bilden, som föreliggande studie antydde, är viktig eftersom det finns risk 

att barnen själva blir misshandlade om offret för misshandeln stannar kvar med barnen 

hos förövaren. Barn som växer upp i hem där våld förekommer, kan i enlighet med 

social learning theory of aggression (Bandura, 1978), lära sig ett aggressivt 

förhållningssätt gentemot andra. Barnen visar ofta ett aggressivt beteende och de löper 

också större risk att själva misshandla sin framtida partner, eftersom de inte har lärt sig 

ett annat sätt att lösa konflikter på. Vissa kvinnor är rädda för att förlora sina barn när de 

lämnar sina misshandlande män (enligt kulturella normer) eller för att inte kunna 

försörja sina barn. Om dessa kvinnor får information om stöd och skydd som finns i 

samhället kan de förhoppningsvis anmäla sina män och behålla sina barn så att de växer 

upp i en trygg miljö. Föräldrar som använder våld i hemmet bör ta hänsyn till barnens 

välmående. De underskattar hur ofta barn bevittnar misshandeln och även om barnen 

inte alltid ser vad som händer kan de ofta höra när föräldrarna, de som ska vara barnens 

trygga bas, skriker, kastar saker eller slår varandra. Denna ovisshet kan få barn att må 

dåligt, därför borde föräldrarna hitta andra sätt att lösa konflikter på som inte är skadliga 

för någon. 

 

Metoddiskussion 

Studien var begränsad eftersom enkäten var konstruerad på svenska. Således har 

afrikaner som inte bott i Sverige tillräcklig länge för att förstå svenska, och även de som 

hade bott i Sverige länge men inte lärt sig språket, inte kunnat delta i studien. Det finns 

även andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. Undersökningsdeltagarna kan ha 

varit medvetna om könstereotyper som gör att de förväntas agera på ett visst sätt vilket 

kan ha fått dem att välja att svara på ett sätt som de ansett varit ”korrekt” och inte hur de 

verkligen skulle ha gjort i reell situation. Det kan också vara svårt att föreställa sig vissa 
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situationer, vilket kan ha gjort det svårt för deltagarna att se sig in i rollen som offer 

vilket kan ha försvårat svarsprocessen.  

 

I enkäten förekom det inte information om det var offrets egna barn utomståendes barn 

som bevittnat misshandeln. Det förekom inte heller information om vem som var 

gärningsman. Frågan togs upp mer generellt vilket ledde till att 

undersökningsdeltagarna tolkade den individuellt (vissa tolkade det som om att det var 

deras egna barn som bevittnat brottet och deras partner som misshandlat dem medan 

andra tolkade det som om att både barnet och gärningsmannen var främlingar), vilket 

kan ha påverkat motiveringarna till att anmäla eller inte anmäla. Då frågan lämnade 

utrymme för egen tolkning beskrev vissa hur de skulle agera i de båda fallen. 

Anledningen till att informationen inte förekom i enkäten var att 

undersökningsdeltagarna hade fått veta att studien handlade om våld i parförhållanden 

och därför skulle förstå att gärningsmannen var ens egen partner och att barnet var ens 

eget. 

 

Det skulle vara intressant att utföra samma studie med undersökningsdeltagare som har 

bott i Sverige en kort tid, för att se om de är benägna att anmäla när de nu är i ett land 

man faktiskt kan anmäla i. En studie med fallbeskrivningar där barn bevittnar 

misshandeln och där det framkommer vems barn det är som bevittnar misshandeln samt 

vilken typ av relation offret och förövaren har skulle vara önskevärd för att undvika 

förvirring och gissningar. Framtida studier borde också fokusera på utbildningsnivå och 

religion för att se om det påverkar anmälningsbenägenheten. Ålder är en till faktor som 

också skulle kunna undersökas för att se om det finns skillnad mellan unga och gamla 

människor i anmälningsbenägenhet avseende våld i parförhållande. Det skulle även vara 

viktigt att göra en studie i afrikanska länder där lagen mot misshandel är ny för att se 

om både offren och omgivningen är benägna att anmäla och på så sätt se om lagen 

bidragit till kvinnors välmående. Att afrikanska kvinnor som bor i Sverige generellt sätt 

har hög anmälningsbenägenhet (se Tabell 1) ger hopp om att när det införs lagar om 

misshandel i afrikanska länder, kommer dessa lagar att leda till hög benägenhet att 

anmäla misshandel i Afrika, förr eller senare. 

