
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Studenters uppfattningar om stalkning utifrån 

relationstyp och kön: En vinjettstudie 
 

Anna Lindström & Emma Axén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindström och Emma Axén 

Handledare: Susanne Strand 

Examinerande lärare: Heidi Selenius 

Kriminologi (C), Examensarbete 15 hp 

Avdelningen för samhällsvetenskap



 

2 

 

 

 

 

Studenters uppfattningar om stalkning utifrån 

relationstyp och kön: En vinjettstudie 
 

Anna Lindström & Emma Axén

 

 

 

 

Abstrakt 
Introduktion: Majoriteten av stalkare är män och majoriteten av stalkningsoffer är kvinnor. 

Den vanligaste formen av stalkning är den som uppstår i samband med avslutandet av en 

intim relation. Stalkning mot en bekant eller främling uppfattas generellt som allvarligare än 

då offret är en före detta partner. Då gärningspersonen är en man och offret en kvinna 

uppfattas stalkningen som allvarligare än då en kvinna stalkar en man. Syftet med 

föreliggande studie var att beskriva och redogöra för hur relationen mellan gärningsperson 

och offer (före detta partner, bekant eller främling) samt offret och gärningspersonens kön 

påverkar människors uppfattningar om stalkning. Metod: Tvåhundrasexton 

universitetsstudenter läste en av tre vinjetter och besvarade efterföljande enkätfrågor. 

Gärningspersonen och offret beskrevs med könsneutrala namn. Resultat: Offer som stalkades 

av före detta partners uppfattades som mer ansvariga för stalkningen än offer som stalkades 

av en bekant eller främling. Relationen i sig påverkade inte andra uppfattningar om stalkning. 

Däremot påverkade gärningspersonen och offrets kön, utifrån relationstypen, deltagarnas 

uppfattningar. Då gärningspersonen var en kvinnlig före detta partner uppfattades dennes 

beteende som mer problematiskt än då gärningspersonen var en man. Däremot uppfattades 

kvinnliga offer som stalkades av en bekant vara i större behov av poliskontakt än män. 

Diskussion: Att offer uppfattas som mer ansvariga för situationen när gärningspersonen är en 

före detta partner är problematiskt, särskilt då dessa offer har större risk att utsättas för våld. 

Att kvinnliga före detta partners beteende uppfattas som mer problematiskt verkar bero på 

stereotypa föreställningar kring manligt och kvinnligt beteende i sammanhanget av en intim 

relation. Uppfattningar om offrets ansvar och manliga och kvinnliga stalkare påverkar 

människors bild av vem som kan bli stalkad, och av vem. Detta innebär praktiska 

implikationer gällande hur stalkning uppfattas och bemöts av allmänheten. 

 

Nyckelord: stalkning, uppfattningar, relationstyp, kön 
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Introduktion 
 

Stalkning var under senare delen av 1980-talet ett begrepp som media använde för att 

beskriva det beteende som kändisar utsattes för av sina fans och av paparazzifotografer 

(Nicol, 2006). Under 1980-talet var Rebecca Schaeffer en lovande skådespelerska som 

en ung man vid namn Robert Bardo blev förälskad i efter hennes medverkan i en tv-

serie (Schlesinger & Mesa, 2008). Efter Schaeffers medverkan i en sovrumsscen i en 

film förstördes Bardos bild av henne och han ansåg att hon nu var en 

”Hollywoodslampa” som skulle straffas. Bardo sökte genom en privatdetektiv upp 

Schaeffers bostad och när hon öppnade dörren sköt han ihjäl henne. Bardo dömdes till 

livstids fängelse för mordet på Rebecca Schaeffer (Schlesinger & Mesa). Mordet 

medförde stor medial uppmärksamhet, både kring omständigheterna och kring motivet 

bakom mordet. Denna uppmärksamhet ledde till att den första antistalkning-lagen 

trädde i kraft i delstaten Kalifornien, USA, år 1991 (Mullen, Pathé & Purcell, 2009).  

Stalkningsbegreppet har sedan 1980-talet utvidgats och inkluderar nu även före detta 

partners, arbetskollegor, bekanta och främlingar (Mullen et al., 2009). 

Uppmärksamheten media fortfarande riktar mot fenomenet stalkning har lett till en 

medvetenhet och oro hos allmänheten, vilket i sin tur har lett till fler politiska 

förändringar i form av antistalkning-lagar runt om i världen (Mullen, et al.). Den 1 

oktober 2011 infördes lagen om olaga förföljelse, den svenska lagstiftningen mot 

stalkning (Polisen, 2013a). 

Stalkning är ett ökande problem i dagens samhälle och har på grund av detta 

uppmärksammats av allmänheten (Mullen et al., 2009). Ordet stalkning är idag en del 

av vår kulturs språk. Om en person upprepade gånger förföljs eller tar emot oönskade 

telefonsamtal från någon, exempelvis en före detta partner eller en främling, är det 

troligt att situationen kommer att beskrivas som stalkning (Mullen et al.). För 

allmänheten förknippas stalkning dock generellt med att en person blir förföljd av en 

främmande person på ett skrämmande sätt eller att medialt uppmärksammade personer 

utsätts, exempelvis Carola och Agnetha Fältskog (Dovelius, Holmberg & Öberg, 2006; 

Grann, 2003, 10 oktober). Det är dock inte så verkligheten ser ut. Majoriteten av offren 

för stalkning är inte kända personer utan “vanliga” människor. Att bli utsatt av en 

främling är på intet sätt heller den vanligaste formen av stalkning (Dovelius et al.; 

Grann, 2003, 10 oktober)  

Definitioner 
Det finns ingen etablerad definition av begreppet stalkning (Dovelius et al. 2006; 

Mullen et al., 2009). Definitioner som återfinns i internationell litteratur bygger 

generellt på tre delar: Gärningspersonens beteende, gärningspersonens uppsåt samt 

offrets reaktion (Dovelius et al.). Det som alla definitioner utgår ifrån är att 

gärningspersonen vid upprepade tillfällen tar oönskade kontakter eller på annat vis 

försöker kommunicera med offret, antalet gånger beteendet ska ha upprepats kan dock 
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variera från definition till definition (Dovelius et al.). Enligt Mullen et al. är offrets 

upplevelse av att de oönskade närmandena är skrämmande och trakasserande centrala 

delar i definitionen av stalkning. Kropp, Hart och Lyon (2008) definierar stalkning som 

”en oönskad och upprepad kommunikation, kontakt, eller annat uppförande med avsikt 

att, eller utan bekymmer om, orsaka fruktan för offrets egen, eller offrets närståendes, 

säkerhet” (s.1). 

Den svenska lagen (2013:366) om olaga förföljelse definieras som att en person begår 

upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Handlingarna kan bestå av 

misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, ofredande, sexuellt 

ofredande, skadegörelse eller försök till skadegörelse samt överträdelse av 

kontaktförbud och brotten ska vara en del i den upprepade kränkningen av den utsattas 

integritet. 

Tidigare forskning 

Prevalens  

Flertalet prevalensundersökningar har genomförts runt om i världen för att undersöka 

hur vanligt det är att människor har utsatts för stalkning. En svensk sådan intervjustudie 

utförd av Brottsförebyggande rådet visade att 9% av befolkningen någon gång hade 

utsatts för stalkning (Dovelius et al., 2006). En tysk studie rapporterade att 12% av 

befolkningen hade utsatts för stalkning (Dressing, Kuehner & Gass, 2005). Enligt 

Mullen et al. (2009) är det betydligt vanligare att kvinnor än män utsätts för stalkning. I 

USA rapporterades att 8% av kvinnor och 2% av män har utsatts för stalkning (Tjaden 

& Thoennes, 1998). Liknande siffror har rapporterats i andra länder, exempelvis 19% 

respektive 12% i Storbritannien (Walby & Allen, 2004) och 19% respektive 7,8% i 

Australien (Australian Bureau of Statistics, 2013). Brottsförebyggande rådet 

rapporterade att tre fjärdedelar av offren för stalkning var kvinnor, i USA var 78% av 

offren för stalkning kvinnor och 87% av gärningspersonerna män, i 80% av 

polisanmälda fall av stalkning i Kanada var offret en kvinna och i Australien hade 

dubbelt så många kvinnor som män utsatts för stalkning (Dovelius et al.; Jones, 1996; 

Purcell, Pathé & Mullen, 2002; Tjaden & Thoennes). Purcell et al. rapporterade att 

stalkning var vanligare förekommande bland yngre än äldre personer. Även Björklund, 

Häkkänen-Nyholm, Sheridan och Roberts (2010) rapporterade höga prevalenssiffror 

(22.3%) bland finska universitetsstuderande. 

Vem stalkar vem? 

Studier i Australien och Tyskland har påvisat att majoriteten av kvinnor som utsatts för 

stalkning utsattes av en manlig gärningsperson (Australian Bureau of Statistics, 2013; 

Dressing et al., 2005). För de utsatta männen var det däremot lika vanligt att ha stalkats 

av en manlig som av en kvinnlig gärningsperson. Vidare är en av de vanligaste 

formerna av stalkning den som uppstår i samband med att en nära relation avslutas 

(Mullen et al., 2009). I Kanada hade 33% av offren för stalkning utsatts av en före detta 
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partner, 28% av en bekant, 5% av en familjemedlem, 5% av en kollega och 8% av en 

främling (Jones, 1996). I Sverige var det vanligast att ha stalkats av en för offret känd 

person, 28% av offren hade stalkats av någon de hade en nära relation till, exempelvis 

före detta partner eller familj, 33% av någon de kände, såsom en vän, kollega eller 

tillfällig sexuell relation och 34% hade utsatts av en obekant eller helt främmande 

gärningsperson (Dovelius et al., 2006). De resterande 6% hade utsatts av någon genom 

sin yrkesutövning. I Tyskland hade 76% av offren för stalkning utsatts av en känd 

gärningsperson, bland dessa var före detta partners (32%) och vän eller bekant (20%) de 

vanligaste gärningspersonerna (Dressing et al.).  

Studier har även visat att det är vanligare bland kvinnliga än bland manliga offer att ha 

stalkats av en före detta partner. Tjaden och Thoennes (1998) rapporterade att 59% av 

kvinnor och 30% av män hade utsatts av en nuvarande eller före detta partner. För 

kvinnor var det därmed vanligast att ha utsatts av någon de haft en intim relation med, 

för män var det i stället vanligast att ha stalkats av en bekant eller främling (Tjaden & 

Thoennes). Liknande resultat har redovisats kring stalkning i Kanada (Jones, 1996). 

Bland kvinnliga offer var gärningspersonen oftast en före detta partner, bland männen 

var gärningspersonen i stället oftast en bekant eller en kollega. 

Före detta intim relation som riskfaktor 

I majoriteten av alla fall av stalkning är gärningspersonen en före detta partner till offret 

(Tjaden & Thoennes, 1998). Offer som stalkas av en före detta partner har även visats 

ha högre risk att utsättas för våld jämfört med offer som stalkas av en bekant eller 

främling (Dovelius et al, 2006; Harmon, Rosner & Owens, 1998; James & Farnham, 

2003; McEwan, Mullen, MacKenzie & Ogloff, 2009a; Mohandie, Meloy, McGowan & 

Williams, 2006; Purcell et al., 2002; Rosenfeld, 2004; Sheridan & Davies, 2001). 

Exempelvis rapporterade Sheridan och Davies att personer som stalkats av en före detta 

partner hade högre risk att utsättas för våld (45%), jämfört med offer som utsatts av en 

bekant (14%) eller främling (33%). Offer som stalkats av en före detta partner hade 

också större risk att utsättas för mordförsök. Före detta partners var även mer benägna 

att överträda kontaktförbud och mer benägna till en rad andra stalkningbeteenden såsom 

att kontakta offret via telefon och brev, skicka presenter samt att söka upp information 

om offret (Sheridan & Davies). Även hot om våld och att gärningspersonen söker upp 

eller förföljer offret är vanligare när gärningspersonen är en före detta partner (Dovelius 

et al.; Mohandie et al.). Vidare är före detta partnern den stalkare som är mest benägen 

att fortsätta kontakta offret även efter att gärningspersonen hamnat i kontakt med 

rättsväsendet (Mohandie et al.). Före detta partners har även rapporterats stalka offret en 

längre period (McEwan, Mullen & Purcell, 2009b; Purcell et al.). 

 

Sheridan och Roberts (2011) rapporterade dock att en tidigare våldsam relation är en 

riskfaktor för våld och inte endast en före detta relation. Även McEwan et al. (2009a) 

rapporterade att de stalkare som har störst risk att utsätta offret för våld är före detta 

partners som sedan tidigare har uppvisat ett våldsamt beteende samt hotat offret. Enligt 
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Tjaden och Thoennes (1998) föreligger ett samband mellan stalkning och partnervåld. 

Av de kvinnor som stalkats av en före detta eller nuvarande partner hade 81% även 

utsatts för fysiskt våld av samma gärningsperson.  

