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Sammanfattning 

Stalkning är inget som enbart drabbar kända människor. Det kan även förekomma på fler 

olika sätt och de utsatt kan reagera olika. Att bli stalkad innebär inte alltid hot eller fysisk 

förföljelse, det kan även förekomma som ovälkomna presentleveranser och att stalkaren 

”råkar” dyka upp på offrets matvarubutik, gym, etc.  

Denna uppsats ska bidra till en enhetlig definition av begreppet stalkning och dess innebörd, 

och en eventuell utveckling. I denna uppsats förekommer endast utvecklingen inom Sverige 

(två städer) och efter det att 4 kap 4b§ i Brottsbalken trätt i kraft. Detta för att definitionen av 

stalkning skiljer sig från land till land, vilket bidrar till att lagar och utvecklingen på stalkning 

blir svårare att jämföra med varandra.  

Den teoretiska delen tar upp fyra rapporter som försöker förklara människors uppfattning om 

stalkning, varför det är viktigt att definiera stalkning, när det är stalkning och om stalkning är 

ett inlärt beteende. Empirin består av intervjuer med olika polisenheter och intervjuer med 

”vanliga” människor (som inte arbetar med stalkning). 

Uppsatsen kommer fram till att stalkning är ett ovälkommet beteende som drabbar och utförs 

av både kvinnor och män. Det handlar om upprepade trakasserier såsom insamlade av 

uppgifter om offret eller ovälkomna gåvor. Polisenheterna anser inte att definitionen i Sverige 

behöver utvecklas men att fler domar och kunskap behövs, både för allmänheten och polisen 

och andra myndigheter. Med tiden och i takt med att andra beteende lagförs (ex. trakasserier 

på nätet) och belyses, kan lagen och definitionen eventuellt utvecklas. Anmälningar och 

fällande domar förekommer men enligt BRÅ sker det fler anmälningar än personer som 

hävdar att det utsätts för stalkning. Fler domar krävs och utbildning för polisen. Utvecklingen 

kan bättre bedömas om några år. Slutligen finns det ingen generell skillnad när det kommer 

till stalkning mellan en stor och liten kommun. 
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Abstract 

Stalking is not unique for the celebrities. Stalking can occur in several ways, and the victims 

may react differently. Becoming stalked does not always mean a threat or physical 

persecution, it can also occur as unwelcome gift deliveries or that the stalker "accidentally" 

shows up on the victim's grocery store, gym, etc. 

This essay aims to contribute to a uniform definition of stalking and its meaning, and possible 

development as a social phenomenon. In this essay the focus is on developments in Sweden 

only (two cities), and after the implementation of the law; Chap 4 4b§ of The Penal Code 

(BRÅ). This is because the definition of stalking varies from country to country, which 

makes the laws and development of stalking difficult to compare. 

The theoretical part of the thesis deals with four research reports that try to explain people's 

perception of stalking, why it is important to define stalking, when it is stalking and if 

stalking is a learned behavior. The empirical data consists of interviews with police units and 

interviews with “ordinary” people; ordinary in the sense that they do not work with stalking. 

The essay concludes that stalking is an unwelcome behavior that happens to and is performed 

by both women and men. It involves repeated harassment such as collected data on the victim 

or unwelcome gifts. The police interviewed do not believe that the definition of stalking used 

in Sweden needs to be developed but that more court judgments and knowledge in relation to 

stalking are needed, both for the public, the police and other authorities. With time, as other 

behavior will be deemed illegal (e.g. harassment online) and illustrate the law, the definition 

may evolve. Police reports and convictions occur but according to BRÅ there are more 

complaints than people who argue that they are subjected to stalking. More judiciary is 

required as well as knowledge for police. Better development can be seen in a few years. 

Finally, when it comes to stalking between a large and small town there is no overall 

difference. 
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Kapitel 1 – Introduktion 

1.1 Inledning 

Tänk dig in i situationen att du blir förföljd på ett eller annat sätt som du inte uppskattar. En 

annan person väljer att förfölja dig till den grad att det blir obehagligt och du känner att din 

värld blir begränsad. I värsta fall kan denna persons besatthet leda till döden och mord. Detta 

hände Rebecca Schaeffer den 18 juli år 1989. Hon sköts till döds av Robert John Bardon. 

Hon var modell och skådespelare. Han var ett hängivet fan som stalkat henne i tre år. Han 

skrev oräkneliga brev och försökte komma i kontakt med henne flera gånger. När han greps 

dagen efter mordet erkände han direkt och blev dömd till livstids fängelse. Schaeffer var inte 

den första kändisen som blivit dödad av ett fan, men hennes död bidrog till de första anti-

stalkningslagarna i Kalifornien och USA (Sørensson, 2011).  

Detta är inget unikt vare sig för USA eller för kändisar. Det förekommer bland ”vanliga” 

människor också och börjar man höra sig för bland sina vänner och bekanta så kommer det 

nog fram att någon har upplever stalkning i varierad grad någon gång under sin livstid. 

Stalkning kan förekomma på fler olika sätt och de utsatta kan reagera olika. Att bli stalkad 

innebär inte alltid hot eller fysisk förföljelse, det kan även förekomma som ovälkomna 

presentleveranser och att stalkaren ”råkar” dyka upp på offrets matvarubutik, gym, etc. 

Eftersom stalkning är ett sådant vitt och brett fenomen och den tekniska utvecklingen gör att 

stalkaren kan bevaka offret med nya tekniska metoder, krävs det hela tiden en 

kunskapsutveckling, inte bara juridiskt och/eller psykologiskt. Det är också viktigt för att 

kunna förstå stalkning på ett mer sociologiskt sätt och inte enbart ur ett juridiskt och/eller 

psykologiskt, eftersom detta är något som påverkar hela vårt samhälle och inte enbart 

individen. 

Uppsatsen fokuserar på Sverige men kan bidra till en enhetlig definition på internationell 

nivå. Uppsatsen belyser om polisen upplever någon förändring jämfört med innan lagen som 

finns under kapitlet Brott mot frihet och frid, 4 Kap 4b§ BrB, trädde i kraft och om det 

existerar skillnader mellan en mindre kommun och en större kommun. Samt vad människor 

som inte arbetar med stalkning vet om fenomenet, och dess åsikter kring det. 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syfte är att bidra till en enhetlig definition av ordet stalkning och dess 

innebörd, och en eventuell utveckling av detta begrepp.  
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1.3 Frågeställningar 

Vad innebär stalkning? 

Vilken definition på stalkning används inom Sverige och går definitionen att utveckla? 

Hur ser utveckling av stalkning ut efter år 2011 och fram till idag? 

Finns det någon skillnad på stalkning mellan en liten och en stor kommun? 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats åskådliggörs endast utvecklingen inom Sverige (två kommuner) och efter det 

att 4 kap 4b§ i Brottsbalken, Brott mot frihet och frid, trätt i kraft. Denna avgränsning har 

gjorts för att definitionen av stalkning skiljer sig från land till land, vilket bidrar till att lagar 

och utvecklingen av stalkning blir svårare att jämföra med varandra. Tiden som fanns för 

denna uppsats (ca 2 månader) har också bidragit till att det inte har funnits utrymme för en 

större jämförelse med andra länder och deras definitioner. 

1.5 Stalkning eller olaga förföljelse? 

I denna uppsats kommer både ordet stalkning och ordet olaga förföljelse att användas. I 

denna uppsats har det samma innebörd men inom de juridiska kretsarna och rättsväsendet 

används ordet olaga förföljelse. 

1.6 Disposition  

Uppsatsen börjar med en inledning som gör att läsaren får en första inblick i fenomenet 

stalkning, för att sedan ledas in på uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Därefter följer en redovisning av Sveriges lag om olaga förföljelse och vad lagen egentligen 

innebär, samt en sammanfattning av brottsofferrådets utredning av den nya lagen. Uppsatsen 

fortsätter med ett par teorier om stalkning och sen en metoddel där det beskrivs hur själva 

uppsatsen genomförts och vad eventuella beslut baseras på. Sedan följer en empirisk del som 

baseras på intervjuer med både polisenheter och med vanliga människor som inte arbetar med 

stalkning/olaga förföljelse.  

Uppsatsen börjar den avslutande delen med resultaten som framkommit och fortsätter 

slutligen till en diskussionsdel.  
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Kapitel 2 - Bakgrund 
 

2.1 Svensk definition 

I Sverige fanns ingen specifik lag mot just olaga förföljelse/stalkning förrän den 1 oktober år 

2011, då 4 Kap 4b§ i Brottsbalken (BrB) tillkom, under kapitlet Brott mot frihet och frid och 

blev en del av reformen Förbättrat skydd mot stalkning (Jerre, 2015). Följande text definierar 

olaga/förföljelse i Sverige. 

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör [---] döms, om var och en 

av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga 

förföljelse (www.lagen.nu). 

2.2 Lagen 

Olaga förföljelse infördes samtidigt som lagen om kontaktförbud (före detta lagen om 

besöksförbud) ändrades och preciserades vilket har kallats för ”Reformen om ökat skydd mot 

stalkning” (Jerre 2015). Den nya lagen syftar till att: 

förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse och att sålunda 

åstadkomma en straffmätning som återspeglar brottslighetens allvar när det upprepade 

brottsliga handlandet utgör en särskild kränkning av målsägandens integritet (Sveriges 

regering 2010. prop. 2010/11:45 s. 76) 

Lagen ska urskilja trakasserier som upprepar sig systematiskt, är relativt lindriga och begås 

mot en och samma person. Brottstyperna som kan ge straffrättsliga åtgärder finns listade 

under 4 Kap 4 b § (Jerre 2015). Största skillnaderna gentemot lagarna grov frids- och 

kvinnofridskränkning, som man främst använde innan, är att det inte finns ett närståendekrav 

eller ett skaderekvisit (Förutsättning för att gärningen ska vara straffbar). 

4 Kap 4 b § listar inte endast brottstyperna utan avser även en större krets än individens 

närmaste relationer. Offret behöver alltså inte ha varit gift, sammanboende eller haft någon 

sorts relation med stalkaren för att lagen ska gälla.  

Om de brottsliga gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet döms 

förföljaren för olaga förföljelse i lägst 14 dagar och maximalt fyra års fängelse. 

▪ Misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa. 

3 Kap om brott mot liv och hälsa, där ett brott förekommit om förövaren tillfogat offret 

kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försatt offret i maktlöshet eller liknande till stånd, 
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eller försök till detta brott som inte är ringa. 

▪ Olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket. 

▪ Olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket.  

▪ Hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §. 

▪ Kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §. 

▪ Ofredande enligt 4 kap. 7 §. 

4 Kap Brott mot frihet och frid. Olaga tvång gäller om offret blir skrämt, genom hot eller 

misshandel, till att utföra något. Det blir olaga hot om ett vapen används vid hotet. Om offret 

inte upplever ett hot och/eller om hon/han kan avstyra hotet så gäller inte olaga hot. Dock kan 

det utgöra olaga hot om offret inte förstår allvaret i hotet. 

Hemfridsbrott eller olaga intrång sker och ger fällande dom om någon tränger sig in eller 

stannar kvar där någon annan bor. Som bostad räknas rum, hus, gård eller fartyg. Bor det 

flera i bostaden räcker det om en boende har bett förövaren att avlägsna sig.  

Numera kan förövaren placera små (och stora) kameror, eller andra tekniska hjälpmedel, i 

offrets bostad, toalett eller omklädningsrum, utan att det syns. Detta för att fånga upp bilder i 

hemlighet. Detta är en brottslig gärning och klassas som kränkande fotografering. 

Ofredande handlar om antastning och hänsynslöst beteende vilket inbegriper allt från 

skottlossning och stenkastning till att spotta på någon, knuffa, utöva telefonterror eller fälla 

krokben för någon annan.  

▪ Sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §. 