 

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att det finns en könsskillnad i benägenhet 

att anmäla misshandel i parförhållande, vilket kan bero på könsstereotyper. Vidare visar 

Studien att afrikanska individer var mindre benägna att anmäla misshandel från sin 

partner än vad svenska individer var om det fanns barn som bevittnat händelsen, vilket 

kan bero på kulturella skillnader. 
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                                                                                                                                                 Bilaga 1 

Tack för att du tar dig tid att friviligt vara med i denna studie. Syftet är att undersöka 

hur man hanterar våld i nära relationer. Vad god och läs igenom all följande 

information.  

Enkäten består av demografiska frågor där du fyller i information om dig själv, slutna 

frågor (där du måste välja ett av de givna alternativen) och öppna frågor (frågor där du 

får svara fritt).  

Jag ber dig att läsa igenom frågorna noggrant och svara på samtliga frågor utifrån det 

svar som du anser passar bäst. 

När du har fyllt i enkäten ber jag dig att skicka den till den adress som finns på det 

frankerade svarskuvertet (utan avsändare) för att du ska kunna bli anonym i studien (det 

vill säga att du inte ska kunna identifieras). Alla svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och sammanställas på gruppnivå.  

 

Kön: ______ 

Ålder: ______ år  

Yrke: ____________________________________________ 

Födelseland: _____________________ 

Om du inte är född i Sverige, hur länge har du bott i Sverige? ______ år 

 

Dina föräldrars födelseland: _____________________ 

 

Religion: _____________________ 

 

Antal skolår ______  

 

Eftergymnasial utbildning, antal år ______  
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Läs fallbeskrivningen nedan och svara på de frågor som följer.  

”Maria träffade Samuel under våren 2005 och de flyttade samman på sommaren samma 

år. När de hade varit tillsammans i ungefär ett halvår började deras förhållande att 

ändras. Det blev mycket bråk på grund av Samuels svartsjuka och kontrollbehov och 

han började misshandla Maria psykisk och fysisk. Nästan varje kväll när hon kom hem 

från jobbet sa han att hon borde ha varit hemma för länge sedan och frågade varför hon 

var sen, vad hon hade gjort och vilka hon hade träffat. Han frågade också ganska ofta 

om de förhållanden hon hade haft innan de träffades och ville att hon skulle jämföra 

honom med de männen hon hade haft tidigare. När Maria sa eller gjorde något som 

Samuel ansåg vara fel knuffade han henne, kastade saker, sa att hon var värdelös och att 

hon hade tur som hade honom. Oftast när Samuel blev irriterad på Maria gav han henne 

örfil men ibland slog han henne väldigt hårt.  Samuel kunde även vara kärleksfull och 

omtänksam mot Maria. Efter varje misshandelstillfälle bad Samuel om förlåtelse och 

lovade att han skulle ändra på sitt beteende, vilken han aldrig gjorde. Samuel och Maria 

hade trots allt starka känslor för varandra och när det var bra mellan dem, vad det riktigt 

bra. ” 

 

1. Om du var Maria i berättelsen, hur troligt är det att du skulle anmäla misshandeln 
till polisen? Välj ett av följande alternativ på skalan där 1:a  motsvarar Jag skulle 
definititvt inte polisanmäla och 7:a motsvarar Jag skulle definitivt polisanmäla, 
genom att ringa in den siffra som du anser passar bäst för dig. Du får endast välja 
en siffra. Om du ringar in fel, sätt ett kryss över det felaktiga svaret och ringa in det 
nya.   
 
 
Jag skulle definitivt   1        2        3        4        5        6        7   Jag skulle definitivt      inte 
polisanmäla                                                                                  polisanmäla.   

 

2. Beträffande ditt svar på föregående fråga, beskriv/motivera varför du skulle/inte 

skulle polisanmäla.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. Om du blev misshandlad, hur benägen skulle du vara att anmäla misshandel till 

polisen om ett barn var med och bevittnade händelsen? Välj ett av följande alternativ på 

skalan där 1:a  motsvarar Jag skulle definititvt inte polisanmäla och 7:a motsvarar Jag 

skulle definitivt polisanmäla, genom att ringa in den siffra som du anser passar bäst för 

dig. Du får endast välja en siffra. Om du ringar in fel, sätt ett kryss över det felaktiga 

svaret och ringa in det nya.   

 

 Jag skulle definitivt   1        2        3        4        5        6        7   Jag skulle definitivt   inte 

polisanmäla                                                                       polisanmäla.   

 

 

4.  Beträffande ditt svar på föregående fråga, beskriv/motivera varför du skulle/inte 

skulle polisanmäla.  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Vid frågor, kontakta: rofinapaco@gmail.com 

 

 

 