 

Kvinnliga stalkare  

Även fast majoriteten av stalkare är män och majoriteten av offren för stalkning är 

kvinnor är stalkning ett könsneutralt brott som också utförs av kvinnliga 

gärningspersoner (Tjaden & Thoennes, 1998). Prevalensstudier har visat att cirka 11-

19% av gärningspersonerna är kvinnor (Budd & Mattinson, 2000; Purcell et al., 2002; 

Tjaden & Thoennes). Manliga och kvinnliga stalkare skiljer sig åt gällande vem de 

stalkar. Manliga gärningspersoner stalkar generellt kvinnliga offer, vad gäller kvinnliga 

gärningspersoner har forskning däremot visat att de stalkar personer av båda könen i 

lika stor utsträckning (Purcell, Pathé & Mullen, 2001; Strand & McEwan, 2012).  

Relationen till offret samt motivationen för stalkningen verkar också skilja manliga och 

kvinnliga stalkare åt. Kvinnliga stalkare drivs generellt av en önskan att inleda en 

relation med offret, medan manliga stalkare oftare drivs av att försöka upprätthålla en 

avslutad relation med en före detta partner (Meloy & Boyd, 2003; Purcell et al., 2001). 

På grund av deras olika motiv stalkar de också offer de har olika relation till. Manliga 

gärningspersoner stalkar oftast en före detta partner (Strand & McEwan 2012; Tjaden & 

Thoennes, 1998) och är även mer benägna än kvinnor till att stalka främlingar (Purcell 

et al.). Kvinnliga stalkare utsätter i stället bekanta offer i större utsträckning än vad 

manliga stalkare gör (Meloy & Boyd; Strand & McEwan).  

 

Forskning har också visat att kvinnliga och manliga stalkare använder våld mot offret i 

lika stor utsträckning (Meloy & Boyd, 2003; Purcell et al., 2001; Strand & McEwan, 

2012). Enligt Strand och McEwan bör kvinnliga stalkare därför tas på lika stort allvar 

som manliga. Kvinnliga och manliga stalkare uppvisar även liknande riskfaktorer för 

våld, för båda könen var en före detta intim relation, hot samt ett närgånget beteende 

riskfaktorer för våld mot offret (Strand & McEwan).   

Uppfattningar om stalkning 
En växande mängd forskning har undersökt hur olika faktorer, såsom relationstyp och 

kön, påverkar människors uppfattningar om stalkning i USA, Storbritannien och 

Australien (Scott, Rajakaruna, Sheridan & Sleath, 2014b; Scott, Rajakaruna & Sheridan, 

2014a). Studier som har undersökt människors uppfattningar kring stalkning har 

generellt utgått från och jämfört tre relationstyper mellan gärningsperson och offer: Före 

detta partners, bekanta och främlingar (exempelvis Sheridan & Scott, 2010). Dessa 

studier har använt sig av vinjetter som beskriver ett hypotetiskt stalkningsscenario för 

att undersöka människors uppfattningar kring stalkning (exempelvis Sheridan, Gillett, 

Davies, Blauuw & Patel, 2003). En uppfattning är enligt Nationalencyklopedin (2014) 

ett personligt sätt att betrakta och bedöma något. 

http://www.ne.se/
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Relationstyp 

Studier har visat att uppfattningar om stalkning generellt inte reflekterar hur 

verkligheten ser ut (exempelvis Sheridan et al., 2003). Som tidigare nämnts visar 

forskning på att före detta partners är den vanligaste och mest våldsbenägna stalkaren. 

Dock visar forskning, främst bland studenter, att människor uppfattar stalkning som 

utförs av en före detta partner som mindre allvarlig (Cass, 2011; Cass & Rosay, 2012; 

Phillips, Quirk, Rosenfeld & O´Connor, 2004; Scott, Lloyd & Gavin, 2010; Scott et al., 

2014b; Scott et al., 2014a; Scott & Sheridan, 2011). Exempelvis rapporterade Sheridan 

et al. att deltagare uppfattade en vinjett som stalkning i större utsträckning då 

gärningsperson och offer beskrivits som främlingar eller bekanta, jämfört med före detta 

partners. Studier har även funnit att människor uppfattar polisingripanden som mer 

nödvändiga när gärningspersonen är en främling (Scott et al., 2010; Scott et al., 2014b; 

Sheridan et al., 2003) samt att det är mer nödvändigt att gärningspersonen döms i 

domstol när parterna är främlingar eller bekanta (Scott et al., 2014b). 

 

Relationen mellan offer och gärningsperson har även visats påverka synen på offret. 

Exempelvis rapporterade Scott et al. (2010) att offer som stalkades av en före detta 

partner uppfattades som mer ansvariga för situationen, jämfört med då 

gärningspersonen var en bekant eller främling. Att offer som stalkas av en före detta 

partner uppfattas som mer ansvariga har även rapporterats av flertalet andra studier 

(Scott et al. 2014b; Scott et al., 2014a; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan et al., 2003). 

Gärningspersonens beteende har också uppfattats skapa mer rädsla eller oro hos offret 

(Scott et al. 2010; Scott et al., 2014b; Scott et al., 2014a) samt orsaka mer psykiskt eller 

fysiskt lidande då gärningspersonen framställts som en främling (Scott et al., 2010). 

 

Det är av vikt att poängtera att inte alla studier har funnit att relationen mellan 

gärningsperson och offer påverkar människors uppfattningar om stalkning. Kinkade, 

Burns och Fuentes (2005) och Dennison och Thomson (2000) rapporterade att huruvida 

en vinjett uppfattades som stalkning inte påverkades av relationen mellan offer och 

gärningsperson. Det som skiljer dessa studier åt från tidigare studier (exempelvis Scott 

et al., 2014a) är att Kinkade et al. endast undersökt utifrån om parterna hade en tidigare 

intim relation eller inte. Vidare beskrev Dennison och Thomson den före detta partnern 

som att ha äganderättsbehov gentemot offret, de undersökte även en äldre population än 

vad majoriteten av tidigare studier gjort. 

Kön som påverkan 

I en studie av Yanowitz och Yanowitz (2012) fick universitetsstudenter instruktioner 

om att ge en skriftlig, detaljerad beskrivning av vad de tror sker i en stalkningssituation. 

Deltagarna beskrev en manlig gärningsperson och ett kvinnligt offer i 68% av fallen, 

7% beskrev en kvinnlig gärningsperson och ett manligt offer och resterande deltagare 

indikerade att gärningspersonen och offret kunna vara av båda könen. Forskning har 

visat att offret och gärningspersonens kön inte påverkar huruvida ett beteende uppfattas 
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som stalkning (Finnegan & Timmons Fritz, 2012; Phillips et al., 2004; Sheridan et al., 

2003). Dock har offret och gärningspersons kön visats påverka mer specifika 

uppfattningar, uppfattningar kring ansvar och situationens allvarlighetsgrad. Sheridan et 

al. rapporterade att fysisk skada uppfattades vara mer troligt att inträffa samt att 

polisinterventioner uppfattades vara mer nödvändiga då gärningspersonen var en man, 

vidare uppfattades manliga offer ha större kapacitet att kunna lindra situationen än 

kvinnliga offer. Det har även rapporterats att manliga offer uppfattas som mer ansvariga 

för stalkningen än kvinnliga offer (Sheridan et al.; Sheridan & Scott, 2010). Finnegan 

och Timmons Fritz och Phillips et al. rapporterade att deltagare oroade sig mer för offret 

och uppfattade att personen var i större behov av hjälp då offret var en kvinna och 

gärningspersonen var en man, än tvärtom. Dock fann Sheridan et al. en annan effekt av 

kön då offer och gärningsperson var före detta partners, kvinnliga gärningspersoners 

beteende uppfattades som att det skulle pågå en längre tid jämfört med manliga 

gärningspersoners. 

Studier har även undersökt skillnader i uppfattningar mellan manliga och kvinnliga 

deltagare. Phillips et al. (2004) rapporterade inga sådana könsskillnader gällande i 

vilken utsträckning en situation uppfattades som stalkning, om offret borde söka hjälp 

eller oroa sig, om gärningspersonen skulle bli våldsam eller om denne behövde vård. 

Även andra studier har rapporterat att män och kvinnors uppfattningar kring om en 

situation utgjorde stalkning inte skiljde sig åt (Sheridan, Gillett & Davies, 2002; 

Sheridan, Davies & Boon, 2001). Det finns dock studier som har funnit skillnader 

mellan män och kvinnor. Dennison och Thomson (2002) fann att kvinnor uppfattade en 

situation som stalkning i högre utsträckning än män. Phillips et al. rapporterade även att 

manliga deltagare var mer benägna att uppfatta en situation som stalkning när 

gärningspersonen var en manlig främling samt att kvinnliga deltagare uppfattade en 

situation som stalkning i större utsträckning när gärningspersonen var en främmande 

kvinna. Dock fanns ett motsatt mönster när gärningsperson och offer var bekanta. 

Manliga deltagare uppfattade då situationen som stalkning i större utsträckning när 

gärningspersonen var en kvinna och kvinnliga deltagare när gärningspersonen var en 

man (Phillips et al.). 

Teoretiska utgångspunkter 

RECON-typologin 

Det finns ingen heltäckande, förklarande teori om stalkning och på grund av detta 

förekommer i dagsläget ett tjugotal stalkningstypologier (Mullen el al., 2009). Enligt 

Mullen et al. kan majoriteten av dessa typologier delas in i tre kategorier: Typologier 

som klassificerar stalkare utefter en underliggande psykiatrisk diagnos, de som 

klassificerar utefter stalkarens tidigare relation till offret samt typologier som 

klassificerar stalkare utefter deras motiv till stalkningen. Syftet med att dela in stalkare i 

olika typer är inte bara att kunna åtskilja grupperna på ett teoretiskt plan, utan snarare 

för att en uppdelning av stalkare i olika typer kan hjälpa till vid riskhantering eftersom 
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det då blir klarare vad som kan förväntas av typerna (Mullen et al.) En 

stalkningstypologi som initierades av Mohandie et al. (2006) är RECON-typologin 

(relationship and context-based). Typologin definieras av både relationen, eller brist på 

relation, mellan gärningsperson och offer samt stalkningens kontext, det vill säga om 

stalkningen sker gentemot en privatperson eller en offentlig person.  

RECON-typologin delar in stalkning i två övergripande kategorier, typ I och typ II. 

Inom typ I har offret haft en tidigare relation med gärningspersonen och inom typ II har 

inte offret haft någon, eller haft väldigt begränsad, kontakt med gärningspersonen 

(Mohandie et al., 2006). Dessa två kategorier delas även in i underkategorier. Typ I 

delas in i intima förhållanden, såsom att gärningspersonen och offret har varit sambos 

eller dejtat, samt i förhållanden av bekantskapskaraktär, exempelvis att offret och 

gärningspersonen har varit kollegor eller vänner. Typ II delas in i stalkning gentemot en 

känd person och stalkning som utförs mot någon helt främmande. Denna indelning 

genererar fyra kategorier av stalkning: Intimate, acquaintance, private stranger och 

public figure. I föreliggande studie uteslöts public figure-stalkaren och endast intimate, 

acquaintance och private stranger inkluderades.   

Den före detta partnern (intimate) är enligt Mohandie et al. (2006) den mest svårartade 

stalkaren och har ofta en historik av kriminalitet och missbruk. Denna stalkartyp närmar 

sig ofta sina offer och gärningspersonens stalkningsbeteende är eskalerande, både i 

intensitet och i frekvens. Den intima stalkaren både förolämpar, hotar och uppvisar ett 

våldsamt beteende gentemot offret. Över hälften av dessa gärningspersoner använder 

fysiskt våld mot offret. Enligt Mohandie et al. bekräftar detta det som rapporterats i 

tidigare forskning, att före detta partners har högre risk att bruka våld mot offret. Den 

före detta partnern har även högre återfallsrisk, och återfaller också snabbare än andra 

typer av stalkare.  

Den bekanta stalkaren (acquaintance) är enligt Mohandie et al. (2006) mindre våldsam 

än den före detta partnern. Dock begår ändå en tredjedel av dessa gärningspersoner våld 

mot offret eller skadegörelse mot offrets egendom. Den bekanta stalkaren tenderar att 

kontakta offret sporadiskt och på indirekta sätt, exempelvis via brev eller internet. 

Däremot kan en bekant stalkare fortsätta med sitt beteende under en lång tid. Den 

bekanta stalkaren är oftare en kvinna i jämförelse med stalkare som förföljer en före 

detta partner. Bandet mellan bekanta offer och gärningspersoner är inte är lika starkt 

som mellan före detta partners, därför är risken för våld mindre bland bekanta stalkare. 

Denna stalkare kan dock ha en väldigt intensiv längtan efter att inleda en relation med 

offret. 

Gärningspersoner som förföljer främlingar (private stranger) är enligt Mohandie et al. 

(2006) ofta psykiskt sjuka män. Jämfört med den före detta partnern har de mycket mer 

sällan en kriminell bakgrund eller ett missbruk. Främlingen tenderar att använda sig av 

närgången och direkt kontakt mot offret och stalkningen är frekvent. Trots detta är dessa 
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gärningspersoners motiv ofta bara att prata med offret. Dock förekommer även hot och 

våld bland denna typ av stalkare. Hälften av gärningspersonerna hotar offret och en 

tredjedel använder våld mot offret eller offrets egendom. 