6 Kap Sexualbrott. Här ska handlingen vara av klar och uppenbar sexuell innebörd och beröra 

något som inte har tagits upp i 1-9§§ i samma lag. Det kan handla om en kränkande blottning 

vars syfte är att väcka obehag. Men de är även ett brott om ord eller annan handling kränker 

personens sexuella integritet. Denna lag gäller även för barn: då barnet är under 15 år och 

berörts på ett sexuellt sätt eller där förövaren fått barnet att medverka i en sexuell handling. 

▪ Skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott. 

▪ Åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket. 

12 Kap Skadegörelsebrott. Att lyckas eller försöka förstöra eller skada, någon annans lösa 

eller fasta egendom döms för skadegörelse. Skulle åverkan på skadan vara av ringa värde 

eller att en obetydlig värdeminskning uppstår döms förövaren för åverkan.  

▪ Överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud 

24 § lagen om kontaktförbud. Att bryta mot ett kontaktförbud är alltså en brottslig gärning. 

(Lagen.nu)   
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I denna uppsats bidrar lagen till en ökad förståelse av fenomenet, vad svensk lagstiftning 

anser vara olaga förföljelse och hur deras definition uttrycks. Lagen är alltså viktig för att 

synliggöra ett större och allvarliga brott, olaga förföljelse. Genom att samla ihop små brott 

som sker systematiskt mot en person och göra dem till ett enda stort. Så stalkaren får ett straff 

som är i förhållande till brottet, samt att fånga upp gruppen där det inte finns någon relation 

mellan offret och stalkaren. 

2.3 Utredning av 4 Kap 4b § BrB 

Nästan ett år efter att den nya lagen gått igenom fick Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i 

uppdrag att utvärdera rättsväsendets tillämpning av det nya brottet olaga förföljelse – Olaga 

förföljelse. Tillämpning av den nya straffbestämmelsen (Jerre 2015). BRÅs uppdrag var att 

analysera och beskriva hur tillämpningen fungerat i praktiken de första åren, trots att det inte 

förekom något särskilt stort statistiskt material över anmälningar och domar. Materialet har 

kompletterats av enkätsvar och intervjuer med poliser, åklagare och domare. Dessa hade ännu 

ingen större erfarenhet av den nya lagen men kunde komma med nyttig information. BRÅ 

ville därför att deras utvärdering ses som en ”första temperaturmätning”. 

Det statistiska materialet består av 350 slumpmässigt utvalda polisanmälningar om olaga 

förföljelse mellan 1 oktober 2011 – 31 december 2012, vars information om brottet varierar 

väldigt. Materialet består av samtliga 127 domar från perioden 1 oktober 2011 – 31 december 

2013, varav endast en har prövats i högsta domstolen. Enkätsvaren skickades ut till 780 

åklagare varav 549 stycken svarade. 213 stycken av dessa hade hanterat ett olaga 

förföljelsebrott. Intervjuerna har skett med 10 åklagare och 6 poliser, som alla arbetat med 

olaga förföljelse (Jerre 2015).  

Mellan 1 oktober 2011 och 30 juni 2014 hade det skett 2268 polisanmälningar gällande olaga 

förföljelse och per kvartal mellan 100 och 250 stycken. I en tredje del av anmälningar var 

även ett annat brott listat och då främst ofredande eller andra brott som ingår i 4b §. 72 % av 

de tillfrågade åklagarna hade ingen förväntan på antalet anmälningar medan 14 % ansåg att 

det låg på en förväntad nivå. Statistiken är relativt osäker eftersom en del av brotten 

rubriceras som ofredande eller olaga hot. Detta beror inte bara på bristande kunskap från 

polisen utan på att olaga förföljelse är ett brott som växer sig fram och i många fall kanske 

inte klassas som olaga förföljelse. Nya uppgifter kan ge ett nytt brott (Jerre 2015).  
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Följande tabell och slutsatser är skapad och sammanställd av BRÅ (Jerre). Tabell 1: 

  

I förhållande till antal anmälningar är åtalen få. Under perioden år 2012-2013 ledde 263 brott 

till åtal, varav fem ledde till åtalsunderlåtelse (brottet utreds men det blir varken åtal eller 

rättegång) BRÅ trycker på att en del anmälningar inte registreras som olaga förföljelse och en 

del av dem som gör det leder till åtal för andra brott, och att det kan vara en förklaring till att 

åtalen är färre.  

I tabell 1 som BRÅ tagit fram går det att utläsa att brott som leder till åtal och antal åtal i 

domarna stiger under åren, men inte anmälningarna. BRÅ spekulerar i att anmälningar från år 

2012 leder till åtal och får en dom under år 2013 och därför ser statistiken ut som den gör. 

Tabell 1 visar även att antal åtal (brott) i domar är fler än antal domar (gärningspersoner) och 

det beror på att en dom syftar på en gärningsman men att en gärningsman kan i en dom 

dömas för flera olaga förföljelser mot olika offer/målsägande (Jerre 2015). 

 

Även denna tabell är skapad och sammanställd av BRÅ (Jerre). Tabell 2 visar hur många 

underbrott som förekommer i en dom, och procent fördelningen.  

 

Vid en fällande dom har förövaren vid flera tillfällen gjort sig skyldig till några av de brott 

som nämns under 4 Kap 4b §.  Tabell 2 visar att mellan år 2011-2013 var det 145 brott som 

åtalades i domarna och där var det vanligaste att underbrotten var ofredande, överträdelse av 

kontaktförbud och olaga hot. I två av tre fall kombineras underbrotten med varandra och då är 
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kombinationen ofredanden sammanslaget med överträdelser av kontaktförbud och/eller olaga 

hot den allra vanligaste kombinationen.  

Antalet underbrott som lett till en fällande dom gällande olaga förföljelse är kraftigt 

varierande. Det kan handla om allt mellan ett till flera hundra underbrott, men medianen 

ligger på fem. För att komma upp till flera hundra underbrott handlar det oftast om att 

förövaren har brutit mot kontaktförbud och att sms och/eller ringa flera hundra gånger om 

dagen räknas som överträdelse mot kontaktförbud. BRÅ finner även svårigheter att tyda antal 

enskilda brott som ingått i en fällande dom eftersom alla åklagare beskriver brotten på olika 

sätt. Vissa beskriver antal och vilken typ medan andra skriver ”… ett stort antal handlingar av 

olika slag”, vilket blir svårt att tyda och räkna (Jerre 2015). 

Den nya lagen bygger på propositionen 2010/11:45 och där kan inte BRÅ finna något svar på 

hur länge en förföljelse ska pågå, hur nära i tid underbrotten eller de specifika händelserna 

ska ske för att uppfylla rekvisitet ”ett led”. Men genom att granska de fällande domarna visar 

det sig att tiden varierar mellan två och 668 dagar, medianen ligger på cirka 3 månader (107 

dagar). Där brottstiden endast är ett par dagar har intensiteten, antalet specifika händelser, 

varit avgörande. Intensiteten varierar också mellan de fällande domarna. Ibland har stalkaren 

tagit kontakt med offret flera hundra gånger under cirka en månad och andra gånger cirka en 

gång i månaden under drygt ett halvår.  

Av dem som dömts (mellan år 2011-2013) för olaga förföljelse så är två tredjedelar personer 

som sen tidigare förekommit i brottsregistret. 13 % har tidigare dömts för brott mot offret i 

det aktuella målet. Övriga brott som gjort att de hamnat i brottsregistret handlar om allt ifrån 

trafikförseelser till grövre brott mot andra personer. Stalkaren döms ofta för andra brott i 

samband med domen om olaga förföljelse. Detta sker i tre av fyra fall. Många gånger handlar 

det om samma brott som ingår i den olaga förföljelsen men det är riktat mot en annan person 

än det aktuella offret. Stalkaren brukar vanligen också dömas för brott mot tjänsteman, brott 

mot knivlagen, olika former av trafikbrott och narkotikabrott. En av de intervjuade förklarar 

att de mindre bötesbrotten inte alltid behöver tas med för att få en strängare påföljd men ger 

en tydligare bild av den olaga förföljelsen. (Jerre 2015).  

Ett av lagens syfte var att fånga upp den grupp som blev olagligt förföljda men som inte 

kände förövaren. BRÅs undersökning visar att över hälften av de fällande domarna under år 

2011-2013 fångar upp denna grupp men att polisanmälningar mot okända förövare är mindre 

än mot kända förövare. BRÅ tror att detta bland annat beror på att trakasserier från en okänd 
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inte lika ofta benämns som olaga förföljelse jämfört med när trakasserierna kommer från en 

närstående.  

Där fallen handlade om parter som kände varandra var det allra vanligast att parterna haft en 

parrelation innan trakasserierna börjat. Oftast var det kvinnan som avslutat relationen och 

mannen som utövat trakasserierna. Detta stödjs av att offren utgjordes till 75 % av kvinnor 

och dömda förövare till 76 % av män (Jerre 2015).  

I 4 Kap 4b § står det att olaga förföljelse kan ge mellan 14 dagar och fyra år i fängelse. 

Nedanstående tabell 3, som är skapad av BRÅ (Jerre) visar vilken typ av påföljd domarna i 

tingsrätten har lett till.  

 

Tabell 3 redovisar att mellan år 2011-2013 dömdes 127 stalkare och 49 % av dessa hamnade i 

fängelse, 25 % dömdes till skyddstillsyn och 14 % till rättspsykiatrisk vård. Övriga fick 

villkorlig dom med samhällstjänst eller böter, eller ungdomsvård.  

Fängelsestraffen varierar mellan en månad och två år, men hälften av de dömda fick kortare 

straff än fem månader och medianen var fyra månader. Det är vanligt att stalkaren döms även 

för andra brott i samband med att de döms för olaga förföljelse. Av dem som hamnade i 

fängelse var det endast 18 fall renodlade olaga förföljelse fall och dessa fick mellan en och 

åtta månaders fängelse. Medianen låg här på tre månader (Jerre 2015).  

BRÅ tar fram två övergripande orsaker till varför personer som uppger att det blivit utsatta 

för trakasserier och stalkning är fler än de som anmäler och de fällande domarna. Den första 

orsaken handlar om att det inte finns någon tydlig gräns mellan olaga förföljelse och 

ofredande respektive fridskränkning.  

Till att börja med så är det oklart vad ofredande är och vart gränsen går. Flera intervjuade vill 

ha tydligare linjer medan andra tycker att gränsen är för hög då det krävs ”ett stort antal” av 

något, exempelvis sms/telefonsamtal. 

Vidare säger propositionen 2010/11:45 att ”ju allvarligare gärningarna är, desto färre bör det 
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krävas för att kränkningarna ska anses som upprepande” men det finns ingen nedre gräns, det 

vill säga var gränsen för minsta omfattning och intensitet går för att det ska räknas som olaga 

förföljelse. Att gränsen är otydlig gör att åklagare inte är särskilt snabba att väcka åtal för 

olaga förföljelse, samtidigt som det behövs mer praxis för att få svar på denna fråga. BRÅs 

intervjuer lyfter även fram frågan om det ens behövs en gräns för hur många gärningar som 

krävs eller en tid för hur länge förföljelsen pågått.  

Det behövs även tydligare gränser mellan olaga förföljelse och grov frids- respektive 

kvinnofridskränkning. En del tolkar det som att det alltid ska vara grov frids- eller 

kvinnofridskränkning och att parterna haft någon sorts relation medan andra hävdar att olaga 

förföljelse hellre ska användas om exempelvis parterna haft en kortare förälskelse.  

Vissa hävdar att det är gärningarna som avgör vilken typ av brott det rör sig om. Åklagaren 

ska avgöra om det är ett förföljelsebeteende eller något annat.  

Slutligen säger andra att man ska titta på förövarens uppsåt. Ett rekvisit vid grov frids- 

respektive kvinnofridskränkning, som inte finns vid olaga förföljelse, är att förövaren vill 

skada offrets självkänsla.  

BRÅ försöker skapa en vägledning genom att titta på ärenden som överklagats till hovrätten. 

Tingsrätten och hovrätten är eniga när det kommer till vad som ska krävas för att få en 

individ fälld för olaga förföljelse men inte när det kommer till påföljdsfrågan. Av 20 fall så 

fick åtta fall en annan påföljd. Inte heller ger hovrättens domar någon vägledning om var 

gränserna för olaga förföljelse går eftersom trakasseriernas omfattning varierar kraftigt. En av 

de intervjuade säger ”[För att hitta en miniminivå] så behöver man nog ta upp ett fall till 

exempel där det bara rört sig om ofredande under en kortare tid”. 

Den andra orsaken handlar om bevissvårigheter. Det är inte alltid det finns vittnen till en 

händelse och då blir det ord mot ord. Det är inte lätt att bevisa att det är ett lagbrott alla 

gånger, exempelvis om stalkaren endast markerar sin närvaro: befinner sig inom offrets 

synhåll men inte tar fysisk eller direkt muntlig kontakt. Det ska då gå att bevisa att stalkaren 

bevakade offret eller markerade sin närvaro.  

Det är lättare om trakasserierna skett över telefon med samtal och/eller sms eftersom de oftast 

är sparade. Svårigheterna här är att bevisa att det är den utpekade stalkaren som utfört 

samtalen eller skrev sms:en. För att tillräckligt många gärningar ska bevisas och styrkas krävs 

det att gärningarna upptäcks, utreds och läggs samman till en olaga förföljelse. Ett annat 

problem som belyses är att anmälningarna gällande trakasserierna kan tas upp av olika 

handläggare eller ske i olika distrikt, vilket gör det svårare att se en helhetsbild. Även där det 
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är samma utredare som tar emot alla anmälningar krävs att utredaren kan se om det finns ett 

samband och om det kan vara en olaga förföljelse.  

BRÅ rapporterar att en del anser att de numera letar aktivt efter de möjligheter som finns för 

att uppfylla rekvisiten för olaga förföljelse medan andra anser att den ambitionen varierar och 

att rent generellt så behöver både polis och åklagare arbeta mer och i högre grad med ärenden 

så att detta brott lättare upptäcks och kan föras framåt.  

Till slut belyser BRÅ att bevisbördan ligger hos offret, som ska dokumentera alla 

trakasserier. Detta tas många gånger inte tas emot med öppna armar då de redan lever i en 

pressad situation (Jerre 2015).  

BRÅ avslutar utredningen med att efterlysa mer utbildning och kunskap för polisen om hur 

de ska använda den nya brottskoden och hur brotten ska utredas, medan åklagarna vill ha 

vägledning om hur den nya bestämmelsen ska tillämpas. För övrigt är det bra att fenomenet 

och brottet får mer uppmärksamhet eftersom fler då inser allvaret i det. En annan positiv 

vinkel är att det höjda straffvärdet, inte bara symboliskt, utan även påföljdsmässigt nu är i 

bättre proportion till brottet. Avslutningsvis finns det olika uppfattningar om det behövs ett 

minimistraff. En del hävdar att ett minimistraff på sex månader skulle öppna för fler 

utredningsåtgärder och bättre skulle stå i proportion till brottet medan andra hävdar att 

bestämmelsen då bara skulle användas i vissa fall och missa grupper som den ämnar att fånga 

(Jerre 2015). 

BRÅs rapport visar att lagen behövdes men att det är alltför tidigt för en slutgiltig analys. 

Olaga förföljelse är mer förekommande än vad anmälningarna indikerar, och något som kan 

drabba vem som helst. Utövandets omfattning kan variera kraftigt, och där det går så långt 

som till domstol och påföljd är stalkaren ofta en återfallsförbrytare. Att lagen behöver mer 

rättsfall för att skapa praxis och att fler människor behöver anmäla brott går hand i hand med 

varandra. Med mer kunskap både för polisen och allmänheten så utvecklas sannolikt en ännu 

bättre lag att tillämpa. 
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Kapitel 3 - Teori 

3.1 Uppfattning om stalkning 

Att vara stalkad innebär inte exakt samma sak för alla. Alla förföljelser innebär inte direkta 

hot och alla förföljelser slutar inte med att offret blir mördat. Allvarliga följder av stalkning 

ska dock inte förringas eftersom det förekommer men eftersom lagen i BrB täcker flera 

områden såsom exempelvis sexuellt ofredande, hot och olaglig fotografering så ska gemene 

man förstå att stalkning är ett brett och omfattande område.  

Patrick Kinkade, Ronald Burns och Angel Barraza Funetes (2005) har i sin rapport 

Criminalizing Attractions: Perceptions of Stalking and the Stalker, undersökt vad människor 

har för uppfattning om stalkning och stalkare. Författarna inleder rapporten med att diskutera 

tidigare forskning som bland annat tar upp att stalkning sker oftare än vi tror och att det är en 

viktig anledning att försöka påverka och motverka beteendet, både ur en rättslig vinkel och ur 

ett hälsoperspektiv. Vidare tar författarna upp att individers uppfattningar om stalkning ökar 

om de uppfattar stalkning rent generellt, istället för att lägga in personliga erfarenheter och 

referenser efter en anti-stalkningsmodell som vissa stater använder. Om offret utsätts för 

uttryckliga hot så minskar det offrets vilja att identifiera ett givet scenario som en 

stalkningshändelse. Det är även troligt att offret, oavsett kön, väljer att inte polisanmäla 

händelsen om offret haft en nära och intim relation med förövaren innan. 

I rapporten utgick författarna från tre områden för att försöka ta reda på stalkarens motiv och 

stalkningsincidenternas karaktär: 1) en rättslig diskurs ex. hur stalkningsbeteendet ska 

definieras, 2) en populär diskurs ex. stalkning som bevis i en populärkultur och 3) en 

framväxande vetenskaplig diskurs. Forskningen undersökte 20 variabler som ansågs påverka 

uppfattningen om stalkning och relaterade brott. Dessa variabler delades in i fyra grupper; 

stalkningsbeteende, egenskaper som karaktäriserar beteendet, gemensamma drag mellan 

stalkaren och offret, och offrets egenskaper. 

I undersökningen användes studenter från ett universitet i USA, som fick ett frågeformulär 

med scenarion och utifrån beskrivningen skulle avgöra graden på stalkningsbeteendet som 

förekom i scenariot. 

Resultatet tolkades från två vinklar. Den första fokuserade på den rörliga manipulationen 

inom varje givet scenario och den andra på eventuella skillnader mellan respondenternas 

egenskaper eller demografi i förhållande till deras uppfattning om stalkning. Den andra 

vinkeln, om respondenternas demografi, visade ingen signifikans i denna undersökning. 
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Däremot visade det första perspektivet att stalkning var det när den anklagade gav gåvor till 

offret eller hade samlat på sig information om offret. Det framkom även att det var mer 

sannolikt att beteendet klassades som stalkning om de inblandade kom från en låg 

socioekonomisk klass, än om deras sociala klass inte nämndes i scenariot. Slutligen kom det 

fram att scenarion som innehöll klagomål men som inte innehöll beroendeproblem eller 

tidigare misshandel hade högre sannolikhet att klassas som stalkning.  

3.2 Definiera stalkning 

Ser man till Sveriges lag om stalkning så innebär det flera olika beteenden och företeelser, 

och börjar man se globalt och inom litteraturen så finner jag ingen enhetlig definition. 

Detta är något som Jennifer Gatewood Owens (2015) diskuterar i sin rapport Why Definitions 

Matter: Stalking Victimization in the United States. Gatewood Owens tar upp Beatty, Ds, 

forskning som säger att för att stalkning ska ses som ett brott krävs det tre element som sker i 

en följd: ett mönster av beteende riktat mot en specifik person, ett beteende som vars avsikt är 

att sätta personen i fara för sin egen säkerhet och slutligen ett beteende som faktisk placerar 

personen i fara för sin egen säkerhet.  

Gatewood Owens artikel undersöker hur stalkning operationaliseras och gör detta genom att 

undersöka förhållandet mellan rädsla och stalkning, om det skiljer något mellan offren som 

rapporterar om rädsla och offren som inte gör det, vid upprepade förföljelser. Gatewood 

Owens undersöker även om detta införlivande eller uteslutande av rädsla påverkar 

värderingar kring stalkning på en nationell nivå. 

Rapporten visar att inom USAs gränser och mellan staterna så varierar termerna för vilket 

beteende som ska definieras som stalkning, vilken nivå av rädsla eller hot som ska uppnås 

och hur ofta beteendet måste ske för att betecknas som stalkning. Flera stater kräver att rädsla 

förekommer och att ett faktiskt hot förekommit. Men att definiera rädsla är inte lätt och alla 

offer upplever inte heller ett stalkningsbeteende med rädsla. Vissa människor blir istället arga 

och förbannade på stalkaren och dennes beteende. Staterna har därför definierat rädsla på två 

olika, men lika viktiga, sätt. 1) subjektiv rädsla = offret måste rapportera att de upplevt 

emotionell rädsla på grund av stalkarens upprepade trakasserande beteende samt att denna 

rädsla ska bygga på en förnuftig persons norm. Detta betyder att i en domstol så måste offret 

kunna bevisa att en annan rationell människa också skulle upplevt beteendet med emotionell 

rädsla. 2) rimlig rädsla = handlar om stalkarens beteende som offret upplever och som kan få 

en rationell och förnuftig människa att uppleva subjektiv rädsla. Här krävs det inte att offret 
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faktiskt upplevt rädsla men att beteendet kan (min kursivering) ge upphov till rädsla. 

Gatewood Owens använde sig av data från NCVS (National Crime Victimization Survey) 

och SVS (Supplemental Victimization Survey). NCVS är administrerad av ”The Bureau of 

Justice Statistics” (BJS) och genomför regelbundna undersökningar som fångar upp icke-

dödliga viktimiserings (olikartade processer när brottsofferroller konstrueras och hur detta 

manifesterar sig, (Åkerström & Sahlin [red] 2001)) upplevelser. NCVS mäter olika 

våldsamma och egendoms viktimiseringar men inte normalt stalkning. Mellan januari och 

juni år 2006 gjordes ett undantag, där stalknings-viktimisering mättes, det gick under namnet 

SVS.  

De svarande som fullföljde hela SVS’ frågeformulär rapporterade om ett upprepat beteende 

som var ovälkommet på ett eller annat sätt, som hänt vid flera tillfällen och som skett under 

de senaste 12 månaderna. Hade svarande till följd av detta beteende upplevt rädsla så delades 

de in i två grupper: stalknings- och trakasserioffer. Rädsla mättes på två olika sätt: subjektiv 

och rimlig rädsla. Subjektiv rädsla handlade om de upplevt rädsla när beteendet började eller 

när beteendet fortskred. Rimlig rädsla handlade om svarande hade varit med om en händelse 

som en annan person kunnat ha upplevt skrämmande. För att se till att genomgående och 

korrekt fånga en latent konstruktion genomfördes en andra datainsamling, vars frågor mätte 

effekterna av rädsla på en nationell nivå gällande stalknings-viktimisering. 

Undersökningen resulterade i fyra grupper, där grupp 1 upplevde båda typerna av rädsla, 

grupp 2 endast rimlig rädsla, grupp 3 endast subjektiv rädsla och grupp 4 ingen rädsla alls.  