Hypotesen om en rättvis värld 

Ett flertal förklaringar har framförts rörande varför människors uppfattningar om 

stalkning generellt sett inte reflekterar verkligheten, att den före detta partnern är den 

stalkare som är mest ihärdig och våldsbenägen (Scott et al., 2014b). En sådan förklaring 

är the just world hypothesis (Lerner, 1980), hypotesen om en rättvis värld (egen 

översättning). Enligt hypotesen om en rättvis värld har människor ett behov av att se 

världen som en trygg och rättvis plats där människor får vad de förtjänar (Lerner; Lerner 

& Simmons, 1966). Om uppfattningen om en rättvis värld hotas av bevis för motsatsen 

kan människor ta till en mängd beteenden för att upprätthålla bilden av världen som en 

rättvis plats, exempelvis genom uppfattningen om att ett offer på något sätt har förtjänat 

det personen utsatts för (Lerner; Lerner & Simmons, 1966).  

Enligt Lerner och Miller (1978) visar forskning att människors behov av att tro på en 

rättvis värld kan påverka människors syn på brottsoffer. När en person exempelvis 

utsätts för en våldtäkt blir det uppfattade hotet av att själv kunna vara sårbar för en 

sådan händelse större om offret är en respektabel person som inte på något sätt förtjänat 

våldtäkten utifrån något som offret gjort eller på grund av vilken person offret är 

(Lerner, 1980). Den underförstådda frågan utifrån händelsen blir då, enligt Lerner, om 

det kan hända någon som henne, oskyldig och respektabel, vem går då säker från ett 

sådant hemskt öde? Konsekvensen av detta blir att personer försöker minska hotet att 

själva utsättas för en sådan händelse genom att övertyga sig om att offret måste ha gjort 

något för att locka fram situationen (Lerner). Enligt hypotesen om en rättvis värld 

tenderar människor att fördöma personer mer om de inte identifierar sig med personen 

(Lerner). Enligt Lerner och Matthews (1967) handlar identifikationen inte om hur lik 

personen är en själv i fråga om personliga attribut, utan snarare om att kunna identifiera 

sig med en annan persons öde. Om en person identifierar sig med ett offer ökar 

benägenheten till förståelse och medkänsla för den personen (Lerner & Miller)  

Hypotesen om en rättvis värld har tillämpats inom forskning kring sexualbrott. Studier 

har påvisat att människor som har utsatts för sexuella övergrepp av någon de känner 

eller är bekant med blir mer klandrade än människor som har utsatts av en främling 

(exempelvis Grubb & Harrower, 2009). Teorin om en rättvis värld har även börjat 

tillämpas inom forskning om stalkning för att förklara varför människor tenderar att till 

exempel beskylla offret mer då gärningspersonen är en före detta partner (Scott et al., 

2010; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan et al., 2003).  

Sheridan et al. (2003) var de som först föreslog att hypotesen om en rättvis värld 

förklarar varför förhållandet mellan gärningsperson och offer påverkar människors 

uppfattningar om stalkning. Enligt Sheridan et al. kan ett offer som stalkas av någon 
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som han eller hon känner uppfattas bära större ansvar för stalkningen eftersom offret då 

anses ha gjort någonting för att förtjäna att bli utsatt för gärningspersonens beteende. En 

före detta partners stalkning kan rättfärdigas utifrån offrets beteende, en främlings 

stalkning är däremot svårare att rättfärdiga eftersom det inte finns någon historik mellan 

offret och gärningspersonen (Sheridan et al.). I en rättvis värld ses ingen människa som 

så pass irrationell att denne skulle stalka någon utan att ha en anledning till det. Då en 

gärningsperson stalkar någon som denne känner kan det uppfattas finnas mindre behov 

för polisinterventioner eftersom både gärningsperson och offer i sådana situationer 

måste bära någon sorts ansvar för stalkningen, och därmed kan lösa situationen själva 

(Sheridan et al.). Enligt Sheridan et al. kan hypotesen om en rättvis värld även förklara 

varför manliga stalkningsoffer tillskrivs mer ansvar än kvinnliga offer. Eftersom män 

inte förväntas att utsättas för stalkning, och inte heller stalkas i lika stor utsträckning 

som kvinnor (exempelvis Tjaden & Thoennes, 1998; Walby & Allen, 2004), kan 

människor uppfatta manliga offer som mer ansvariga för stalkningen än kvinnliga offer 

(Sheridan et al.).   

Problemformulering 
Forskning visar att de stalkningsoffer som är mest utsatta är de som stalkas av före detta 

partners (Sheridan & Davies, 2001). Detta är även den vanligaste formen av stalkning 

(Tjaden & Thoennes, 1998). I kontrast till detta tyder en växande mängd forskning på 

att människor uppfattar stalkning som utförs av en främmande eller bekant 

gärningsperson som mer allvarlig än då gärningspersonen är en före detta partner (Scott 

& Sheridan, 2011; Sheridan et al., 2003). Relationen mellan offer och gärningsperson 

har visats påverka uppfattningar kring både gärningspersonens beteende, situationen 

samt offrets ansvar för stalkningen (Sheridan et al.). Stalkningslagstiftningen är relativt 

ny i Sverige och ingen svensk studie har tidigare undersökt människors uppfattningar 

om stalkning. Det är därför av vikt att genomföra denna undersökning för att generera 

kunskap kring uppfattningar om stalkning i Sverige. Ingen tidigare studie har heller 

använt sig av könsneutrala namn i vinjetter utan har generellt sett manipulerat 

vinjetterna till “man stalkar kvinna” och “kvinna stalkar man” (Phillips et al., 2004; 

Sheridan et al.) eller endast undersökt uppfattningar kring fall då en man stalkar en 

kvinna (Scott et al., 2014b). Då det var av intresse att undersöka hur människor 

uppfattar könet hos offret och gärningspersonen, samt hur dessa uppfattningar påverkar 

uppfattningar om stalkning, användes könsneutrala namn i föreliggande studie.  

Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva och redogöra för hur relationen mellan 

gärningsperson och offer (före detta partner, bekant eller främling) samt offret och 

gärningspersonens kön påverkar människors uppfattningar om stalkning. 

Frågeställningar 
1. Beskriva och redogöra för uppfattningar kring gärningspersonen och offrets kön, 

utifrån de tre relationstyperna. 
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2. Beskriva och redogöra för uppfattningar kring offret och gärningspersonens ansvar 

utifrån relationen och kön hos gärningsperson och offer. 

3. Beskriva och redogöra för uppfattningar kring gärningspersonens beteende och 

situationen utifrån relationen och kön hos gärningsperson och offer. 

4. Beskriva och redogöra för skillnader mellan manliga och kvinnliga deltagares 

uppfattningar kring stalkning. 

Metod 
 

Föreliggande uppsats skrevs som en del av ett större forskningsprojekt om stalkning och 

dess inverkan på människor. Uppsatsens handledare Susanne Strand, docent i 

kriminologi vid Mittuniversitetet, är projektledare för forskningsprojektet. Forskningen 

bedrivs vid såväl Mittuniversitetet som vid Center for Forensic Behavioural Science i 

Melbourne, Australien, där Troy McEwan, fil. dr. i psykologi vid Swinburne University 

i Melbourne, är delaktig i projektet.   

 

Design 

Den design som valdes för att besvara studiens syfte var kvantitativ, detta innebär 

insamling av data i form av siffror och statistisk databearbetning (Borg & Westerlund, 

2006). Kvantitativ metod är lämplig då många enheter ska undersökas och när det finns 

en önskan om att generalisera resultatet från stickprovet till populationen (Denscombe, 

2009). Den kvantitativa aspekten utgjorde deskriptiv statistik och inferentiell statistik. 

Vidare analyserades svaren på de öppna enkätfrågorna med en manifest innehållsanalys.  

Vinjetter var lämpligt som metod i undersökningen då syftet med vinjettstudier är att 

skapa en förståelse för människors bedömningar kring hypotetiska men 

verklighetstrogna situationer (Jergeby, 1999). Tre olika enkäter distribuerades i en 

studentpopulation genom bekvämlighetsurval, enkäterna bestod av en vinjett med 

tillhörande frågeformulär. För att besvara syftet manipulerades relationen mellan offer 

och gärningsperson och könsneutrala namn tilldelades offer och gärningsperson. I 

föreliggande studie användes två oberoende variabler (relation och kön) och deltagarna 

tilldelades slumpmässigt en av tre olika vinjetter, studiens design var därför en 

flerfaktoriell mellanindividsdesign (Borg & Westerlund).  

Urval och deltagare 
Enkäten distribuerades till 217 studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Denna typ av 

urval kallas bekvämlighetsurval och innebär att personer som är lätta att få tag på väljs 

ut för att delta i en undersökning, detta på grund av kostnads- och tidsaspekter 

(Denscombe, 2009). Enligt Ejlertsson (2005) är fördelarna med ett bekvämlighetsurval 

att det är lätt att både genomföra och administrera. Inklusionskriterierna för att delta i 

undersökningen var att deltagarna skulle vara svensktalade studenter vid 
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Mittuniversitetet och att de skulle samtycka till att delta i studien. Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att deltagarna skulle studera program/kurser på grundnivå eller 

vid ett civilingenjörsprogram. I studien eftersträvades en jämn fördelning av manliga 

och kvinnliga deltagare, detta då forskning visat att mäns och kvinnors uppfattningar 

om stalkning kan skilja sig åt (Phillips et al., 2004). 

Totalt ingick 216 deltagare i undersökningen, en deltagare exkluderades ur studien 

genom externt bortfall. Urvalet bestod av 126 kvinnor (58%) och 90 män (42%) som 

var mellan 19 och 44 år (Md = 22, q1 = 20, q3 = 24). Deltagarnas utbildningsområden 

var följande: Avdelningen för omvårdad (49, 23%), avdelningen för ekonomivetenskap 

och juridik (48, 22%), avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap (48, 

22%), avdelningen för naturvetenskap (30, 14%), avdelningen för information- och 

kommunikationssystem (25, 12%), avdelningen för elektronikkonstruktion (12, 6%) 

samt avdelningen för samhällsvetenskap (4, 2%). Totalt besvarades 73 enkäter med 

tillhörande vinjett 1, 73 enkäter med tillhörande vinjett 2 och 70 enkäter med tillhörande 

vinjett 3. Andelen män som läste vardera vinjett var 45% (vinjett 1), 44% (vinjett 2) och 

36% (vinjett 3).  

Gällande den egna utsattheten hade 25 deltagare (12%) själva utsatts för stalkning, av 

dessa var 15  kvinnor (60%) och 10  män (40%). Vidare hade 140 deltagare (67%) inte 

varit utsatta och 45 deltagare (21%) visste inte om de hade utsatts för stalkning. Vad 

gäller deltagarnas erfarenhet och kunskap om stalkning svarade 101 (62%) att de inte 

hade någon sådan, 39 (24%) hade kunskap om stalkning via media, 11 (7%) hade 

erfarenhet av stalkning genom att någon de kände hade varit utsatt, 5 (3%) hade 

kunskap i form av utbildning eller arbete och 3 (2%) uppgav att de visste vad stalkning 

var.  

Enkät 
Enkäten består av en vinjett och ett tillhörande frågeformulär med bakgrundsfrågor och 

frågor om uppfattningar kring vinjetten. Vinjetterna beskriver en och samma 

stalkningssituation men med tre olika relationer mellan gärningsperson och offret: Före 

detta partner, bekant och främling. Offret och gärningspersonen beskrivs i vinjetten med 

de könsneutrala namnen Kim och Alex, där Kim beskrivs som gärningsperson och Alex 

beskrivs som offer.  

Vinjett 

Tre vinjetter utformades av Troy McEwan och Susanne Strand, vinjetterna översattes 

och reviderades av studiens författare. Vinjetterna involverar två personer som arbetar 

på samma arbetsplats och beskriver olika stalkningföreteelser under en fem-

månadersperiod. De tre vinjetterna är identiska i händelseförloppet men relationen 

mellan gärningsperson och offer skiljer sig åt. I vinjett 1 är gärningsperson och offer 

före detta partners som arbetar på samma arbetsplats, de har nyligen haft en 

problemfylld separation efter ett ettårigt förhållande. I vinjett 2 är parterna bekanta, de 
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har känt varandra några månader men är inte nära vänner, när gärningspersonen bjuder 

ut offret. I vinjett 3 är parterna främlingar och har inte tidigare träffat varandra. Namnen 

som tilldelades offer och gärningsperson översattes från de engelska vinjetterna för att 

bättre passa en svensk undersökning. Namnen Kim och Alex valdes utifrån att det är 

namn som både kvinnor och män kan ha samt att det är könsneutrala namn som är 

relativt vanliga (Statistiska centralbyrån, u.å).  

Vinjetterna beskriver inte stalkning enligt den svenska lagen (2013:366) om olaga 

förföljelse. Detta på grund av att lagen om olaga förföljelse består av olika redan 

kriminaliserade handlingar, såsom misshandel och skadegörelse. Då det var av intresse 

att fråga om stalkningssituationen i vinjetten ansågs som en brottslig handling, hade det 

på grund av lagstiftningen inte varit möjligt att utgå från redan kriminaliserade 

handlingar i vinjetterna. Genom att utgå ifrån beteendedefinitioner gavs det möjlighet 

att undersöka uppfattningar kring stalkningsbeteenden. Om studien hade utgått från den 

svenska lagstiftningen hade istället uppfattningar kring andra brott undersökts. Därför 

beskriver vinjetterna stalkning utifrån beteendedefinitioner som används inom 

forskning, exempelvis Kropp et al. (2008). 