Totalt så upplevde 56.6% någon form av rädsla men oftast inte båda. Grupp 4 som inte 

upplevde rädsla klassades som trakasserioffer. Det framkom även att kvinnor oftare upplevde 

subjektiv rädsla medan rimlig rädsla var könsneutralt och upplevde offret båda rädslorna så 

var det mest sannolikt att tillfrågande var en kvinna. Upplevde offret båda rädslorna (grupp 1) 

eller enbart rimlig rädsla (grupp 3) så ökade chansen att offret var singel och förälder, bodde 

på landsbygden och hade en lägre inkomst. Dessa grupper var också oftast stalkade av en 

manlig gärningsman. Grupp 2, rimlig rädsla, var gruppen där de fanns flest män som var 

utsatta och där det var minst sannolikt att förövaren skulle vara en kvinna. Grupp 1 och 2 

hade lättare att rapportera om de var förföljda, och grupp 1 upplevde även de allvarligaste 

stalknings-incidenterna. Grupp 1 var också den grupp som spenderade mest tid och pengar på 

att åtgärda och förebygga stalkning, som t ex flytta, be om hjälp, ändra dagliga rutiner. Om 

offret upplevde båda eller någon typ av rädsla var sannolikheten större att de själva klassade 

beteendet som stalkning än om de inte upplevde någon rädsla överhuvudtaget.  
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Som tidigare nämnts används rädsla i varierande grad på det nationella planet i USA. Det 

krävs antingen båda rädslorna, endast subjektiv rädsla, endast rimlig rädsla, någon typ av 

rädsla eller ingen rädsla alls. Under den 12 månaders period rapporten studerade visade det 

sig att om båda rädslorna krävdes för stalkning så uppgick offren till 1 miljon, krävdes enbart 

subjektiv rädsla blev offren 1,8 miljoner, endast rimlig rädsla 2.1 miljoner medan någon typ 

av rädsla ökade antalet till 2.9 miljoner. Dock så skedde den största ökningen till 5.3 

miljoner, om ingen rädsla krävdes för att brottet skulle klassas som stalkning. I alla fall var 

kvinnor mest utsatta. Gatewood Owens säger att om SVS inte skulle kräva att incidenterna 

präglades av någon sorts rädsla skulle alla incidenter hamna under stalkning men samtidigt 

skulle helhetsintrycket, av hur allvarligt beteendena och konsekvenserna upplevdes, minska. 

3.3 När det övergår i stalkning 

Vi är alla olika och upplever saker och ting på olika sätt, vilket gör det svårare att säga när ett 

beteende blir ett stalkningsbeteende men Rosemary Purcell, Michele Pathé och Paul Mullen 

(2011) försöker att ta reda på det i When do repeated intrusions become stalking? I denna 

rapport definierar författarna stalkning som ett beteende där en person upprepade gånger 

tillfogar en annan människa ovälkomna kontakt- eller kommunikationsförsök som framkallar 

rädsla. De hävdar att offren har svårt att skilja mellan korta episoder av intrång eller socialt 

obehag med början på en mer ihållande verksamhet av trakasserier. I rapporten försöker de 

finna en tidpunkt för när intrången övergår i ihållande stalkning som i sin tur skadar 

individens psykosociala funktioner, rapporten vill även verka för att det snabbare ska gå att 

sätta in offensiva åtgärder.  

De har använt sig av en enkät som slumpmässigt skickades ut till 3700 kvinnor och män i 

Australien. Frågorna handlade om deras demografiska egenskaper, deras erfarenheter av 

trakasserande intrång och aspekter av deras nuvarande allmänna hälsa. I linje med den 

australiensiska definitionen av stalkning så klassades individer som upplevt två eller fler 

intrång som orsakat rädsla som stalkningsoffer.  

Av 1844 svarande klassades 23 % som stalkningsoffer enligt de lagliga kriterierna, och 

majoriteten utgjordes av kvinnor. 45 % av offren upplevde att trakasserierna avtog inom två 

veckor, men de resterande 55 % upplevde en mycket längre och mer frekvent trakasserande 

period. Perioden för trakasserande intrång låg på 6 månader enligt medelvärdet och på 12 

månader enligt typvärdet. Antal intrång uppgick till 20 gånger enligt medelvärdet. För dessa 

55 % var chansen också större att förövaren var någon de kände och/eller hade en relation till, 

jämfört med övriga som oftast rapporterade intrång av okända. Gruppen som utsattes längre 
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och oftare fick även utstå fler hotelser, var mer bevakad av gärningsmannen, fick upprepade 

samtal, mail, fax och brev, även deras anhöriga (tredje part) hade också högre risk att bli 

utsatta för hot och våld. Detta ledde även till att gruppen oftare var i kontakt med polisen och 

psykologer. De installerade även inbrottslarm, flyttade oftare, minskade den sociala 

kontakten med andra, sjukskrev sig oftare och användningen av alkohol och tobak ökade. De 

mådde helt enkelt sämre rent psykiskt.  

Författarna kommer fram till att stalkning inte är ett homogent beteende utan överlappar med 

andra ovälkomna och otrevliga beteenden som tyvärr är väldigt vanliga i dessa situationer. 

Gränsen för att beteendet ska eskalera, bli våldsammare och pågå under en längre tid ligger 

runt två veckor. Det är när trakasserierna håller på längre än två veckor som förövaren börjar 

känna en känsla av rätt till offret och anser att handlingarna är legitima och berättigade. 

Vilket leder till att trakasserierna görs mer stadigvarande. 

Slutligen framkommer det att offer för stalkning oftast väntar flera månader på att anmäla, 

främst för att de hoppas och tror att stalkaren och beteendet ska avta men också eftersom en 

anmälan till polisen skulle provocera stalkaren. Tyvärr leder en längre period av trakasserier, 

utan inbladning av exempelvis polisen, till att beteendet blir mer djupt rotat för stalkaren och 

förödande för offret.  

3.4 Om stalkning är ett inlärt beteende 

Vid det här läget har läsaren ett hum om vad stalkning är men vad är det då som gör att 

stalkarna blir just stalkare? Det försöker Kathleen A. Fox, Matt R. Nobles och Ronald L. 

Akers (2010) finna svaret på i Is stalking learned phenomenon? An empirical test of social 

learning theory. Studien undersöker empiriskt stalkning, både utövandet av stalkning och 

upplevelsen av stalkning-viktimiseringen, genom att testa förslag från social inlärningsteorin, 

det vill säga om stalkning kan förklaras via denna.  

Författarna lägger fram tidigare forskning som tyder på att stalkning och våld i parrelationer 

har flera liknande egenskaper. Våld i parrelationer begås främst mot en partner och är fysiska, 

sexuella och/eller psykiska, och händelsen kan inträffa en gång för att det ska räkna som våld. 

Enligt rapporten är stalkning ett upprepat och oönskat beteende som ska ske över en längre 

tidsperiod. Trots de första olikheterna så finns det likheter: beteendena är trakasserande, och 

skrämmande och/eller hotfulla. Offren för dessa beteenden kan både uppleva ångest, 

depression, huvudvärk, aptitlöshet, och magsår. Vidare så utövar båda förövarna makt och 

kontroll, och tidigare forskning visar på att våldsutövarna använder samma taktik som 



 

16 
 

stalkarna, - tvång och hot. Dessutom genomgår förövarna samma våldsspiral gällandet sitt 

beteende; våldsutövaren upplever en spänningsuppbyggnad-, kris- och ångerfas vilket även 

kan ses hos stalkaren men i en annan variant. Spänningsuppbyggnaden kan vara hotfull men 

inte i samma grad som hos våldsutövaren. Här brukar det röra sig om samtal, hot och 

kontaktförsök vilket i sin tur leder till krisfasen som kan vara exempelvis fysisk misshandel 

och som övergår i en ångerfas där stalkaren lämnar oönskade gåvor såsom blommor. Offer 

för våld i parrelationer har även redogjort om stalknings-liknande beteende från förövaren. 

Det har forskats en hel del i dessa gemensamma drag och på grund av dessa kopplingar tror 

man att teoretiska förklaringar som förklarar våld i parrelationer även kan förklara stalkning. 

En teori som använts på bägge områden är social inlärningsteori, som hävdar att brott är en 

yttring av sociala faktorer men också differentiell association (social interaktion med andra 

kan lära individen ex värderingar, attityder m.m. som gynnar ett kriminellt beteende), 

modellering (t.ex. gestaltning av andras beteende), differentiell förstärkning (ett beteende 

förstärks i närheten av ett visst stimuli och tvärtom) och definitioner (t.ex. övertygelser och 

värderingar om brott). Detta är för övrigt något författarna hämtat från Akers (1973), Bandura 

(1977) och Sutherland (1939). Teorin innebär alltså att en individ lär sig brottslighet genom 

att interagera med andra människor, där dessa har en avvikande syn och beteende på 

kriminalitet. Desto mer individen umgås i dessa kretsar ju mer måste denne ta efter beteende 

och värderingar för att fortsätta vara accepterad. Beteendet betraktas snart normalt, 

fördelaktigt och/eller nödvändigt. Uppfattningen och reaktionen på beteendet är många 

gånger viktigare än själva beteendet. Exempelvis lyfter författarna fram att tidigare forskning 

visar på att våld i nära relationer har en koppling till att förövarna upplevt våld i 

barndomshemmet. Det kan även vara så för stalkaren men oftast beror det på sociala faktorer 

som kommer efter barndomen, såsom inställning, utveckling, förstärkning och imitation. 

Förföljarbeteendet kan alltså både vara ett oavsiktligt och avsiktligt skapat beteende under 

levnadstiden. I tidig ålder kan individer införliva medias bild av kändisar som stödjer 

stalkning (ex. paparazzis). Andra vinklar (missförstånd) kan vara att stalkaren ser sitt 

beteende som ett uttryck för sina känslor och tron på ”den stora kärleken” gentemot den 

utsatte, vilket i sin tur kan ha skapats i relation till andra med samma syn på förhållanden och 

relationer. 

Denna teori anser författarna även kan användas när det gäller stalkningsoffer eftersom de 

gärna söker kontakt och stöd av jämnåriga och medvetet eller omedvetet härmar och imiterar 

andra offer. Offren kan införliva definitioner och attityder som är fördelaktiga för stalkarens 
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handlingar, och öka sin benägenhet att bli offer, även om det absolut förkommer individuella 

reaktioner också. 

Författarna tycker att en undersökning av teorin i förhållande till fenomenet är viktigt för att 

förutsäga stalkarens handlingar men också för att förstärka de politiska konsekvenserna som 

följer ett sådant beteende. De vill även bidra med att identifiera och reducera/eliminera 

faktorer om är förknippade med brottsoffret. Om teorin kan förklara stalkning så blir det 

lättare att utbilda människor i defensiva åtgärder och öka allmänhetens kunskap så att fler 

offer kan identifieras och få hjälp. 

I studien hade 15,000 högskolestudenter slumpmässigt valts ut för att svara på en webbaserad 

undersökning som handlade om brott och våld. Svarsfrekvensen låg på 19 % men ansågs vara 

förenlig med andra webbundersökningars svarsfrekvens.  

Resultatet som kommer fram visar att det är främst kvinnor och latinamerikaner, i detta test, 

som var mest benägna att vara förövaren. Det visade sig även att förövaren hade minst en vän 

som också var en stalkare (differentiell association), och att detta beteende var något som de 

inte skulle reagera allt för negativt på om det kom fram att någon de kände utövade 

(definitioner). Förövarna ansåg att beteendet var helt i sin ordning i visa fall (neutraliserade 

definitioner). Alltså är stalkning en social och jämlikhetsrelaterad process som involverar 

differentiell association, modellering och definitioner som är fördelaktiga för stalkning 

Offren för stalkning i denna studie är oftast äldre personer, kvinnor och icke-heterosexuella 

människor. Offren berättar även att det känner en eller flera vänner som också är offer för 

stalkning (differential association/modellering). Dessutom tror offren tyvärr att anhöriga ska 

reagera med mindre sympati gällande deras upplevelser (förstärkning) och att beteendet till 

och med kunde vara ett accepterat beteende i en del fall. Ännu en gång stödjer resultatet att 

stalkning är en social och jämlikhetsrelaterad process som innefattar differentiell association, 

modellering, förstärkning, och definitioner som främjar stalkning. 
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Kapitel 4 – Metod 
4.1 Första tanken 

Fenomenet stalkning blev aktuellt efter en del bollande och tips från en före detta student som 

idag arbetar på polismyndigheten i Uppsala och anställda vid polisen i Luleå. 

Eftersom den nya lagen tillkom år 2011 är detta ett fenomen som behöver forskas mer i. 

Därefter formades ett första utkast på inledning, syfte och frågeställningar. Detta utkast 

formaterades senare, i samråd med handledaren, så att uppsatsen fick ett sociologiskt 

perspektiv. 