Frågeformulär 

Med vinjetten följer ett frågeformulär som innehåller 12 frågor, exklusive följdfrågor. 

Frågeformuläret utformades av Troy McEwan och Susanne Strand. Formuläret 

reviderades och översattes av författarna. För att bättre passa en svensk studie lades 

enkätfrågorna angående om situationen utgjorde ett brott (fråga 9) och om polis borde 

kontakats (fråga 10) till. Då stalkningsbeteenden inte är kriminaliserade i svensk 

lagstiftning var det av intresse att undersöka dessa två frågor bland svenska studenter. 

Formuläret inleds med bakgrundsfrågor om kön, ålder samt utbildningsprogram. 

Därefter rör frågorna deltagarnas uppfattningar om stalkningssituationen. Frågan 

angående vilket kön deltagarna uppfattade att gärningspersonen respektive offret hade 

placerades först, detta på grund av att deltagarna skulle utgå ifrån de uppfattade könen 

när de besvarade enkäten. Frågeformuläret avslutas med frågor om deltagarnas kunskap 

om stalkning samt om deltagarna har någon personlig erfarenhet av att vara utsatt för 

stalkning. Enkätfrågorna är konstruerade i denna ordning då det är en god idé att inleda 

en enkät med förhållandevis neutrala frågor för att sedan avsluta med frågor av mer 

känslig karaktär (Denscombe, 2009). 

Frågorna 5-10 besvarades genom en fyr- eller femgradig skala. Frågorna hade olika 

många svarsalternativ på grund av frågornas uppbyggnad. Fråga 5-10 innehöll även 

öppna följdfrågor där deltagarna gavs möjlighet att med egna ord motivera sina svar på 

enkätfrågorna med fasta svarsalternativ. Fråga 11 var en öppen fråga om deltagarnas 

kunskap och erfarenhet av stalkning. Svaren på denna fråga skrevs ned ordagrant i 

SPSS och skrevs ut i pappersformat för att sedan läsas igenom och tilldelas kategorier 

(Pallant, 2010). De kategorier som genererades var: Ingen, media, att ha en utsatt 

bekant, utbildning/arbete, vet vad stalkning är och övrigt. Under kategorin övrigt 
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kodades svar som var uppenbart oseriösa, svar kopplade till vinjetten samt de som 

svarat att de inte visste vad de hade för erfarenhet eller kunskap om stalkning. Dessa 

svar förekom endast 4 gånger (3%) och därför tilldelades inte svaren varsin egen 

kategori.  

Procedur 

Pilotstudie 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie med 10 studenter vid 

Mittuniversitetet. Syftet med pilotstudien var att upptäcka eventuella problem med 

enkäten, såsom svårbegripliga frågor. Studenterna informerades om att studien var en 

pilotstudie och att de skulle granska instrumentet för att kunna påpeka eventuella 

missförstånd som kunde tänkas uppstå med enkäten. Därefter gavs studenterna 

möjlighet att både skriftligt och muntligt lämna sina åsikter om enkäten. Enligt 

Ejlertsson (2005) är en huvudregel att andra personer inte uppfattar frågor på samma 

sätt som de som utformat dem, därför var det viktigt att genomföra en pilotstudie innan 

datainsamlingen påbörjades. Under pilotstudien tillfrågades deltagarna även om de hade 

några invändningar kring de valda namnen på gärningsperson och offer och inga 

synpunkter på namnen framkom. Efter pilotstudiens genomförande granskades 

kommentarer som inkommit. Kommentarerna resulterade i att mindre ändringar i 

vinjetterna genomfördes då vissa meningar uppfattades som svårbegripliga.  

Undersökning 

När enkäterna var färdigställda och redo att distribueras kontaktades ansvarig lärare via 

e-mail som, om möjlighet fanns, gav tillstånd att dela ut enkäterna under lektionstid 

alternativt under rasten. Författarna hade tillgång till alla programscheman via 

Mittuniversitetets studentportal. Vissa utbildningsprogram hade praktik eller hade av 

andra anledningar ingen lektionstid under den planerade datainsamlingsperioden och 

kunde på grund av detta inte besökas. Då kontakt etablerats med tillräckligt många 

lärare som samtyckt till att dela med sig av sin lektionstid avslutades 

schemagenomgången. I undersökningen eftersträvades att deltagarna skulle studera vid 

olika utbildningsprogram. På grund av detta besöktes slutligen tre olika avdelningar vid 

fakulteten för humanvetenskap samt fyra olika avdelningar vid fakulteten för 

naturvetenskap, teknik och medier.  

Datainsamlingen påbörjades 2014-02-25 och avslutades 2014-03-11. Innan 

föreläsningarna besöktes sorterades enkäterna i mappar. Vinjett 1, 2 och 3 lades efter 

varandra, genom detta blev enkäterna jämnt fördelade för varje utbildningsprogram som 

besöktes. Enkäterna delades ut i föreläsningssalar på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Enkäterna delades ut, besvaras samt samlades in i ett sammanhang. Ejlertsson (2005) 

och Kylén (2004) menar att en fördel med sådana gruppenkäter är att det finns kontroll 

över de som svarar, att deltagarna inte diskuterar med varandra samt att svarsfrekvensen 

generellt sett är hög.  
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Deltagarna informerades om undersökningens syfte och etiska aspekter muntligt innan 

enkätutdelningen och skriftligt genom följebrevet. Följebreven delades ut separat och 

deltagarna informerades om att de kunde behålla detta. Författarna fanns kvar i 

föreläsningssalen under tiden deltagarna besvarade enkäterna för de fall frågor skulle 

uppstå hos respondenterna. När deltagarna hade besvarat enkäterna samlades de in och 

lades direkt i en mapp. Detta gjordes för att bevara deltagarnas konfidentialitet, det 

skulle inte gå att kunna koppla någon enskild person till en besvarad enkät. På grund av 

en miss av författarna fanns ingen kryssruta för de deltagare som studerade vid 

avdelningen för elektronikkonstruktion, de instruerades därför att lämna frågan om 

utbildning tom (enkätfråga 3). Dessa deltagares enkäter lades sedan i en särskild mapp 

och utbildningsfrågan fylldes efter insamlingen i av författarna för att undvika att frågan 

fylldes i felaktigt. Samtliga besvarade enkäter förvarades sedan på ett säkert sätt, detta 

för att ingen obehörig skulle kunna ta del av dem.  

När datainsamlingen slutförts tilldelades varje enkät ett nummer, 1-217. Dessa ID-

nummer fördes sedan in som den första variabeln i SPSS (Statistical Package for the 

Social Science) efter rekommendationer av Pallant (2010). Därefter upprättades ett 

kodningsschema, schemat bör enligt Pallant innehålla alla variabler i frågeformuläret, 

förkortningar som kommer att användas i SPSS samt instruktioner om hur enkätsvaren 

kommer att kodas. Efter att all data förts in i SPSS gicks alla enkäter igenom igen för att 

se över att inmatad data var korrekt. Detta gjordes för att undvika att analysera felaktig 

data, enligt Pallant är detta viktigt eftersom felaktig inmatning av data är ett vanligt 

misstag. 

Analyser 
Analyserna genomfördes i SPSS version 21 för att beskriva och redogöra för skillnader i 

uppfattningar beroende på kön och relation mellan gärningsperson och offer. För att 

jämföra tre oberoende grupper på en kontinuerlig variabel genomfördes det icke-

parametriska testet Kruskal-Wallis H-test (Borg & Westerlund, 2006). Kruskal-Wallis 

H-test är lämpligt att använda då data är på ordinalskalenivå (rangordnad data) och inte 

är normalfördelad eller har homogena populationsvarianser (Pagano, 2013). Data 

uppfyllde inte kraven för ett parametriskt test och ett icke-parametrisk test var därför att 

föredra (Borg & Westerlund; Pagano). För att undersöka skillnader mellan två 

oberoende grupper på en kontinuerlig variabel användes Mann-Whitney U-test (Pallant, 

2010). För redovisning av effektstorleken vid Mann-Whitney U-test användes följande 

beräkning: r = z / √N, och Cohen’s kriterier för liten, medel och stor effekt tillämpades 

(Pallant). Vid redovisning av resultaten från Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis 

H-test användes medelvärdet i stället för medianen. Detta gjordes för att tydliggöra 

skillnader mellan grupper och på grund av att detta är standardredovisningen för dessa 

test i vetenskapliga artiklar. 

När data var på nominalskalenivå genomfördes χ2-test för att undersöka om den 

erhållna frekvensfördelningen skiljde sig från den förväntade frekvensfördelningen som 
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slumpen skulle gett (Borg & Westerlund, 2006; Pagano, 2013). χ2-test genomfördes 

även för att undersöka om det förelåg något samband mellan två variabler på 

nominalskalenivå (Borg & Westerlund; Pagano). För korstabeller om 2 x 2 användes 

värdena från Yates’ Continuity Correction istället för χ2 och då de förväntade värdet var 

mindre än 5 i någon cell användes Fisher’s exact probability test, efter 

rekommendationer från Pallant (2010). För redovisning av effektstorleken användes phi 

för 2 x 2 korstabeller och Cramer’s V då korstabellerna var större, även här tillämpades 

Cohen’s kriterier (Pallant). 

Innehållsanalys 

De öppna frågorna i enkäten analyserades genom en manifest innehållsanalys. Manifest 

innehåll innebär sådant som deltagarna uttryckligen skrivit, och alltså inte antydningar 

(Boréus & Bergström, 2005). Syftet med innehållsanalysen var att finna anledningar till 

deltagarnas uppfattningar om situationen. Enligt Boréus och Bergström kallas det som 

räknas i en innehållsanalys för kodningsenheter. I föreliggande studie var 

kodningsenheterna argument och motiveringar som kunde urskiljas i deltagarnas svar. 

En analysenhet är den enhet som antalet kodningsenheter räknas ifrån, i föreliggande 

studie var en analysenhet svaren på de öppna enkätfrågorna. De övergripande 

kategorierna var förbestämda genom att varje öppen fråga genererade en kategori. 

Svaren på de öppna enkätfrågorna analyserades var för sig, totalt genomfördes därmed 

nio innehållsanalyser, en för varje öppen enkätfråga.  

Tillvägagångssättet för innehållsanalysen baserades på rekommendationer från Boréus 

och Bergström (2005). Svaren på enkätfrågorna skrevs ut och lästes igenom för att först 

och främst få en överblick över deltagarnas svar på varje öppen fråga, varje kategori. 

Initiala underkategorier med tillhörande tolkningsregler, ett så kallat kodschema, skrevs 

upp på ett separat papper och därefter lästes alla svar igenom igen för att bestämma 

vilka underkategorier svaren föll in under för respektive fråga. Då svaren lästes igenom 

för andra gången sattes vissa liknande underkategorier ihop och andra underkategorier 

delades upp i flera, detta genererade det slutgiltiga kodschemat. Då den andra 

kodningen var genomförd lästes alla svar igenom en tredje gång för att se över att 

koderna stämde med de tilldelade underkategorierna, mindre revideringar gjordes men 

inga underkategorier tillkom eller togs bort. Totalt genererades 28 underkategorier, 

mellan tre och fyra underkategorier för varje kategori, dessa kvantifierades och 

materialet sammanställdes i frekvenser och analyserades med χ2-test. Se tabell 1 för en 

fullständig redovisning av kategorier, underkategorier samt kodningsenheter. 
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Tabell 1 

 

Kategorier, underkategorier och kodningsenheter som framkom från den manifesta innehållsanalysen  

 

Kategorier 
 

Underkategorier 
 

Kodningsenheter 
   

Offrets ansvar
 

Konfrontera ”Säger endast ifrån vid ett tillfälle”, ”Kan säga till tydligt att 
han skulle sluta och visa kroppspråk” 

Gemensamt problem ”Hen borde reda ut det hela med Kim”, ”Bägge äger samma 
ansvar, att ta tag i situationen/problemet”  

 
 

Offret som orsak ”Alex kanske gjorde något som ´triggade´ till att Kims 
beteende ändrades”, ”Han svarade på sms från början som 
gav intresse” 

 
 

Gärningspersonens 
ansvar

 
Beteende ”Han beter sig obehagligt”, ”Hen är lite för påträngande” 

Uppfattning ”Kims missuppfattning av situationen”, ”Kan inte släppa det 
dom hade tillsammans” 

 

Respektlös 
 

”Kim borde respektera deras överenskommelse att de inte 
skulle ha mer kontakt med varandra”, ”Inte respektera Alex 
avvisningar” 

 

Problematiskt 
beteende

 
Beteende 
 

”Att han är så påträngande”, ”Hon sluta inte utan går vidare 
och gör ´värre´ saker” 

 

Faktorer hos 
gärningspersonen 

”Att Kim inte förstår Alex olust”, ”Svårt att släppa taget om 
Alex”  

 

Offret påverkas ”Kims beteende begränsar Alex liv och gör så att Alex 
känner sig orolig”, ”Alex känner sig illa till mods och 
obekväm av Kims beteende” 

 

Stalkning
 

Stalkningsbeteenden 
 

”Systematisk planläggning av Alex liv”, ”Hon tar reda på 
saker som Alex inte berättat, till exempel gymmet och var 
han bor” 