4.2 Uppsatsens perspektiv 

Uppsatsens metod är teoretisk och således har den en kvalitativ ansats, då materialet består av 

olika textmaterial (Brante, Andersen och Korsnes 2001[1998]). Uppsatsen grundar sig på 

internationella forskningsrapporter, och utredningar gjorda av Brottsförebyggande rådet i 

Sverige men också på ett empiriskt material bestående av intervju med olika polisenheter i 

Sverige och intervjuer med ”vanliga” människor i den bemärkelsen att det inte arbetar med 

olaga förföljelse. 

4.3 Teorin 

Teorin som använts är styrd av frågeställningarna och syftet, eftersom de flesta artiklarna har 

en juridisk och/eller psykologisk vinkel. Artiklar har letats och hämtats från databasen primo, 

en databas som Luleå tekniska universitet bidrar med. Där går det att hitta böcker, artiklar, 

uppsatser och övriga publikationer. Sökord som använts i sökandet har varit: stalking, 

definition, sociology, problem. Dessa sökord har använt både var för sig men också i 

kombination med varandra. Två av artiklarna (Criminalizing Attraction: Perceptions of 

Stalking and the Stalker och Why Definitions Matter: Stalking Victimization in the United 

States) fick jag som tips utav min handledare, övriga engelska artiklar har hittats genom att 

använda primo. Brottsförebyggande rådets artiklar har hämtats från deras hemsida som i sin 

tur dök upp i sökmotorn Google vid sökning på ordet stalkning. Alla engelska artiklar har inte 

hittats vid samma tillfälle utan tillkommit under arbetets gång och ändrats allt eftersom 

uppsatsen utvecklats. 

Forskningen som finns kring ämnet och fenomenet stalkning har främst sin utgångspunkt 

inom det juridiska området och därefter inom det psykologiska. Detta har gjort min 

efterforskning av teorin svårare än jag först trodde, då denna uppsats ska ha ett sociologiskt 

perspektiv.  
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4.4 Intervjumaterialet/urval 

Intervjuguiden (bilaga 1) har passerade handledaren innan den första intervjun genomfördes. 

Jag har valt att genomföra en riktat öppen intervju, vilket betyder att en fråga belyses med 

frågeområden och intervjuaren följer upp med frågor inom dessa områden och 

respondenterna fördjupar sig i det intervjuaren finner meningsfullt. Detta för att få 

respondenterna att fokusera på aktuellt område. Denna typ av intervjuform användes för att få 

information om individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter. Flera intervjuer på samma 

tema kan visa sig vara delvis olika men är till en fördel för att förstå fenomenets kvalité 

(Lantz 2007). 

Vid förfrågan om en intervju hos en polisenhet i Norrbottens län, föreslog respondenten att 

även en kollega jag varit i kontakt med skulle närvara vid intervjun. Efter en snabb 

rannsakning av fördelarna med en mindre gruppintervju tackade jag ja till detta, vilket även 

förstärktes när respondenten talade om att hen kanske inte kunde närvara under hela 

intervjun. Intervjun skedde med chefen och en anställd av den aktuella 

personsäkerhetsgruppen. 

Vid en gruppintervju kan en av parterna omedvetet ta över och styra samtalet, och 

nödvändiga pauser har svårare att existera då ena partnern fyller i tomrummet när den första 

inte kommer på något att säga. En fördjupning och eftertanke av samtalet kan då missas 

(Krag Jacobsen 1993). Detta var inte något jag upplevde utan tyckte att båda respondenterna 

kompletterade varandra och snarare fyllde i och hjälpte varandra med kunskapen och jag 

anser jag fick ut djupa och signifikanta svar.  

Eftersom en av frågeställningarna handlar om en jämförelse mellan en stor och liten 

kommun, där en liten kommun har mindre än 100,000 invånare och en stor kommun har över 

100,000 invånare. Detta gjorde att beslutet om en intervju med en polisenhet i en större stad 

skulle genomföras. 

Med hjälp av en av respondenterna vid första intervjun kom jag i kontakt med en person som 

startat upp sin enhet både i sin kommun och internationellt, även är en av de personer som 

arbetat med olaga förföljelse allra längst. På grund av avståndet skedde intervjun på telefon. 

En telefonintervju är mer abstrakt än ett samtal mellan två par ögon, och vid ett telefonsamtal 

kan det viktiga kroppsspråket missas. Det är även lättare för respondenten att avsluta 

intervjun när denne känner för det, speciellt om personen inte tyckte om att tala i telefon. 

Men för andra är det tvärtom, telefonen blir en ”biktstol” och samtalet flyter på obehindrat. 

Samtalet har också lättare att fokusera på vad det ska handla om (Krag Jacobsen 1993). Jag 
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upplevde inga svårigheter med telefonintervju, samtalet flöt på bra vilket jag tolkar mestadels 

beror på att respondentens kunskap var så bred och det fanns mycket att berätta. 

Telefonintervjun spelades in med hjälp av en funktion på mobiltelefonen. 

Efter den första intervjun med polisenheten konsulterades handledaren och beslut togs om att 

intervjuer med ”vanliga” människor skulle genomföras, för att få allmänhetens uppfattning 

om stalkning. Dessa individer var ”vanliga” i den bemärkelsen att de inte arbetar med 

stalkning/olaga förföljelse. En ny intervjuguide (Intervjuguide 2, bilaga 2) anpassad för denna 

grupp skapades och passerade handledarens granskning. Denna gång ansåg jag att intervjuer 

av den mer halvt strukturerade formen passade bäst eftersom intervjuformen innebär att 

frågeområdena sker i en bestämdföljd och inom dessa finns följdfrågor. Det finns utrymme 

för både öppna och fast svar, för att kunna ge respondentens syn på det som intervjuaren (jag) 

finner meningsfullt. Jag som intervjuaren får också en uppfattning om vad respondenten 

anser meningsfullt. Vid flera intervjuer ges en möjlighet till jämförelse respondenterna 

emellan och begrepp som förekommer får intervjuaren en djupare förståelse för (Lantz 2007). 

I slutet av intervjuerna lästes två påhittade scenarion upp, i dessa förekom det könsneutrala 

namn, men mellan raderna och när respondenterna använder benämningarna han och hon, så 

är det enligt fler av dem en tjej som förföljs av en kille i det första scenariot och en kille som 

förföljer en kille i scenario två. Denna grupp respondenter har hittas i min vänskapskrets och 

genom kontakter. Gruppen består av två kvinnor och två män, från 25 år och uppåt. Alla 

intervjuer har skett enskilt.  

4.5 Efterarbete 

Vetenskapsrådet ställer upp fyra etiska krav som skall följs när det gäller humanistisk och 

vetenskaplig forskning, men även annan forskning.  

Det första två kraven handlar om information och samtycke. Alla respondenter har 

informerats om varför denna uppsats genomförs och vad syfte är och därefter kunnat tacka ja 

eller nej till att delta.  

Det tredje kravet handlar om konfidentialitet vilket innebär att det inte ska gå att utläsa exakt 

vem som deltagit och vem som sagt vad. Detta har uppfyllts genom att inte använda 

respondenternas namn eller ålder i uppsatsen. Det går bara att utläsa kön, och en ungefärlig 

ålder. Även respondenterna inom polismyndigheterna har anonymiserats. Där det förekommit 

personliga berättelser om stalkning har dessa inte spelats in därför att syftet var fokuserat på 

personernas syn på fenomenet och inte deras egna privata upplevelser. Uppsatsen fördjupar 
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sig inte i detta, men nämner det för att visa att det inte behöver vara en skillnad i 

tankegångarna när det kommer till stalkning, och om personen har egna erfarenheter eller 

inte. Inga utomstående har haft tillgång till det inspelade materialet, som efter transkribering 

raderats.  

Det sista kravet handlar om nyttjande. Att lämnade uppgifter endast får användas i 

forskningsändamål och inte är till för kommersiella syften (Vetenskapsrådet 2002). Detta 

krav har uppnåtts då uppgifterna bara samlats in för uppsatsens syfte och kommer inte att 

användas efter inlämnandet av uppsatsen. 

Vid analysen av polisenheternas svar användes den första graden av tolkning vilket bland 

annat innebär att intervjuerna tolkas med begrepp som använts av deltagarna. Dessa begrepp 

var definition, tv, lagen, förändring, anmälningar, stad, svårast, minskning, mord, känsla. 

Begreppen har skrivits i marginalen på de transkriberade intervjuerna. Dessa begrepp bidrar 

även till uppsatsens erfarenhetslära (Fangen 2005). Andra graden och tredje gradens tolkning 

skedde mentalt och stöddes av små anteckningar i löpande text, under författandet av 

resultatet. 

Analysen av övriga intervjuer har först skett med hjälp av första gradens tolkning och 

begreppen: kunskap, definition, utsatt, rädsla, ilska, samhällsproblem, rättsväsende, media, 

anmäla, scenario 1 & 2 och omdefinition. Analysen har därefter fortsatt till andra gradens 

tolkning där ett kluster (se Bilaga 3) skapats där varje respondent fått en egen kolumn för sina 

svar. Detta för att få en djupare mening av vad deltagarna förmedlat, vilka tolkningar de gör 

och vilka tolkningar jag gör (Fangen 2005). Även här skedde tredje gradens tolkning mentalt 

och i samband med att resultatet växte fram.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten för denna kvalitativa uppsats är beroende av om studiens frågor är tydliga, 

resultatet överensstämmer med datamaterialet och om materialet har samlats in inom lämplig 

tid. Detta anses vara uppfyllt då intervjufrågorna tagit fram för att få svar på inledande 

frågeställningar och även kunnat knytas till uppsatsens ämne (Miles, Huberman och Saldaña 

2014). Datamaterialet som använts kommer från pålitliga och trovärdiga källor vilket ökar 

reliabiliteten. Det har även samlats in i god tid och varit relevanta för uppsatsen. Uppsatsens 

validitet avgörs av hur hög och trovärdig sanningshalten i deltagarna utsagor och de 

tolkningar som har gjorts är (Fangen 2005) men också om det som verkligen ska mätas mäts 

(Ejvegård 2003). Detta anses vara uppfyllt då personsäkerhetsgrupperna arbetar med olaga 



 

22 
 

förföljelse och har således utbildning och erfarenhet i ämnet. Angående övriga intervjuer 

vinner eller förlorar inte respondenterna på sitt deltagande och har deltagit på frivillig basis, 

vilket stödjer validiteten.  

4.7 Resultat och diskussion 

Resultat och diskussion har baserats på datamaterialet och det empiriska materialet, och går 

således att hitta där. Uppsatsens alla frågor har besvarats. I diskussionsdelen har jag lyft mina 

egna tankar som uppkommit under arbetets gång, och i förhållande till materialet som 

använts.  
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Kapitel 5 – Empiriskt material 

5.1 Polisens syn på olaga förföljelse och stalkning 

Intervjuerna utgår från två personsäkerhetsgrupper i Sverige, en i norra delen och en i södra 

delen av landet.  

En personsäkerhetsgrupp tar hand om personsäkerhetsarbete, brottsoffersamordning och 

genomför riskanalyser. Polisen på dessa grupper träffar utsatta, våldsutsatta, personer som 

behöver hjälp. De kan handla om tips på hur de ska handskas med sin situation och hur 

processen går till om de väljer att anmäla gärningsmannen. Polisen handskas till större del 

med stalkarens ”symptom” (läs: konsekvenser av stalkarens handlingar och dess offer) men 

försöker även att komma åt ”sjukdomen” (läs: stalkaren som person), genom att genomföra 

riskanalyser och brottsförebygga. Förutom analyser kan polisen välja att hålla proaktiva 

samtal/offensiva samtal/konsekvenssamtal/korrigerande samtal med den som utför hoten och 

eventuellt förhindrar fortsatt trakassering. 