 

Offret påverkas ”Alex upplever uppenbart obehag”, ”Han stressar upp Alex” 

Faktorer hos 
gärningspersonen 

”Eftersom att Kim verkar lite besatt av Alex”, ”Accepterar 
inte ett nej utan försöker skapa relation” 

 

Längden ”På grund av att det har hållit på i fem månader”  

 

Mer stalkning
 

Säga ifrån 
 

”Att han fortsätter trots flera tillsägelser där hon faktiskt fört 
fram budskapet i klartext”  

 

 

Ökad frekvens ”Fler inslagna presenter”, ”Att han ökar kontakten” 

Mer privat 
 

”Lägga sig i hennes privatliv”,” Att personen börjar vänta 
utanför ställen, ringer på dörren”  

 

Brott
 

Stalkningsbeteenden ”Att störa någon annan och förfölja räknas som brott enligt 
mig”, ”Att ta reda på saker som han inte har rätt att veta” 

 
 

Offret påverkas ”Kränker integritet”, ”Alex känner sig rädd” 
Faktorer hos 
gärningspersonen 

”Hen respekterar inte Alex önskan om att sluta”, ”Påstridig, 
trots Alex motvilja” 

 

Mer brott
 

Brottslig gärning ”Något som äventyrar Alex säkerhet/hot våld eller 
likanande”, ”Sexuella trakasserier, hot, våld”  

 

Stalkning ”Att Kim fortsätter en längre tid med samma beteende”, 
”Mer intensiv förföljelse osv. vara mer på”  

 

Säga ifrån 

 

”Att Alex sagt nej flera gånger”, ”Alex måste säga till på 
skarpen” 

 

Polis
 

Beteende 
 

”Kim verkar instabil och oberäknelig”, ”Då Kim besöker 
bostaden” 

 

Hjälp 
 

”Så att kim inte gör något dumt”, ”För att Kims beteende 
inte ska eskalera i något fysiskt”  

 

Offrets känsla 
 

”Om hon är rädd för att råka illa ut bör hon göra det”, ”Hon 
får obehagliga känslor och känner sig rädd” 

 

Mer polis
 

Brottslig gärning ”Hotfull stämning, ex trakasserier, hot om våld”, ”Våldtäkt”  

Stalkning ”Att det pågår en längre tid”, ”Fler än en gång hända saker” 

Prata med 
gärningsperson först 

”Alex behöver ta ett ordentligt snack med Kim”, ”Alex bör 
kontakta Kim först” 

Not. Kategorierna utgjordes av de öppna enkätfrågorna. Nio innehållsanalyser utfördes, en för varje öppen 
enkätfråga.  
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Bortfall 

Internt bortfall innebär att vissa frågor i enkäten inte besvarats, detta kan bero på att en 

viss fråga anses vara för känslig eller inte är tillräckligt välformulerad (Borg & 

Westerlund, 2006). Även uppenbart missuppfattade frågor räknades som bortfall. Det 

fanns ett internt bortfall på flera enkätfrågor. På fråga 4-10 samt 12 var bortfallet mellan 

1 och 3 %. Fråga 11 hade ett bortfall på 24%, anledningen till detta höga bortfall var att 

frågan behandlade deltagarnas erfarenhet/kunskap om stalkning och var ställd på ett 

sådant sätt att de som inte hade någon sådan troligtvis valde att inte besvara frågan alls. 

De enkätfrågor som missuppfattades var 5 och 6, anledningen till att dessa frågor 

missuppfattades var att formuleringen “ansvarig” misstolkades av tre deltagare. Vad 

gäller det interna bortfallet på de öppna frågorna var detta högre än för kryssfrågorna, 

och varierade med 1-14%. Även för de öppna frågorna berodde en viss del (1%) av 

bortfallet på att fråga 5 respektive 6 på att dessa frågor missuppfattats.  

Vissa av svaren på de öppna frågorna som inte räknades som bortfall föll ändå bort då 

de analyserades med den manifesta innehållsanalysen. Detta på grund av att vissa 

deltagare inte besvarat själva frågan (exempelvis besvarat fråga 8a med “Det är 

definitivt stalkning”). Detta bortfall varierade med mellan 1 och 7%.  

En deltagare tolkade en formulering i vinjetten på ett inkorrekt sätt. Denna tolkning 

bedömdes ha kunnat påverka svaren på resterande frågor, därför exkluderades enkäten 

och räknades som externt bortfall. Det externa bortfallet innefattade även personer som 

inte var på föreläsningarna som besöktes samt sju personer som gick från en föreläsning 

då enkätutdelningen skedde när föreläsningen var avslutad. Om det fanns någon 

systematik i det externa bortfallet går inte att utröna. Förutom de som lämnade 

föreläsningssalen var det ingen av studenterna som tackade nej till att delta i 

undersökningen, detta överensstämmer med Ejlertsson (2005) som menar att när 

distributionen sker via gruppenkäter är det externa bortfallet lågt. 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer: Informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Ejlertsson, 2005). 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick ett följebrev till enkäten, i 

följebrevet fanns information om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. 

Deltagarna informerades även muntligt om detta. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

att personer tillfrågades muntligt och gavs möjlighet att tacka ja eller nej till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien inte ska kunna identifieras av 

utomstående samt att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Detta krav 

uppfylldes genom att ingen personlig information förutom kön, ålder och utbildning 

behövde fyllas i. Vidare avslöjade inte författarna vilka enskilda individer som hade 

deltagit i studien, de insamlade enkäterna behandlades på ett sådant sätt att ingen 

utomstående kunde få tillgång till dem. Nyttjandekravet uppfylldes då de insamlade 

uppgifterna endast användes till statistiska ändamål.  
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Ett etiskt övervägande som behövde göras var att se över att enkätfrågorna inte var för 

känsliga (Ejlertsson, 2005). En känslig enkätfråga kunde tänkas vara frågan om 

deltagaren själv hade utsatts för stalkning. Detta hanterades genom att respondenterna 

gavs möjlighet att höra av sig till studiens författare och genom dem hänvisas vidare till 

en kontaktperson vid Brottsofferjouren. Uppgifter om att deltagarna kunde vända sig till 

författarna fanns i följebrevet som deltagarna fick behålla. Brottsofferjouren 

kontaktades via mail 2014-02-13, genom detta upprättades kontakt med en samordnare 

vid jouren. Tillsammans med samordnaren bestämdes två alternativ för deltagare som 

kunde tänkas höra av sig till författarna med önskemål om att få kontakt med 

Brottsofferjouren. Antingen kontaktade författarna Brottsofferjouren med deltagarens 

kontaktuppgifter, detta för att en medarbetare på jouren skulle kunna kontakta 

deltagaren. Alternativ två var att deltagaren själv fick kontaktuppgifter och kunde höra 

av sig till jouren på eget initiativ. Samordnaren delgavs även information om när 

enkätutdelningen var planerad, detta för att medarbetarna vid jouren skulle vara 

förberedda på eventuella kontakter med studiens deltagare. 

Resultat 

Kön och relationstyp 
Gärningspersonen uppfattades vara en man av 66% (139) av deltagarna. För alla tre 

relationstyper var det vanligare att uppfatta gärningspersonen som en man än som en 

kvinna, (före detta partner 41, 63%: (χ2(1, n = 65) = 4.45, p = .035), bekant 50, 75%: 

(χ2(1, n = 67) = 16.25, p<.001), främling 48, 71%: (χ2(1, n = 67) = 11.53, p = .001)). 

Gällande offrets kön uppfattade 59% (123) av deltagarna att offret var en kvinna. 

Däremot var det endast vanligare att uppfatta offret som en kvinna än som en man då 

gärningsperson och offer var bekanta (52, 79%), (χ2(1, n = 66) = 21.88, p<.001). En 

fullständig redogörelse över uppfattningar om offret och gärningspersonens kön 

beroende på relationstyp redovisas i tabell 2. 

 

 

 

Tabell 2 

 

Uppfattade kön hos offer och gärningsperson utifrån relationstyp beräknat med χ2 

  
Före detta partner 

  
Bekant 

  
Främling 

 

   

 Man Kvinna   Man Kvinna  Man Kvinna  

 n(%) n(%) p n(%) n(%) p n(%) n(%) p 

          
Gärningsperson 41(63) 24(37) * 50(75) 17(25) *** 48(71) 20(29) ** 

Offer 
 

31(48) 34(52) ns 14(21) 52(79) *** 30(45) 37(55) ns 

 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 
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Vidare uppfattade 55% av deltagarna att det var en man som stalkade en kvinna, 25% 

uppfattade en kvinna som stalkade en man, 11% uppfattade en manlig gärningsperson 

som stalkade en man och 4% uppfattade en kvinna som stalkade en kvinna. Resterande 

5% uppfattade inget kön hos varken offer eller gärningsperson.   

Offret och gärningspersonens ansvar  
Beträffande offret och gärningspersonens ansvar ansåg nästan alla deltagare att 

gärningspersonen var ansvarig för situationen i någon grad (98%) och 31% ansåg att 

offret hade någon form av ansvar för situationen. För en överblick över relationstyp, 

kön samt det skattade ansvaret hos offer och gärningsperson, se figur 1. 
 

 

 

 

 

Relationen mellan gärningsperson och offer påverkade hur ansvarig offret uppfattades 

vara för situationen (se tabell 3). Offret uppfattades som mer ansvarig då 

gärningsperson och offer var före detta partners, jämfört med bekanta (M = 1.9 vs M = 

1.3, U = 1689, z = -4.006, p<.001 r = .34)  och främlingar (M = 1.9 vs M = 1.3, U = 

1656, z = -3.737, p<.001, r = .32).  Det förelåg ingen skillnad mellan hur ansvariga 

kvinnliga och manliga offer ansågs vara i någon av relationstyperna (före detta partner: 

M = 2.0 vs M = 1.9, U = 525, z = -0.028, p = .977, r = .003, bekant: M = 1.2 vs M = 1.3, 

U = 279, z = -1.147, p = .252, r = .14, främling: M = 1.3 vs M = 1.3, U = 471, z = -

0.620, p = .535, r = .08). Ingen skillnad förelåg heller mellan hur ansvarig 

gärningspersonen uppfattades vara beroende på dennes kön (före detta partner: M = 4.8 

vs M = 4.5, U = 407, z = -1.413, p = .158, r = .18, bekant: M = 4.9 vs M = 4.8, U = 415, 

z = -0.052, p = .959, r = .01 främling: M = 4.5 vs M = 4.9, U = 380, z = -1.455, p = 

.146, r = .18). 
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Figur 1. Ansvar hos gärningsperson och offer utifrån relationstyp och kön 
Det skattade ansvaret presenteras med medelvärdet. Ansvaret skattades på en 
femgradig skala, där 5 = väldigt ansvarig och 1= inte alls ansvarig.    
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Angående anledningarna deltagarna uppgav kring vad som gjorde gärningspersonen 

ansvarig för situationen skiljde sig endast anledningen ”respektlös” mellan 

relationstyperna (χ2(2, n = 176) = 7.37, p = .025, Cramer´s V = .205). Det var vanligare 

att uppfatta gärningspersonen som ”respektlös” vid relationstypen bekant jämfört med 

före detta partner (χ2(1, n = 122) = 6.42, p = .011, phi = -.246). För en fullständig 

redovisning av anledningar till uppfattningar kring gärningspersonen och offrets ansvar 

se tabell 4. På grund av låga förväntade värden gällande anledningar till offrets ansvar 

dikotomiserades relationstyperna genom att relationstyperna bekant och främling slogs 

ihop till en grupp. Vid dikotomisering skiljde sig anledningarna som uppgetts kring 

offrets ansvar mellan relationstyperna före detta partners och bekanta/främlingar. 

Anledningen ”gemensamt problem” tillskrevs oftare då parterna var före detta partners 

(χ2(1, n = 56) = 9.30, p = .002, phi = .448). Det fanns även en tendens att tillskriva 

anledningen ”konfrontera” oftare vid relationstyperna bekant/främling (χ2(1, n = 56) = 

3.40, p = .065, phi = -.283). 