Polisen ansåg att den lagliga definition av stalkning, eller olaga förföljelse som det benämns 

juridiskt, är tillräcklig men att både myndigheter, polisen och allmänheten behöver mer 

kunskap om fenomenet stalkning. Dessutom behövs fler domar gällande olaga förföljelse och 

inte domar där rätten delat upp brotten och dömer dem var för sig. I det senare fallet blir 

domarna lagförda som andra brott och domen blir mildare. Är brotten små och lindrigare kan 

domen bli så låg att det endast handlar om böter medan en fällande dom för olaga förföljelse 

kan ge upp till fyra års fängelse.  

Den nya lagen som tillkom år 2011 var behövlig eftersom polisen fick ”något att ta på”, ett 

helt nytt brott som de bättre kunde sätta in offensiva åtgärder mot. Polisen kan nu lättare 

genomföra samtal med stalkaren och offren behöver inte se sina anmälningar som förgäves 

då de inte blir nedlagda på en gång.  

Men det var ju tröstlöst också. För de som verkligen vände sig till polisen och där vi fick in 

20 anmälningar, fick direkt ett brev om att det var nedlagt. 

Men när det gäller att utreda den här typen av brott så är det en betydligt stor skillnad, nu 

finns det faktiskt något att ta på. Åklagaren kan väcka åtal för någonting… 

De intervjuade har svårt att säga om anmälningarna har ökat efter det att lagen tillkom, 

eftersom kunskapen om stalkning var mindre innan och det var en annan typ av brott som 

mest anmäldes tidigare (ofredande). Det är för tidigt att säga om en eventuell ökning av 

anmälning kommer att ske nu när det finns ett brott och en lag, men det är inte helt otroligt att 
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det kommer att bli så. Särskilt på grund av den växande tekniken i samhället som gör att det 

är lättare att spåra och bevaka andra människor idag än det var tidigare. Utrustningarna är 

både mindre och billigare. Dessutom är dagens människor mer benägna att berätta för andra 

var de är och vad de gör, hela tiden.  

Förut kunde man stänga dörren och så fick man vara ifred men nu är det så mycket man 

bloggar och tycker det är en mänsklig rättighet att berätta om allt som man håller på med. 

Polisen ser ingen större skillnad på stalkning/olaga förföljelse mellan en liten och stor stad, 

främst eftersom de flesta incidenterna sker mellan parter som har haft någon sorts relation. 

Fler kända människor utsätts dock i storstäder, eftersom det är där de bor. Dessutom så är det 

lättare för en stalkare som inte vill tillkännage sin identitet att försvinna i en storstad.  

Det svåraste i polisarbetet när det gäller stalkning/olaga förföljelse är när det handlar om 

psykiskt svårt sjuka människor. Dessa människor fastnar i personen som de förföljer, och är 

oftast oberäkneliga och stalkningen upphör oftast inte förrän de funnit en ny person som de 

förföljer. Det är inte alltid stalkaren som är mest utmanande att handskas med, utan det kan 

vara offret. Det är inte alltid så lätt att få denne att bryta sina rutiner och göra stora och små 

förändringar i livet. Många utsatta känner inte att det är de som ska ändra på sig, det är ju de 

som är utsatta.  

Tyvärr är det så att man måste göra uppoffringar i sitt liv om man vill att det ska upphöra. 

Det är nog den svåraste uppmaningen att få dem att inse det.  

Trots att polisen tror att anmälningarna kommer att öka så finns det flera åtgärder för att 

minska förekomsten av stalkning. Det som polisen själv ansåg att de kan göra är att utöka sin 

kunskap, men också att faktiskt göra en bedömning genom ett konsekvenssamtal, eftersom 

både polisens egen forskning (VALFRID, är inte tillgänglig för privatpersoner) och 

erfarenheter har visat att det oftast räcker med ett samtal, med stalkaren, från polisen. 

… om man inte har så mycket bevis kan man delge misstanke… förhör som är 

upplysningsvis… om du då är en förhärdad kriminell person, då hånskrattar du… många 

stalkare är vanliga svensson… och polisen har (exempelvis) 20 anmälningar och det blir 20 

förhör. Då har du suttit hos polisen en lång stund… och där har vi sett att det bara ”poohh” 

(min tolkning: försvinner) med ärendena.  

Polisen tyckte även att medias verklighetsbaserade program om stalkare och stalkning är 

något som kan bidra till kunskapsökning och en inblick i livet för de utsatta. Främst för att 
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lära vad fenomenet innebär och att det är ett brott som kan tas upp i en domstol om det krävs. 

Programmens egna offensiva samtal har också visat sig hjälpa offren, trakasserierna har 

minskat.  

Stalkning kan absolut leda till mord eller försök till mord, men det är inte vanligt. Nya 

lagstiftningar kan också hjälpa till i jakten på stalkare, främst lagar kring näthat eftersom det 

där gömmer sig många stalkare. Sedan går det alltid att diskutera Sveriges öppenhet gällande 

personuppgifter, då de i fel händer kan användas på ett kränkande sätt.  

Gällande offer som känner rädsla eller ilska är båda känslorna lika förekommande. Det finns 

ingen statistik på vad som är vanligast men det är lika naturligt att känna rädsla som ilska. 

Oftast när människor känner ilska tror de att förövaren aldrig kommer att göra dem illa, att 

förövaren inte är kapabel till detta. Brotten upptar ofrivilligt mycket av deras tid och de börjar 

bli irriterade och känner ilskna över situationen som de blivit försatta i. Offren som upplever 

rädsla är rädda för en upptrappning eftersom det inte vet var eller hur trakasserierna ska 

upphöra. Oron och rädsla som offren upplever leder många gånger till 

långtidssjukskrivningar och en högre känsla av att vakta på de privata sakerna. 

Avslutningsvis ansåg polisen att det skulle vara intressant att få veta mer om stalkning/olaga 

förföljelse men ur ett psykologiskt perspektiv. Det spekuleras om att förföljelsebeteendet kan 

vara ett missbruks- och beroendebeteende som sker tvångsmässigt. Det finns även flera olika 

typer av stalkare. Dessa består av typologier som man behöver få veta mer om och få en 

bättre förståelse för. Det kan leda till att åtgärderna anpassas efter typologin och arbetet mot 

detta effektiviseras.  

5.2 En vanlig människas syn på olaga förföljelse och stalkning 

Intervjuerna baseras på personer från 25år+ och uppåt. Det är vanliga människor i den 

bemärkelsen att det inte arbetar med stalkning/olaga förföljelse. De är jämt fördelade rent 

könsmässigt, och endast en har personliga erfarenheter av stalkare. 

Kunskapen om olaga förföljelse är knapp förutom att den anses vara olaglig. När de 

intervjuade ska försöka sig på en definition handlar det främst om fysisk förföljning som sker 

rutinmässigt och främst i parrelationer, oftast från en manlig bekant. Det kommer även upp 

fördomar och tankar om att det är ”en ful gubbe” och att personen som utför trakasserierna är 

psykiskt sjuk. 



 

26 
 

Det låter som när någon blir förföljd. Att man kanske har en ex-pojkvän som förföljer… 

kollar vad man gör… när det blivit någon slags rutin… 

Det kan vara vad som helst… det kan vara par som levt i relationer… 

Alla utom en har blivit drabbad personligen, och där upplever personen att det är jobbigt och 

har upplevt ett visst obehag men att det mest påverkar dennes barn. Ingen direkt rädsla eller 

ilska manifesterar sig utan snarare en stor irritation. 

Alla intervjuade är överens om att offret för stalkning/olaga förföljelse inte behöver känna 

rädsla för att det ska vara en olaga förföljelse. Eftersom alla människor är olika och istället 

bara kan uppleva det som allmänt jobbigt och/eller obehagligt. Samma sak gäller känslan 

ilska. Ett offer kan absolut uppleva den känslan men det behövs inte för att ett brott ska ha ägt 

rumt. 

Man ska inte behöva bli förföljd tycker jag. Sen även om det är en person som man känner att 

man kan hantera så ska man aldrig behöva bli förföljd. 

Olaga förföljelse ses även som ett samhällsproblem men att det är svårt att säga hur stort 

eftersom flera tror att det kan finnas ett stort mörkertal. De ansåg bland annat att detta beror 

på att bevisningen är svår och det leder till att många inte väljer att anmäla. 

De har svår säga exakt vad polisen kan göra men trycker på att polisen behöver mer resurser 

och insatser för bekämpa detta brott, men också att offren måste kliva fram och begära detta.  

Bristen på förslag på vad polisen kan göra kopplas ihop med att de intervjuade inte har någon 

större kunskap om vad Sveriges rättsväsende har för offensiva åtgärder. Några vet om att det 

finns kontaktförbud och en person nämner en direktlinje till polisen vid överfall, ett larm.  

Alla är överens om att media kan göra skillnad i denna fråga, främst tv-program som baseras 

på verkliga händelser. Det skapar en debatt och kan illustrera för andra; offer, stalkare, 

myndigheter, anhöriga och övriga, hur verkligheten ser ut, öppna ögonen på befolkningen 

och på så sätt skapa uppmärksamhet och igenkänning.  

De verklighetsbaserade är bättre eftersom de fiktiva kan verka överdrivna, även om all 

uppmärksamhet är bra.  

Ja det är väl alltid bra att ta upp sådana saker så att det blir debatt och väcker någon tanke 

hos folk. Det är alltid bra med uppmärksamhet, bra som dålig… Folk tänker och pratar om 

det. 
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När det gäller hur snabbt de skulle anmäla stalkaren, är majoriteten överens om att det inte 

spelar någon roll om det finns en relation till stalkaren eller ej. Det kan vara lika jobbigt men 

på olika sätt, men om det skapar obehag är relationen oviktig. Dock hävdar några 

respondenter att om en relation fanns så skulle de försöka prata med stalkaren innan de 

genomför en anmälan, främst för att undvika en anmälan och få stopp på beteendet utan 

behöva bland in polisen. 

Mot slutet av intervjun läses två scenarion upp, och därefter får den intervjuade ta ställning 

till det eventuella problemet. 

Scenario 1: Kim har varit ute på en dejt med Robin men känner att det inte riktigt klickade 

och tycker att en dejt räcker. Robin å andra sidan tycker de var två själsfränder som möttes 

och börjar skicka sms med kärleksförklaringar. Robin dyker även upp på Kims lokala 

matvarubutik och gym. Kim rådfrågar dig nu om du anser detta vara något allvarligt och 

något som bör anmälas till polisen. 

Här tycker majoriteten att antal gånger är avgörande, alla ska kunna få handla och råka dyka 

upp på samma ställa utan att tankarna direkt ska gå till att det skulle vara något olagligt. De är 

mer diffusa på antal gånger som är tillräckliga, men om den utsatte uttryckt sin åsikt om att 

inte träffas igen ska vederbörande respektera detta på en gång. 

… om han dyker upp en eller två gånger… man kan ju alltid springa på varandra… men 

skulle det fortsätta så skulle jag absolut råda att anmäla det… 

… jag har svårt att tro att man kan polisanmäla bara för att den dyker upp någonstans en 

gång men om det händer flera gånger… men mer än tre gånger i alla fall… 

Scenario 2: Love är en lokalpolitiker som ofta syns i media men vars parti har börjat tappa 

väljare. Plötsligt börjar det komma in brev, blommor och annat från Charlie som säger sig ha 

lösningen på hur väljarna ska börja rösta på Love och partiet. Charlie dyker upp på alla Loves 

officiella möten, men börjar också synas på privata möten och försöker bli vän med 

människor i Loves närhet. Love rådfrågar dig vad du anser om detta beteende och om ärendet 

bör överlämnas till polisen. 

Även här tycker majoriteten att detta är något polisen bör titta på eftersom detta inte är ett 

accepterat beteende, att sunt förnuft inte verkar räcka. Trots att det är en offentlig person så 

ska denna inte heller acceptera vad som helst. En av de intervjuade fokuserar mest på de 

privata mötena och hävdar att Love inte har något där att göra om denne inte har en rimlig 

anledning att närvara. 
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Hur lyckas snubben komma på alla privata grejer då? Om det är privata måste hon ju då 

bjudit in honom annars är det en annan fråga… om det är ett privat möte och han inte är 

inbjuden… då är det inte alls okej. 

I slutet av intervjun känner ingen att de intervjuade att de vill omdefiniera sin första utsaga 

om olaga förföljelse eller stalkare. Nu kommer de inte ihåg exakt vad de sa men de tycker att 

de förklarat det på bästa sätt. Samtidigt som ämnet är svårt om man inte har personliga 

erfarenheter.  

När man inte varit i kontakt med det så är det inte något man knallar runt och funderar på. 

Flera av de intervjuade avslutar intervjun genom att ge uttryck för att detta är en olaglig 

handling och om en person upplever det som ett problem är det ett problem, och att det måste 

införas hårdare straff för stalkare samt att näthat behöver diskuteras mer eftersom det finns 

många stalkare gömda där.  

... det är olagligt, man får inte göra det. Punkt slut. Hårdare straff. 

När personen som blir förföljd upplever det som ett problem då är det ett problem och man 

ska aldrig behöva känna sig förföljd… jag tycker att det är jättebra om de ger hårdare straff 

på det. 
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Kapitel 6 - Resultat 
6.1 Teoretiska forskningen  

Det är viktigt att tydliggöra vad stalkning är eftersom det påverkar och motverkar beteendet. 

Antalet offer ökar eller minskar också beroende på vad som inkluderas i definitionen. 

Uppsatsen finner dock ingen generell definition som användas internationellt. Även om 

fenomen kan uppfattas på olika sätt så rent generellt är det ett ovälkommet beteende som 

både kan riktas mot och utföras av kvinnor respektive män. Ett stalkningsbeteende handlar 

oftast om ovälkomna gåvor eller när någon (stalkaren) samlat på sig information om någon 

annan (offret).  Detta beteende är svårare att anmäla om det förekommer någon sorts relation 

mellan parterna (Kinkade m.fl. 2005, Purcell m.fl. 2011). 

Att beteendet ska förekomma upprepade gånger är många överens om men det är svårare att 

skilja på korta episoder av intrång och socialt obehag med början på en mer ihållande 

aktivitet av trakasserier. Forskningen visar dock att gränsen finns vid ca två veckor. Det är då 

beteendet eskalerar och blir våldsammare och tenderar att hålla på en längre tid. Människor 

som upplevt trakasserier längre än två veckor mådde också psykiskt sämre. Det är efter två 

veckor som stalkaren börjar känna att beteendet är rättfärdigat och att denne har ”rätt till” 

offret. Många offer väntar tyvärr längre än två veckor innan en anmälning sker eftersom de 

hoppas att stalkaren ska upphöra med sitt beteende (Purcell m.fl. 2011). 

Mycket forskning kring stalkning handlar om och utgår från stalkning i USA, där det också 

förekommer varierande lagar när det gäller stalkning. Staterna kräver olika grad av rädsla 

eller hot för att klassa det som stalkning. Rädslan ska vara upplevd av offret eller att 

beteendet kan ge upphov till rädsla. Det är främst kvinnor som upplever rädsla men att 

beteendet kan ge upphov till rädsla är könsneutralt. Upplever man rädsla eller att beteendet 

kan ge upphov till rädsla är sannolikheten högre att offret är singel, förälder, boende på 

landsbygden och har en lägre inkomst. Denna grupp är också den som mest troligt sätter in 

offensiva åtgärder. Upplever offret rädsla är det också mest troligt att det är en man som är 

stalkare. Krävs det rädsla eller att beteendet kan ge upphov till rädsla finns det ”enbart” 1 

miljon stalkningsoffer i USA, men krävs ingen rädsla för att beteendet ska klassas som 

stalkning kan offren uppgå till 5.3 miljoner, i USA.  Teoretiker hävdar att om lagarna skulle 

ändras och inte kräva rädsla skulle helhetsintrycket av beteendet degraderas (Gatewood 

Owens 2015). 
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Det förekommer många teorier om varför stalkning sker och vad som sker hos stalkaren. 

Bland annat kan beteendet bero på sociala faktorer från barndomen eller den snedvridna 

kärleken (känslorna) har skapats tillsammans med andra människor med samma snedvridna 

syn. En teori är social inlärningsteori, som hävdar att brott är en yttring av sociala faktorer 

och differentiell association, modellering, differentiell förstärkning och definitioner. Detta 

stämmer bra överens eftersom många stalkare känner en eller flera med samma tendenser 

(differentiell association) och skulle inte reagerar negativt (definitioner) på detta beteende. 

Stalkarens offer känner ofta en eller flera (differential association/modellering) som också 

utsatts för stalkare och tror att anhöriga inte skulle ha sympati för deras upplevelser 

(förstärkning). I vissa fall ansåg de att beteendet var accepterat (Fox m.fl. 2010). 

6.2 Empiriska materialet 

6.2.1 Polisen 

Polisenheterna anser att lagen behövdes men inte att definitionen behöver utvidgas något 

mer. Däremot efterlyser de ökad kunskap, både för sig själva, allmänheten och andra 

myndigheter. Inte bara fenomenet rent generellt utan också på ett psykologiskt plan eftersom 

det finns många olika typer av stalkare och känner man till typerna bättre så kan man sätta in 

effektivare åtgärder mot dem.  

Polisen kan inte säga med säkerhet att anmälningarna kommer att öka men tror det i och med 

den växande tekniken och att sociala medier blir mer vanligt förekommande i samhället. 

Spårningsutrustningar blir mindre och billigare, och människor är mer villiga att berätta små 

detaljer i sitt privatliv. Detta gör det lättare att förfölja någon. Polisen kommer att fortsätta 

med sina offensiva åtgärder, såsom konsekvenssamtal, eftersom flera forskningsrapporter och 

egna erfarenheter visar att ett samtal med förövaren många gånger hjälper och ser till att 

trakasserierna upphör.  

Verklighetstrogna tv-program ser polisen som bra i utbildande syfte för allmänheten, 

programmen ökar folks medvetenhet och empati och programmens egna offensiva samtal har 

bidragit till att trakasserierna minskat.  

Gällande känslorna ilska och rädsla är båda lika ofta förekommande men de som känner ilska 

gör ofta det för att de tror att stalkarna inte kommer att göra dem illa. Rädda människor fasar 

för en upptrappning eftersom de inte vet när eller hur trakasserierna ska sluta. 

Polisen anser att de svåraste stalkarna är de som har en psykisk störning, eftersom de har 
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svårast att sluta med sitt beteende. Dessutom är det problematiskt att få offren att förstå att de 

måste sluta med vissa vardagliga vanor. 

6.2.2. Vanliga människor 

Den ”vanliga” gruppen människor har väldigt lite erfarenheter av stalkning, och endast en 

kan berätta om personliga erfarenheter. Trots egna erfarenheter kan inte den respondenten 

förklara bättre eller berätta mer om olaga förföljelse än de övriga. Gruppens syn på olaga 

förföljelse är att det är något olagligt och något som sker fysiskt, rutinmässigt och främst i 

parrelationer. En respondent tror att stalkaren ofta är psykiskt sjuk.  

Personen med egna erfarenheter upplever i första hand obehag som främst påverkar de egna 

barnen, och håller med gruppen i övrigt om att offret inte måste känna rädsla eller ilska för att 

beteendet ska vara oacceptabelt. Olaga förföljelse är inget som någon ska behöva utsättas för.  

Respondenterna ser detta som ett samhällsproblem och tror att mörkertalet är stort, vilket 

beror på att bevisningen är svår och att många offer därför drar sig för att anmäla. Eftersom 

respondenterna knappt har erfarenhet av olaga förföljelse vet de inte heller vad polisen och 

det svenska rättsväsendet kan göra för offren. Några känner till kontaktförbud och 

överfallslarm som går direkt till polisen.  

Tv-programmen som visas tycker de skapar en debatt i samhället och kan illustrera för 

allmänheten och andra utsatta vad olaga förföljelse innebär. Även för stalkare som inte vet att 

deras beteende är brottsligt kan det vara en ögonöppnare.  

Majoriteten av respondenterna tror inte att relationen till stalkaren avgör hur snabbt de skulle 

polisanmäla beteendet så länge det skapar obehag men om de kände förövaren skulle de 

försöka prata med denne först.  

I scenario ett som läses upp tycker de att antalet gånger Robin dyker upp är avgörande för om 

det ska anmälas eller ej, men de har svårare att svara på hur många gånger som är för mycket. 

Om Kim hade uttryckt sin åsikt om att inte ses igen så ska det naturligtvis respekteras på en 

gång. Underförstått anser alla att Robin i detta scenario är en kille och Kim en tjej. 

I scenario två visas det att gruppen inte gör någon skillnad på om offret är en offentlig person 

eller ej. Ett sådant beteende som beskrivs i scenariot är inte okej, speciellt inte när det gäller 

Loves privata möten. Här anser majoriteten att de inblandade är båda män. 
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Kapitel 7 – Sammanfattning av resultat i förhållande till 

frågeställningarna 

7.1 Frågeställningar 

7.1.1 Vad innebär stalkning? 

Ett ovälkommet beteende som drabbar och utförs av både kvinnor och män. Stalkning kan 

förekomma både mellan parter som tidigare haft en relation och mellan parter som inte haft 

det. Det förstnämnda är mest vanligt. Det handlar om upprepade trakasserier såsom 

insamlande av uppgifter om offret eller ovälkomna gåvor (Kinkade m.fl. 2005, Purcell m.fl. 

2011). För vissa länder krävs känslan rädsla eller att beteendet kan ge upphov till rädsla, för 

att det ska klassas som stalkning (Gatewood Owens 2015).  

7.1.2 Vilken definition på stalkning används inom Sverige och går definitionen att utveckla? 

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör [---] döms, om var och en 

av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga 

förföljelse. 4 Kap 4 b § BrB (Brottsbalk 2015 [1962]). 

Polisenheterna anser inte att definitionen behöver utvecklas i dagsläget men jag anser att med 

tiden och i takt med att andra beteende lagförs (ex. trakasserier på nätet) och belyses kan 

lagen och definitionen eventuellt utvecklas.  

7.1.3 Hur ser utveckling av stalkning ut efter år 2011 och fram till idag?  

Polisenheterna har svårt att svara på hur utveckling ändrat sig eftersom kunskapen om 

stalkning var mindre innan lagen tillkom och då var det en annan typ av brott som anmäldes. 

Det är dock inte otroligt att anmälningarna kommer att öka, främst på grund av den växande 

tekniken i samhället och möjligheterna detta skapar för just stalkning. 

Jerre (2015), säger att mellan 1 oktober 2011 och 30 juni 2014 anmäldes 2268 olaga 

förföljelser. Tyvärr så är det fortfarande så att det är fler personer som säger säg vara utsatta 

för trakasserier och stalkning jämfört med anmälningar och de fällande domar. Detta beror 

främst på att det inte finns någon tydlig gräns mellan olaga förföljelse och ofredande 

respektive fridskränkning, och att bevisningen är svår.  

7.1.4 Finns det någon skillnad på stalkning mellan en liten och en stor kommun? 

De tillfrågade polisenheterna ser inga stora skillnader när det kommer till kommunstorlek, 

eftersom förföljelser oftast sker mellan parter med någon sorts relation mellan sig. De 

skillnader som förekommer är att fler kända människor stalkas i större städer, men det beror 

på att det bor fler där. Det är också lättare för anonyma stalkare att försvinna i en storstad. 
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Kapitel 8 – Avslutande diskussion 

8.1 Diskussion 

Både Kinkade m.fl. (2005) ,Purcell m.fl. (2011) och de ”vanliga” människorna indikerar på 

att stalkning är ett brett fenomen men generellt så handlar det om ett ovälkommet beteende 

som egentligen inte behöver innehålla någon speciell känsla för att det ska vara icke socialt 

accepterat beteende. Som nämnts av Gatewood Owens (2015) så finns det både för- och 

nackdelar med att definitionen ska inbegripa känslor för den utsatte. Men jag anser att 

fördelarna med att inte inkludera känslor överväger eftersom då omfattar definitionen fler 

utsatta, och fler kan få hjälp. Att allvaret i stalkning skulle minska kan förhindras med 

kontinuerlig kunskap om vad det innebär och hur det artar sig. Det har visat sig bland polisen 

att när det fått veta vad stalkning kan innebär så har det kunnat ta emot anmälningar och se 

tydligare mönster och på så sätt hjälpa fler utsatta.  