 

 

 

 

Tabell 3 

 

Gärningspersonen och offrets ansvar utifrån relationstyp beräknat med Kruskal-Wallis 

  
Före detta partner 

  
Bekant 

  
Främling 

    

Ansvar  
n 

 
M(s) 

  
n 

 
M(s) 

  
n 

 
M(s) 

  
χ2 

 
df 

 
p 

 
Offer 

 
72 

 
1.9(1.2) 

 
 

 
70 

 
1.3(0.6) 

 
 

 
67 

 
1.3(0.6) 

 
 

 
22.22 

 
2 

 
*** 

 
Gärningsperson 

 

 
72 

 
4.6(0.9) 

 
 

 
72 

 
4.8(0.4) 

 
 

 
68 

 
4.8(0.7) 

 
 

 
2.24 

 
2 

 
ns 

 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 

Tabell 4 

 

Uppfattade anledningar till gärningspersonen och offrets ansvar utifrån relationstyp beräknat med χ2 

  
Före detta partner 

  
Bekant 

  
Främling 

  
χ2 

 n(%)  n(%)  n(%)  Signifikans 

Offrets ansvar
a 

       
Konfrontera 15(41)  9(82)  8(67)  - 
Gemensamt problem 15(41)  1(9)  0(0)  - 
Offret orsakar 7(19)  1(9)  4(33)  - 
Totalt 37(100)  11(100)  12(100)   
Gärningspersonens 
ansvar

b 
 

 
      

Beteende 31(44)  30(40)  29(46)  ns 
Uppfattning 16(23)  8(11)  7(11)  ns 
Respektlös 23(33)  37(49)  27(43)  * 
Totalt 70(100)  75(100)  63(100)   
 

Not. 
a
Vad gör Alex ansvarig för situationen?.

  b
Vad gör Kim ansvarig för situationen?.  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 
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Gärningspersonens beteende och situationen 

Beträffande uppfattningar kring gärningspersonens beteende och situationen uppfattade 

96% av deltagarna att situationen utgjorde stalkning, 53% ansåg att situationen utgjorde 

ett brott, 77% ansåg att offret borde kontakta polis och 99% ansåg att gärningspersonens 

beteende var problematiskt i någon grad. Relationen mellan gärningsperson och offer 

påverkade inte uppfattningar kring huruvida situationen utgjorde ett brott (χ2(2, n = 

210) = 1.26, p = .532), om polis borde kontaktas (χ2(2, n = 209) = 4.47, p = .107), om 

situationen utgjorde stalkning (χ2(2, n = 214) = 0.81, p = .665) eller i vilken 

utsträckning gärningspersonens beteende var problematiskt (χ2(2, n = 215) = 0.60, p = 

.739). Dock skiljde sig uppfattningarna kring gärningspersonens beteende utifrån 

relationstyperna beroende på offret och gärningspersonens kön. När offer och 

gärningsperson var före detta partners uppfattades kvinnliga gärningspersoners beteende 

som mer problematiskt än då gärningspersonen var en man (M = 4.5 vs M = 4.3, U = 

356, z = -2.08, p = .037, r = .26). För en fullständig redovisning över uppfattningar 

kring gärningspersonens beteende och situationen utifrån gärningspersonens kön och 

relationstyp, se tabell 5.  

 

Då offret var en kvinna som stalkades av en bekant ansågs poliskontakt mer nödvändigt 

än då offret var en man (M = 2.8  vs M = 2.6, U = 232, z = -2.03, p = .042, r = .25). Det 

fanns även en tendens till att anse att offret borde kontakta polis i större utsträckning då 

offret var en man som stalkades av en före detta partner (M = 3.0 vs M = 2.7, U = 390, z 

= -1.81, p = .070, r = .23). Vidare förelåg en tendens till att uppfatta gärningspersonens 

beteende som mer problematiskt då offret var en man som stalkades av en före detta 

partner (M = 4.5 vs M = 4.3, U = 415, z = -1.65, p = .099, r = .20). För en fullständig 

redovisning över uppfattningar kring gärningspersonens beteende och situationen 

utifrån offrets kön samt relationstyp, se tabell 6. 
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Tabell 5 

 

Uppfattningar kring gärningspersonens beteende och situationen utifrån gärningspersonens kön och relation till offret beräknat med Mann-Whitney U 

  
Före detta partner 

  
Bekant 

  
Främling 

 

   
 Man Kvinna  Man Kvinna  Man Kvinna  

 n M(s) n M(s) p n M(s) n M(s) p n M(s) n M(s) p 

Problematiskt 
beteende

a 
 

41 
 

4.3(0.6) 
 

24 
 

4.5(1.0) 
 
* 

 
49 

 
4.6(0.6) 

 
17 

 
4.2(1.1) 

 
ns 

 
48 

 
4.5(0.7) 

 
20 

 
4.5(0.4) 

 
ns 

Stalkning
b 

41 3.3(0.7) 22 3.6(0.6) ns 50 3.4(0.6) 17 3.6(0.5) ns 48 3.6(0.5) 20 3.5(0.6) ns 

Brott
c 

41 2.5(0.7) 24 2.5(0.9) ns 49 2.7(0.8) 16 2.6(0.8) ns 44 2.7(0.7) 20 2.6(0.9) ns 

Poliskontakt
d 

40 2.5(0.6) 24 2.8(1.0) ns 49 3.1(0.9) 16 2.8(0.9) ns 44 3.2(0.7) 20 3.2(0.7) ns 
 

Not. 
a
Hur problematiskt anser du att Kims beteende är?. 

b
Anser du att Kim stalkar Alex?. 

c
Anser du att Kims beteende utgör ett brott? 

d
Anser du att Alex bör kontakta 

polisen?.  
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 

Tabell 6 

 

Uppfattningar kring gärningspersonens beteende och situationen utifrån offrets kön och relation till gärningspersonen beräknat med Mann-Whitney U 

  
Före detta partner 

  
Bekant 

  
Främling 

 

   
 Man Kvinna  Man Kvinna  Man Kvinna  

 n M(s) n M(s) p n M(s) n M(s) p n M(s) n M(s) p 

Problematiskt  
beteende

a 
 

31 
 

4.5(0,7) 
 

34 
 

4.3(0.8) 
 

ns 
 

14 
 

4.1(1.1) 
 

51 
 

4.6(0.6) 
 

ns 
 

30 
 

4.6(0.6) 
 

37 
 

4.5(0.7) 
 

ns 
Stalkning

b 
30 3.6(0.6) 33 3.3(0.7) ns 14 3.6(0.5) 52 3.4(0.6) ns 30 3.5(0.6) 37 3.6(0.6) ns 

Brott
c 

31 2.6(0.8) 34 2.5(0.7) ns 14 2.4(0.9) 50 2.7(0.8) ns 29 2.5(0.9) 34 2.8(0.7) ns 

Poliskontakt
d
 
 

31 3.0(0.8) 33 2.7(0.6) ns 14 2.6(0.9) 50 2.8(0.7) * 29 3.1(0.7) 34 3.2(0.7) ns 
 

Not. 
a
Hur problematiskt anser du att Kims beteende är?. 

b
Anser du att Kim stalkar Alex?. 

c
Anser du att Kims beteende utgör ett brott? 

d
Anser du att Alex bör kontakta 

polisen?.  
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 
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Anledningar till uppfattningar  

Beroende på relationen mellan parterna uppgavs olika anledningar till vad i situationen 

som utgjorde stalkning. Anledningarna som skiljde mellan relationstyperna var 

”stalkningsbeteenden” och ”offret påverkas”. Anledningen ”stalkningsbeteenden” 

skiljde sig mellan relationstyperna (χ2(2, n = 183) = 10.25, p = .006, Cramer´s V = 

.237) och uppgavs oftare då parterna var främlingar jämfört med bekanta (χ2(1, n = 

122) = 6.81, p = .009, phi = -.258) och före detta partners (χ2(1, n = 121) = 8.06, p = 

.005, phi = -.280). Det fanns även en tendens till att relationstyperna skiljde sig åt 

beträffande anledningen ”offret påverkas” (χ2(2, n = 183) = 5.60, p = .061, Cramer´s V 

= .175). Det fanns en tendens till att oftare tillskriva denna anledning när parterna var 

före detta partners jämfört med bekanta (χ2(1, n = 123) = 3.21, p = .073, phi = .188). 

Beroende på relationen mellan parterna uppgavs även olika anledningar till vad i 

gärningspersonens beteende som var problematiskt. Det förelåg en tendens till att 

anledningen ”offret påverkas” skiljde mellan relationstyperna (χ2(2, n = 189) = 5.92, p 

= .052, Cramer´s V = .177). Denna anledning uppgavs oftare då parterna var före detta 

partners jämfört med främlingar (χ2(1, n = 126) = 4.23, p = .040, phi = .203).  

 

Beroende på gärningspersonens kön i de olika relationstyperna uppgavs olika 

anledningar till vad i gärningspersonens beteende som var problematiskt. Anledningen 

”faktorer hos gärningspersonen” tillskrevs oftare då gärningspersonen var en 

främmande man jämfört med en kvinna (χ2(1, n = 60) = 8.63, p = .003, phi = -.418). 

Det fanns även en tendens till att uppge denna anledning oftare då gärningspersonen var 

en bekant kvinna (χ2(1, n = 60) = 3.73, p = .053, phi = .290). Gärningspersonens kön, i 

de olika relationstyperna, påverkade också vilka anledningar som uppgavs kring vad i 

gärningspersonens beteende som utgjorde ett brott. Anledningen ”offret påverkas” 

tenderade att uppges oftare då gärningspersonen var kvinna och före detta partner (χ2(1, 

n = 26) = 4.47, p = .051, phi = .415). En tendens fanns även till att oftare uppge 

anledningen ”stalkningsbeteenden” då gärningspersonen var en främmande man (χ2(1, 

n = 31) = 3.75, p = .076, phi = -.348). Angående uppfattningar om vad mer som 

behövde hända för att situationen skulle anses som ett brott uppgavs anledningen 

”brottslig gärning” oftare då gärningspersonen var en man och före detta partner (χ2(1, 

n = 33) = 4.59, p = .049, phi = -.373). Se tabell 7 för en redovisning över anledningar 

till uppfattningar om situationen utifrån relationstyp och gärningspersonens kön. 

 

Beroende på om offret uppfattas som en man eller kvinna i de olika relationstyperna 

uppgavs olika anledningar till vad i gärningspersonens beteende som var problematiskt. 

Anledningen ”faktorer hos gärningspersonen” tillskrevs oftare då offret var en bekant 

man (χ2(1, n = 60) = 3.73, p = .004, phi = .383). Ett motsatt mönster förelåg då parterna 

var främlingar, denna anledning tillskrevs då oftare när offret var en kvinna (χ2(1, n = 

60) = 4.17, p = .041, phi = .302). Se tabell 8 för en redovisning över anledningar till 

uppfattningar om situationen utifrån relationstyp och offrets kön.  
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Tabell 7 

 

Angivna anledningar till uppfattningar om situationen och gärningspersonens beteende utifrån 
gärningspersonens kön och relation till offret beräknat med χ2 

  
Före detta partner 

  
χ2 

 
Bekant 

  
χ2 

 
Främling 

  
χ2 

    
 Man Kvinna   Man Kvinna   Man Kvinna   

 n(%) n(%)  p n(%) n(%)  p n(%) n(%)  p 

Problematiskt 
beteende

a 
        

 
    

Beteende 6(15) 12(38)  ns 23(42) 4(22)  ns 16(30) 8(47)  ns 
Faktorer hos 

gärningspersonen 
 

24(59) 
 

13(41) 
  

ns 
 

24(44) 
 

12(67) 
  

ns 
 

34(63) 
 

6(35) 
  

** 
Offret påverkas 11(27) 7(22)  ns 8(15) 2(11)  ns 4(7) 3(18)  ns 
Totalt 41(100) 32(100)   55(100) 18(100)   54(100) 17(100)   

Stalkning
b 

            
Stalknings- 

beteenden 
 

28(60) 
 

12(52) 
  

ns 
 

31(56) 
 

13(65) 
  

ns 
 

40(65) 
 

15(79) 
  

ns 
Offret påverkas 5(11) 4(17)  ns 2(4) 1(5)  ns 4(6) 0(0)  ns 
Faktorer hos 

gärningspersonen 
 

14(30) 
 

7(30) 
  

ns 
 

21(38) 
 

6(30) 
  

ns 
 

18(29) 
 

4(21) 
  

ns 
Längden 0(0) 0(0)  - 1(2) 0(0)  ns 0(0) 0(0)  - 
Totalt 47(100) 23(100)   55(100) 20(100)   62(100) 19(100)   

Mer stalkning
c 

            
Säga ifrån 1(50) 1(33)  ns 0(0) 0(0)  - 0(0) 1(100)  - 
 

Ökad frekvens 1(50) 1(33)  ns 2(50) 0(0)  - 0(0) 0(0)  - 

Mer privat 0(0) 1(33)  ns 2(50) 0(0)  - 0(0) 0(0)  - 
Totalt 2(100) 3(100)   4(100) 0(100)   0(100) 1(100)   

Brott
d 

            
Stalknings- 

beteenden 
 

9(47) 
 

2(18) 
  

ns 
 

6(21) 
 

2(33) 
  

ns 
 

8(29) 
 

0(0) 
  

ns 
Offret påverkas  6(32) 8(73)  ns 18(62) 3(50)  ns 9(32) 6(75)  ns 
Faktorer hos  

gärningspersonen 
 

4(21) 
 

1(5) 
  

ns 
 

5(17) 
 

1(17) 
  

ns 
 

11(39) 
 

2(25) 
  

ns 
Totalt 19(100) 11(100)   29(100) 6(100)   28(100) 8(100)   

Mer brott
e 

            
Brottslig gärning 18(72) 5(42)  * 12(55) 7(88)  ns 10(67) 6(67)  ns 
Stalkning 6(24) 5(42)  ns 9(41) 1(22)  ns 4(27) 3(33)  ns 
Säga ifrån 1(4) 2(17)  ns 1(5) 0(0)  ns 1(7) 0(0)  ns 

Totalt 25(100) 12(100)   22(100) 8(100)   15(100) 9(100)   

Polis
f 

            

Gärnings- 
personens 
beteende 

 
9(30) 

 
4(22) 

  
ns 

 
12(25) 

 
3(33) 

  
ns 

 
14(34) 

 
6(33) 

 

  
ns 

Hjälp 12(40) 7(39)  ns 17(35) 1(11)  ns 10(24) 3(17)  ns 

Offrets känsla 9(30) 7(39)  ns 19(40) 5(56)  ns 17(41) 9(50)  ns 

Totalt 30(100) 18(100)   48(100) 9(100)   41(100) 18(100)   

Mer polis
g 

            

Brottslig gärning 8(47) 4(50)  ns 9(53) 6(60)  ns 2(22) 1(33)  ns 

Stalkning 6(35) 3(38)  ns 6(35) 3(30)  ns 5(56) 3(67)  ns 

Prata med 
gärningspersonen 

3(17) 1(13)  ns 2(12) 1(10)  ns 2(22) 0(0)  ns 

Totalt 17(100) 8(100)   17(100) 10(100)   9(100) 4(100)   
 

Not. 
a
Vad i Kims beteende är problematiskt?. 

b
Vad i situationen gör att det är stalkning?. 

c
Vad mer skulle 

behöva hända för att du skulle anse det som stalkning?. 
d
Vad i Kims beteende anser du utgör ett brott?. 

e
Vad mer skulle behöva hända för att du skulle anse att det är ett brott?. 

f
Vad i situationen gör att du anser 

att Alex bör kontakta polisen?. 
g
Vad mer skulle behöva hända för att du skulle anse att Alex bör kontakta 

polisen?. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 
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Tabell 8 

 

Angivna anledningar till uppfattningar om situationen och gärningspersonens beteende utifrån offrets kön 
och relation till gärningspersonen beräknat med χ2 

  
Före detta partner 

  
χ2 

 
Bekant 

  
χ2 

 
Främling 

  
χ2 

   
 Man Kvinna   Man Kvinna   Man Kvinna   

 n(%) n(%)  p n(%) n(%)  p n(%) n(%)  p 

Problematiskt 
beteende

a 
        

 
    

Beteende 8(24) 10(25)  ns 2(15) 24(41)  ns 11(38) 13(32)  ns 
Faktorer hos 

gärningspersonen 
 

16(48) 
 

21(53) 
  

ns 
 

11(85) 
 

25(42) 
  

** 
 

13(45) 
 

26(63) 
  

* 
Offret påverkas 9(27) 9(23)  ns 0(0) 10(17)  ns 5(17) 2(5)  ns 
Totalt 33(100) 40(100)   13(100) 59(100)   29(100) 41(100)   

Stalkning
b 

            
Stalknings- 

beteenden 
 

17(52) 
 

23(62) 
  

ns 
 

11(69) 
 

32(55) 
  

ns 
 

24(73) 
 

30(64) 
  

ns 
Offret påverkas 6(18) 3(8)  ns 1(6) 2(3)  ns 1(3) 3(6)  ns 
Faktorer hos 

gärningspersonen 
 

10(30) 
 

11(30) 
  

ns 
 

4(25) 
 

23(40) 
 
 

 
ns 

 
8(24) 

 
14(30) 

  
ns 

Längden 0(0) 0(0)  - 0(0) 1(2)  ns 0(0) 0(0)  - 
Totalt 33(100) 37(100)   16(100) 58(100)   33(100) 47(100)   

Mer stalkning
c 

            
Säga ifrån 1(33) 1(50)  ns 0(0) 0(0)  - 1(100) 0(0)  - 
 

Ökad frekvens 1(33) 1(50)  ns 0(0) 2(50)  - 0(0) 0(0)  - 

Mer privat 1(33) 0(0)  ns 0(0) 2(50)  - 0(0) 0(0)  - 
Totalt 3(100) 2(100)   0(100) 4(100)   1(100) 0(100)   

Brott
d 

            
Stalknings- 

beteenden 
 

4(29) 
 

7(44) 
  

ns 
 

2(60) 
 

6(20) 
  

ns 
 

2(12) 
 

5(29) 
  

ns 
Offret påverkas  9(64) 5(31)  ns 3(40) 18(60)  ns 9(53) 6(35)  ns 
Faktorer hos  

gärningspersonen 
 

1(7) 
 

4(25) 
  

ns 
 

0(0) 
 

6(20) 
  

ns 
 

6(35) 
 

6(35) 
  

ns 
Totala 14(100) 16(100)   5(100) 30(100)   17(100) 17(100)   

Mer brott
e 

            
Brottslig gärning 9(56) 14(67)  ns 6(86) 12(55)  ns 9(69) 7(64)  ns 
Stalkning 5(31) 6(29)  ns 1(14) 9(41)  ns 4(31) 3(27)  ns 
Säga ifrån 2(13) 1(5)  ns 0(0) 1(5)  ns 0(0) 1(9)  ns 

Totalt 16(100) 21(100)   7(100) 22(100)   13(100) 11(100)   

Polis
f 

            

Gärnings- 
personens 
beteende 

 
6(24) 

 
7(30) 

  
ns 

 
2(29) 

 
13(26) 

  
ns 

 
10(42) 

 
9(26) 

  
ns 

Hjälp 11(44) 8(35)  ns 2(29) 16(32)  ns 5(21) 8(24)  ns 

Offrets känsla 8(32) 8(35)  ns 3(43) 21(42)  ns 9(38) 17(50)  ns 

Totalt 25(100) 23(100)   7(100) 50(100)   24(100) 34(100)   

Mer polis
g 

            

Brottslig gärning 4(44) 8(50)  ns 6(75) 9(50)  ns 1(17) 2(29)  ns 

Stalkning 4(44) 5(31)  ns 2(25) 6(33)  ns 5(83) 3(43)  ns 

Prata med 
gärningspersonen 

 
1(11) 

 
3(19) 

  
ns 

 
0(0) 

 
3(17) 

  
ns 

 
0(0) 

 
2(29) 

  
ns 

Totalt 9(100) 16(100)   8(100) 18(100)   6(100) 7(100)   
 

Not. 
a
Vad i Kims beteende är problematiskt?. 

b
Vad i situationen gör att det är stalkning?. 

c
Vad mer skulle 

behöva hända för att du skulle anse det som stalkning?. 
d
Vad i Kims beteende anser du utgör ett brott?. 

e
Vad mer skulle behöva hända för att du skulle anse att det är ett brott?. 

f
Vad i situationen gör att du anser 

att Alex bör kontakta polisen?. 
g
Vad mer skulle behöva hända för att du skulle anse att Alex bör kontakta 

polisen?. 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001, ns= not significant 
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Jämförelse mellan manliga och kvinnliga deltagare 

Det fanns ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga deltagare beträffande vilket kön 

de uppfattade att gärningspersonen (χ2(1, n = 200) = 1.19, p = .276, phi = -.088) och 

offret hade (χ2(1, n = 198) = 0.29, p = .590, phi = -.049). Däremot förelåg 

könsskillnader kring deltagarnas uppfattningar av situationen. Manliga deltagare 

uppfattade offret som mer ansvarig än kvinnliga deltagare (M = 1.6 vs M = 1.4, U = 

4527, z = -2.276, p = .023, r = .16). Specifikt uppfattade manliga deltagare offret som 

mer ansvarig än kvinnliga deltagare när gärningsperson och offer var främlingar (M = 

1.5 vs M = 1.2, U = 386, z = -2.409, p = .016, r = .29). Vidare fanns en tendens till att 

kvinnliga deltagare ansåg gärningspersonen som mer ansvarig när offret var en man 

som stalkades av en före detta partner jämfört med då en kvinna stalkades av en före 

detta partner (M = 4.9 vs M = 4.3, U = 125, z = -1.829, p = .067, r = .30).   

 

Manliga och kvinnliga deltagares uppfattningar kring gärningspersonens beteende 

skiljde sig åt. Kvinnliga deltagare uppfattade gärningspersonens beteende som mer 

problematiskt än manliga deltagare (M = 4.6 vs M = 4.2, U = 4218, z = -3.498, p<.001, 

r = .24). Specifikt ansåg kvinnliga deltagare gärningspersonens beteende som mer 

problematiskt när parterna var främlingar (M = 4.7 vs M = 4.2, U = 371, z = -2.699, p = 

.007, r = .32). Det fanns även en tendens till att kvinnliga deltagare ansåg beteendet som 

mer problematiskt när parterna var bekanta (M = 4.6 vs M = 4.2, U = 486, z = -1.915, p 

= .055, r = .23). Kvinnliga deltagares uppfattningar skiljde sig även beroende på 

gärningspersonens kön, de uppfattade gärningspersonens beteende som mer 

problematiskt då gärningspersonen var en kvinna som stalkade en före detta partner, 

jämfört med då en man stalkade en före detta partner (M = 4.9 vs M = 4.4, U = 77, z = -

2.410, p = .016, r = .40).  

 

Även manliga deltagares uppfattningar skiljde sig åt beroende på gärningspersonens 

kön, de uppfattade gärningspersonens beteende som mer problematiskt då 

gärningspersonen var en man som stalkade en bekant, jämfört med då en kvinna 

stalkade en bekant (M = 4.6 vs M = 3.6, U = 43, z = -2.104, p = .035, r = .40). Denna 

uppfattning förelåg även bland manliga deltagare då offret var en bekant kvinna jämfört 

med en bekant man (M = 4.6 vs M = 3.3, U = 24, z = -2.510, p = .012, r = .48). Manliga 

deltagare ansåg även att polis borde kontaktas i större utstäckning då gärningspersonen 

var en bekant man jämfört med en bekant kvinna (M = 3.1 vs M = 2.3, U = 38, z = -

2.004, p = .045, r = .38). Vidare ansåg manliga deltagare att situationen utgjorde ett 

brott i större utsträckning när offret var en bekant kvinna (M = 2.9 vs M = 1.8, U = 25, z 

= -2.465, p = .014, r = .47). Manliga deltagare ansåg även att polis borde kontaktas i 

större utstäckning när offret var en bekant kvinna, jämfört med en bekant man (M = 3.3 

vs M = 1.8, U = 14, z = -3.032, p = .002, r = .58).  

 

Manliga deltagare ansåg även att situationen utgjorde ett brott i större utsträckning när 

offret var en främmande kvinna, jämfört med en främmande man (M = 2.9 vs M = 2.0, 
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U = 25, z = -2.363, p =.018, r = .50). Det förelåg även en tendens till att manliga 

deltagare ansåg gärningspersonens beteende som mer problematiskt när offret var en 

manlig före detta partner (M = 4.5 vs M = 4.1, U = 67, z = -1.791, p = .073, r = .33).

  

Diskussion 
 

Syftet med förliggande studie var att beskriva och redogöra för hur relationen mellan 

gärningsperson och offer (före detta partner, bekant eller främling) samt offret och 

gärningspersonens kön påverkade människors uppfattningar om stalkning. Ett av 

studiens huvudresultat var att relationen mellan gärningsperson och offer påverkade hur 

ansvarig offret uppfattades vara för situationen. Även gärningspersonen och offrets kön, 

beroende på relationen dem emellan, påverkade uppfattningar kring situationen och 

gärningspersonen. Detta var ytterligare ett av studiens huvudresultat.   

 

Gällande uppfattningar om gärningspersonen och offrets kön uppfattade deltagarna att 

gärningspersonen oftast var en man (139, 66%) och att offret oftast var en kvinna (123, 

59%). Detta stämmer överens med tidigare forskning om uppfattningar kring vem som 

stalkar vem samt tidigare prevalensstudier om stalkning (Australian Bureau of Statistics, 

2013; Dovelius, et al., 2006; Tjaden & Thoennes, 1998; Yanowitz och Yanowitz, 2012). 

Uppfattningen om att gärningspersonen oftast var en man och att offret oftast var en 

kvinna förelåg hos både manliga och kvinnliga deltagare, detta är även 

överensstämmande med tidigare forskning (Yanowitz & Yanowitz). Yanowitz och 

Yanowitz konstaterar att uppfattningen om att det är en man som stalkar en kvinna är i 

enlighet med hur media framställer stalkning (Spitzberg & Cadiz, 2002). De konstaterar 

även att denna uppfattning är överensstämmande med forskning kring dejtingrelationer 

som visat att män förväntas vara initiativtagare och kvinnor förväntas ha en mer passiv 

roll (Laner & Ventrone, 2000; Yanowitz & Yanowitz). Detta kan även förklara varför 

deltagarna i föreliggande studie generellt uppfattade att stalkaren var en man och att 

offret var en kvinna. 

 

I samtliga relationstyper uppfattades gärningspersonen oftare som en man än som en 

kvinna. Gällande offrets kön var det dock endast vanligare att uppfatta offret som en 

kvinna än som en man då parterna var bekanta. Detta speglar inte forskningen på 

området, tidigare forskning har visat att kvinnliga offer oftast stalkas av före detta 

partners (Tjaden & Thoennes, 1998). Forskning har även visat att män oftare stalkas av 

en bekant gärningsperson (Tjaden & Thoennes; Jones, 1996). Att uppfattningen om att 

det var en man som stalkade en kvinna var särskilt framträdande när parterna var 

bekanta kan tänkas bero på föreställningar om vem som förväntas ta initiativ till en 

relation. Detta då endast bekantvinjetten beskrev en förfrågan om en dejt. Laner och 

Ventrone (2000) rapporterade att både män och kvinnor förväntade sig att mannen 
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skulle vara den som tog initiativet till en första dejt. Eaton och Rose (2011) konstaterar 

att unga människors föreställningar om vad som förväntas av män och kvinnor i en 

relation än idag verkar präglas av könstereotypa föreställningar om kvinnor som passiva 

och män som aktiva initiativtagare. Vidare var det inte självklart för deltagarna att 

uppfatta att stalkningen skedde mellan en man och en kvinna, 11% uppfattade en 

manlig gärningsperson och ett manligt offer och 4% uppfattade en kvinna som stalkade 

en kvinna. Det kan tänkas att dessa uppfattningar var mer framträdande i 

relationstyperna före detta partner och främling. Detta skiljer sig dock från verkligheten, 

det är betydligt vanligare bland kvinnliga gärningspersoner att stalka en kvinna än vad 

det är för män att stalka någon av samma kön (Purcell et al., 2001; Strand & McEwan, 

2012).  