Purcell m.fl. (2011) och Fox m.fl. (2010) säger att stalkning är ett beteende som upprepas och 

det är även något som kommer fram i intervjuerna. De ”vanliga” respondenterna stöder även 

utsagan om att det är svårt att veta vart gränsen går för när ett beteende eskalerar vilket bidrar 

till att det inte är något som bör tas upp i en internationell definition. Eventuellt kan det 

läggas in när det finns mer forskning på området, liknande den forskning som Purcell m.fl. 

(2011) har genomfört. Skulle det dras en gräns kan det bidra till att vissa offer måste vänta 

ytterligare en tid för att få hjälp, och på så sätt må sämre ännu längre.  

Enligt Purcell m.fl. (2011) och Fox m.fl. (2010) sker majoriteten av stalkning mellan parter 

som har någon sorts relation och både intervjuer och Kinkade m.fl. (2005) visar på att man då 

drar sig för att anmäla. Flera av de intervjuade säger att de först vill försöka prata med 

stalkaren om de själva skulle utsättas. Tyvärr är det precis vad man inte ska göra. Det visar på 

att man ändå vill tro gott om någon man känner, men medias tv-program bör hjälpa till i 

polisensarbete om att trakasserierna ändå skall anmälas. Purcell m.fl. (2011) och Fox m.fl. 

(2010) lyfter fram att det är män som ofta utför stalkningen och att det är en kvinna som 

utsätts. Detta är även en fördom bland respondenterna och de till och med förutsätter att de är 

en man i de påhittade scenariona som beskrivs i intervjuerna. Vidare forskning om varför de 

flesta antar att är en man som är förövaren skulle ha varit intressant att fördjupa sig i. Tyder 

detta på att färre människor anser att en kvinna kan vara stalkare? Anses det som ett manligt 

beteende i samhället? 
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Avslutningsvis hävdar Fox m.fl. (2010) att stalkning kan förklaras med hjälp den sociala 

inlärningsteorin. Fler teorier om stalkningens uppkomst och orsaker kan bidra till vad det 

innebär och kanske även möjliggöra att offensiva åtgärder sätts in för personen med tendens 

att bli stalkare. 

8.2 Egna tankar 

Min egen erfarenhet av stalkning/olaga förföljelse var extremt begränsad i början av arbetet. 

Tack och lov! I min vänkrets visste jag bara om tre historier, där en lett till åtal. Men i takt 

med att uppsatsen växte och fler människor fick veta vad jag skrev om och vad jag lärde mig 

så har fler historier och berättelser kommit fram. De är inte alla lika allvarlig/grova men har 

ändå gett mig en bild av att de förekommit, även innan lagen fanns. 

Fenomenet stalkning är oerhört stort och fascinerande samtidigt som det är väldigt 

skrämmande och ibland obegripligt. Hur och varför någon gör så mot en annan person är för 

mig oförståeligt. Jag ansåg först att alla var sjuka på något sätt men de flesta verkar vara 

vanliga ”Svenssons” och det är nog mer skrämmande. Hade uppsatsen skrivit i 

psykologiprogrammet hade det perspektivet varit intressant att gräva mer i. 

Uppsatsens arbete visar att det måste forskas mer om stalkning, ur flera vinklar. Både 

ämnesvis och internationellt, för att se om erfarenheterna är olika eller lika mellan olika 

länder, men också för att förstärka tidigare forskning. Teoriavsnittet har visat att fler större 

studier behöver göras, och inte bara på universitetsgrupper. Det blir en allt för snäv 

urvalsgrupp eftersom det har visat sig att stalkning förekommer i alla åldrar och bland olika 

etniska tillhörigheter så är det viktigt att alla grupper undersöks. 

Denna uppsats har främst berikat min egen kunskap men jag har nog lyckats sprida lite 

kunskap bland mina anhöriga också. Jag har även lärt mig, och hoppas att jag verkligen gör 

det, att anmäla en eventuell stalkare på en gång eftersom det ger bäst effekt. Dessutom 

behöver jag inte känna att ett samtal med polisen leder till en prick i belastningsregistret med 

risken att förstöra deras framtid. Det är även något jag hoppas sprider sig. 

Mitt förslag till vad en internationell definition bör fokusera på är beteendet som stalkaren 

utför och inte offrets upplevda eller icke upplevda känslor, eller någon speciell tidsram. Om 

det är någon känsla som ska tas i beaktande så är det om beteendet skapar obehag. Jag anser 

att obehag är något som fler kan uppleva och koppla ihop med stalkning. Definitionen ska 

täcka både personer med en relation och personer utan någon anknytning till varandra.  
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Jag anser att den svenska definition ligger i framkant i hur man kan definiera stalkning, 

eftersom den fokuserar på själva brottet. Dessutom bör rättsväsendet vara öppet för att 

inkludera flera och nya beteende som kan anses kriminella i och med att utvecklingen i 

samhället går framåt och människor kommer på nya sätt att förfölja och trakassera någon 

annan person.  
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Bilagor 

Bilaga 1  - Intervjuguide 

 

 Vad arbetar du med? 

 Vad innebär ditt arbete? 

 Hur länge har du arbetat med detta? 

 

 

 Hur definierar din (arbets-)avdelning stalkning? 

 Anser du att definitionen skulle behöva utvecklas, i så fall med vad? 

 

 Anser du att lagen från år 2011 (olaga förföljelse/stalkning) behövdes? 

 På vilket sätt har ditt/ert arbete förändrats i och med den nya lagen från år 2011? 

 Har anmälningarna ökat sen lagen trädde i kraft, i ditt område? 

 Tror du att denna utveckling är specifik för en stor/liten stad? 

 

  



 

 
 

 Bilaga 2 – Intervjuguide 2 

Kan du berätta vem du är och vad du sysslar med? 

Vad vet du om olaga förföljelse? 

Hur skulle du definiera olaga förföljelse? 

Har du eller någon du känner blivit utsatt för olaga förföljelse och om så är fallet hur har det 

påverkat dig? 

Anser du att den utsatte måste uppleva rädsla på något sätt för att det ska innebära olaga 

förföljelse? 

Kan det vara olaga förföljelse om den utsatte istället för rädsla upplever ilska? 

 

Anser du att olaga förföljelse är ett stort samhällsproblem och något som polisen behöver 

arbeta mer med och på vilket sätt? 

Vet du vad Sveriges rättsväsende har för åtgärder för olaga förföljelse?  

Vad anser du om att media belyser olaga förföljelse med tv-program, både verkliga och 

fiktiva? 

Tror du att det kan göra någon skillnad och i så fall vilken?  

Är chansen att du skulle göra en anmälan till polisen lika stor om du skulle känna förövaren 

än om denne var okänd för dig, och i så fall varför? Om inte, varför? 

Scenario 1: Kim har varit ute på en dejt med Robin men känner att det inte riktigt klickade 

och tycker att en dejt räcker. Robin å andra sidan tycker de var två själsfränder som möttes 

och börjar skicka sms med kärleksförklaringar. Robin dyker även upp på Kims lokala 

matvarubutik och gym. Kim rådfrågar dig nu om du anser detta vara något allvarligt och 

något som bör anmälas till polisen. 

Scenario 2: Love är en lokalpolitiker som ofta syns i media men vars parti har börjat tappa 

väljare. Plötsligt börjar de komma in brev, blommor och annat från Charlie som säger sig ha 

lösningen på hur väljarna ska börja rösta på Love och partiet. Charlie dyker upp på alla Loves 

officiella möten, men börjar också synas på privata möten och försöker bli vän med 

människor i Loves närhet. Love rådfrågar dig vad du anser om detta beteende och om ärendet 

bör överlämnas till polisen. 

 

Nu när vi pratar om olaga förföljelse och stalkare är det något du skulle vilja ändra på i din 

tidigare definition om olaga förföljelse? 

  



 

 
 

Bilaga 3 – Kluster 
 Ö Å Y X 

Kunskap Inte bra. Förfölja 

folk IRL och på 

nätet. 

Olagligt. Inte så mycket. Inte mycket. 

Läst på 

wikipedia. 

Definition Klassiska 

gubben. Vara vad 

som helst. 

Parrelationer. 

Förfölja någon 

och skapa 

obehag. 

Definitionen 

varierar från 

person till 

person. 

När någon blir 

förföljd, ex-

pojkvän, på 

rutin. 

Psykiska 

(sjuka) som 

förföljer, brev, 

vill ha 

kontakt. 

Otrevliga. 

Utsatt Nej, men hört 

talas om det. 

Japp. Lite 

jobbigt, obehag 

mest för 

barnen. 

Nej. Nej. 

Rädsla Nej. Kan räcka 

med allmänt 

jobbig. 

Nej. Men man 

kan uppleva 

obehag eller 

nån i närheten. 

Nej. Nej. Alla 

känner olika. 

Ilska Nej. Räcka med 

obehag. 

Uppleva ilska 

för o.f. 

Nej. Ska inte 

spela roll. Alla 

reagerar olika. 

Kan uppleva 

ilska men kan 

vara o f utan 

de. 

Samhällsproblem Ja ett problem. 

Men svårt att 

upptäcka. Vid 

telefonsamtal går 

det att spåra. 

Ja det tror jag. 

Men mörkertal, 

svårt med 

bevisning. Mer 

resurser till 

polisen. 

Stort mörkertal. 

Mer insatser, 

resurser och be 

om det. 

Många som 

blir det ja. 

Personligen 

vet ej vad de 

gör nu. 

Rättsväsende Ingen aning. Kontaktförbud Direktlinje, larm 

och 

besöksförbud 

(kontaktförbud) 

Nej. Men 

känner till 

lagen vagt. 

Media Ingen tv. Folk 

blir mer 

uppmärksamma. 

Det påverkar. 

Verkliga är bättre 

men fiktiva kan 

påverka. All 

reklam är bra. 

Alltid bra. 

Debatt. Väcka 

en tanke, bra 

som dålig. 

Fiktiva (USA) 

är överdrivna. 

Kan göra 

skillnad. Ett 

uppvaknande 

både för stalkare 

och offer. 

Känner igen sig. 

Gör skillnad. 

Visa hur det 

kan vara och 

dess 

konsekvenser 

upplevs. Bra 

att det tas upp. 

De riktiga är 

bättre. 

Anmäla Spelar ingen roll. 

Tror chansen är 

samma. 

Svårt. Jobbigt 

på olika sätt. 

Lika stor 

chans. 

Fortare om jag 

kände personen. 

Snacka med 

personen om 

relationen fanns. 

Vid obehag 

spelar det 

ingen roll. 



 

 
 

Scenario 1 Inte förstått 

signalerna. Ute 

på hal is. 

Personen uttryckt 

sig. 

Beror på hur 

mycket kan 

dyker upp. 

Mer än ett par 

ggr så ja. 

Respektera om 

det finns ett nej. 

Prata kanske 

innan en 

anmälan och 

vid flera ggr 

>3. 

Scenario 2 Polisen kan titta 

på det. Där 

vanligt sunt 

förnuft inte 

räcker. 

Inte okej vid 

privata möten 

som ex 

barnsträning 

utan egna barn 

Ja. Lite för 

mycket. 

Polisanmäla. 

Mer tolerans 

för någon jag 

känner. 

Omdefinition Nej. Svårt då 

man ej varit I 

kontakt med det. 

Nej. Nej. Vet ju ej 

den direkta 

definitionen. 

Personen 

upplever det 

som ett 

problem. 

Nej. Lättare 

att prata vid 

en relation. 

 