 

Ett av studiens huvudresultat var att offret uppfattades som mer ansvarig för stalkningen 

när denne stalkades av en före detta partner, jämfört med en bekant eller främling. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning, offer för stalkning uppfattas som mer 

ansvariga om de utsätts av någon de haft en intim relation med (Phillips et al., 2004; 

Scott et al., 2010; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan et al., 2003). Anledningar till 

offrets ansvar påvisades också skilja mellan relationstyperna. Stalkningen ansågs oftare 

vara ett gemensamt problem när parterna var före detta partners. Vidare tillskrev 

manliga deltagare mer ansvar till offret jämfört med kvinnliga deltagare. Detta stämmer 

överens med Sinclair (2012) som rapporterade att män var mer benägna att hålla med 

om myter kring stalkning, exempelvis att stalkningsoffer delvis är ansvariga för 

situationen. Forskning kring våld i nära relationer har också visat att män lägger mer 

ansvar på offret än kvinnor (Bryant & Spencer, 2003).  

 

Ytterligare ett av studiens huvudresultat var att kvinnliga före detta partners beteende 

uppfattades som mer problematiskt än manliga före detta partners. Det fanns även en 

tendens till att manliga offer uppfattades vara i större behov av poliskontakt när denne 

stalkades av en före detta partner. Vidare uppfattade både manliga och kvinnliga 

deltagare gärningspersonens beteende som mer problematiskt när gärningspersonen var 

en kvinnlig före detta partner och då offret var en man. Tidigare forskning har däremot 

visat att manliga stalkningsoffer uppfattas vara i mindre behov av hjälp och att manliga 

gärningspersoners beteende uppfattas som mer riskfyllt för offret (Phillips et al., 2004; 

Sheridan et al., 2003), detta resultat fann även föreliggande studie då parterna var 

bekanta. Att kvinnliga före detta partners beteende uppfattades som mer problematiskt 

skiljer sig därmed från dessa tidigare studier samt från resultatet som framkom i 

föreliggande studie då parterna var bekanta. Dock har få tidigare studier rapporterat 

resultat kring både kön och relationstyp, dessa faktorer har var för sig visats påverka 

uppfattningar kring stalkning. Sheridan et al. fann även, då både kön och relation togs i 

beaktan, att kvinnliga före detta partners beteende uppfattades pågå en längre period 

jämfört med manliga före detta partners. 
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Att relationen mellan gärningsperson och offer endast påverkade hur ansvarig offret 

uppfattades vara för stalkningen stämmer inte överens med tidigare forskning, stalkning 

av före detta partners har även uppfattats som mindre allvarligt än stalkning av bekanta 

och främlingar (Phillips et al., 2004; Scott et al., 2010; Scott et al., 2014b; Scott et al., 

2014a; Scott & Sheridan, 2011; Sheridan et al., 2003). Däremot stämmer studiens 

resultat överens med Kinkade et al. (2005) och Dennison och Thomson (2000) som 

rapporterade att relationen inte påverkade uppfattningen kring om situationen utgjorde 

stalkning. Det är möjligt att föreliggande studie fann färre skillnader på grund av de 

könsneutrala namnen. Lyndon et al. (2012) konstaterar att prototypa 

stalkningssituationer, där en man stalkar en kvinna, kan trigga människors stereotypa 

föreställningar om stalkning. Detta påverkar i sin tur människors uppfattningar kring 

dessa situationer. Det är möjligt att icke-prototypa situationer inte triggar dessa 

stereotypa uppfattningar om stalkning på grund av att människor då inte har en bild av 

den typiska stalkningssituationen att utgå ifrån.  

 

Vilken påverkan könet hos offer och gärningsperson hade på uppfattningar i 

föreliggande studie verkar bero på relationstypen. Det är möjligt att uppfattningen om 

att en före detta partners beteende är mindre allvarligt, vilket rapporterats av tidigare 

studier (Phillips et al., 2004; Scott et al., 2010; Scott et al., 2014b), till viss del även 

beror på gärningspersonens kön. Offrets ansvar för situationen påverkades dock endast 

av relationen mellan parterna, och inte av parternas tillskrivna kön.  

 

Uppfattningar om att offer som stalkas av före detta partners är mer ansvariga kan 

förklaras utifrån hypotesen om en rättvis värld (Lerner, 1980). Då det finns en historik 

mellan offer och gärningsperson kan människor uppfatta att offret på något sätt måste 

ha varit delaktig till situationen, i en rättvis värld utsätts inte en person för något utan 

anledning. När det finns en tidigare relation mellan offer och gärningsperson blir det 

möjligt för människor att tänka att offret måste ha bidragit till sin egen utsatthet. Att 

uppfatta offret som ansvarig för situationen då parterna inte har någon tidigare relation 

blir svårare att rättfärdiga eftersom de saknar ett gemensamt förflutet. Offrets möjlighet 

att ha gjort något för att orsaka sin egen utsatthet kan då uppfattas vara mindre. Detta 

stärks av deltagarnas uppfattning att situationen borde lösas gemensamt mellan offer 

och gärningsperson. Denna anledning tyder på att offret uppfattas som mer delaktig till 

situationen, att situationen är båda parternas problem och att de borde ta tag i det 

tillsammans.  

 

Vidare kan hypotesen om en rättvis värld (Lerner, 1980) förklara varför män tillskrev 

mer ansvar till offret än kvinnor. Det kan tänkas att män identifierar sig mer med rollen 

som gärningsperson eftersom majoriteten av de som utsätter någon för stalkning är män 

(exempelvis Tjaden & Thoennes, 1998). Därmed blir det möjligt för män att se offret 

som delvis ansvarig för situationen. Om de själva skulle vara i en stalkningssituation är 

det troligast att de skulle vara det i rollen som stalkare och inte som offer. För kvinnor 
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är istället risken större att själva bli stalkade, vilket kan minska benägenheten att se 

offret som ansvarig för situationen. Vidare kan hypotesen om en rättvis värld även 

förklara varför män uppfattade gärningspersonens beteende som mer problematiskt när 

offret var en man som stalkades av en före detta partner. Det kan tänkas att män 

identifierar sig med att det finns en större risk för dem att bli stalkade av en före detta 

partner, jämfört med en bekant eller främling. Därmed kan män uppfatta före detta 

partners beteende som mer problematiskt då offret är en man på grund av att de kan 

identifiera sig med denna offerroll.  

 

Dock kan inte hypotesen om en rättvis värld (Lerner, 1980) förklara varför kvinnor 

uppfattade kvinnliga före detta partners beteende som mer problematiskt än manliga 

före detta partners. Forskning har visat att män och kvinnor förväntas bete sig på olika 

sätt i relationer. Kvinnor förväntas vara mer passiva och män förväntas vara 

initiativtagare, exempelvis genom att göra sexuella inviter (Laner & Ventrone, 2000; 

Rose & Frieze, 1993). Uppfattningen om att kvinnor inte förväntas ta initiativ gäller 

troligtvis även i andra sammanhang, så som stalkningssituationer. Att en man försöker 

hålla kvar en avslutad relation kan vara mer accepterat än att en kvinna gör det. 

Yanowitz och Yanowitz (2012) och Langhinrichsen-Rohling (2012) konstaterar också 

att media målar upp en bild av avvisade män som uppvaktar kvinnor genom 

telefonsamtal eller e-mail på ett ihärdigt, men ofta lyckat, sätt. Den mediala bilden av 

mäns ”stalkningslika”-beteenden som framgångsrika och normativa kan, enligt 

Spitzberg och Cadiz (2002), öka acceptansen för dessa beteenden, särskilt i 

sammanhanget av en intim relation.  

 

Sinclair och Frieze (2005) undersökte män och kvinnors verkliga upplevelser av 

obesvarad kärlek, både som avvisare och ”uppvaktare”. Både män och kvinnor 

tenderade att, i rollen som ”uppvaktare”, ignorera avvisanden och överdriva tecken på 

besvarad kärlek. Män var dock mer benägna till detta än kvinnor och uttryckte oftare att 

personen de ”uppvaktade” kände sig smickrad eller försökte spela svårflörtad. Sinclair 

och Frieze menar att män i större utsträckning kan omtolka kvinnors avvisanden till att 

de egentligen vill ha en relation, eller helt ignorera negativa signaler. Enligt Sinclair och 

Frieze tyder detta på att det är mer accepterarat för en man att fortsätta ”uppvakta” eller 

förfölja någon, trots avvisningar. Detta tyder även resultatet i föreliggande studie på, 

kvinnliga före detta partners beteende ses som mer problematiskt än manliga före detta 

partners. Eftersom kvinnliga före detta partners går emot stereotypa föreställningar om 

hur en kvinna ska bete sig i en relation ses deras beteende som ett större problem än 

manliga före detta partners.  

 

Litteraturen inom stalkning visar att offer som stalkas av före detta partners inte 

uppfattas som lika ”rättfärdiga” offer som personer som utsätts av andra stalkningstyper 

(Sheridan et al., 2003). Detta har även föreliggande studie funnit. Forskning kring 

partnervåld visar också att offer tillskrivs mer ansvar då de stannar kvar eller går 
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tillbaka till ett våldsamt förhållande (Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos & 

Swindler, 2012). Vidare anses stalkning av före detta partners som en form av 

partnervåld av flertalet forskare (Logan & Walker, 2009; Tjaden & Thoennes, 1998). 

Inom partnervåldsforskning används begreppet normalisering, detta innebär att våldet i 

relationen kan börja uppfattas som ett normalt inslag i vardagen (Nordborg, 2008). En 

del inom normaliseringsprocessen handlar om ansvarsförskjutning och att offrets 

självkänsla minskar (Nordborg). Detta innebär att både gärningsperson och offer 

efterhand lägger ansvaret för våldet på offret. Denna känsla av skuld kan tänkas fortsätta 

även efter uppbrottet och finnas kvar när offret utsätts för stalkning. Om offret har en 

uppfattning av att själv vara delaktig till och ansvarig för stalkningen och möts av denna 

uppfattning även från allmänheten kan detta tänkas innebära en ökad motvilja till att 

anmäla en före detta partner för olaga förföljelse.  

 

Vidare tyder resultaten på att kvinnliga före detta partners beteende uppfattas som mer 

problematiskt på grund av att dessa kvinnor går emot stereotypa föreställningar kring 

hur en kvinna ska vara och bete sig i en relation. Det verkar som att mäns 

stalkningsbeteenden är mer accepterade i sammanhanget av en avslutad intim relation, 

jämfört med kvinnors. Detta då manliga före detta partner beteende uppfattades som 

mindre problematiskt än kvinnors beteende. Om manliga före detta partners 

stalkningsbeteenden förminskas till att personen bara vill visa sin kärlek innebär detta 

praktiska implikationer. Före detta partners är mer våldsamma än andra typer av 

stalkare och män utgör majoriteten av dessa gärningspersoner. Tidigare studier har dock 

rapporterat att en stalkningssituation uppfattas som mer allvarlig då gärningspersonen är 

en man och offret är en kvinna (Finnegan & Timmons Fritz, 2012). Det har även 

rapporterats att när offret är en kvinna grips gärningspersonen i större utsträckning än då 

offret är en man (Tjaden & Thoennes, 1998). Sinclair och Frieze (2005) konstaterar att 

kvinnliga ”uppvaktare” kan uppfattas på ett mer negativt sätt på grund av att de agerar 

utanför sin roll som kvinna.  Vidare menar Sinclair och Frieze att detta inte innebär att 

män som ”uppvaktas” av en kvinna känner sig mer rädda utan snarare uppfattar henne i 

mer negativa termer. Det verkar som att stereotypa föreställningar om stalkning och kön 

bidrar till att deltagarna i föreliggande studie uppfattade kvinnliga före detta partners 

beteende som mer problematiskt än manliga före detta partners. Samtidigt har tidigare 

studier funnit att manliga stalkningsoffer inte uppfattas vara i lika stort behov av hjälp 

som kvinnliga offer (Sheridan et al., 2003; Phillips et al., 2004; Finnegan & Timmons 

Fritz). Även förliggande studie fann detta när parterna var bekanta, men inte när 

parterna var före detta partners.   

 

Forskning har visat att människor som har utsatts för stalkning och inte ser stalkningen 

som ett brott är mindre benägna att anmäla händelserna till polisen (Reyns & 

Englebrecht, 2010). Om stalkningsoffer ser sig själva som ansvariga för situationen kan 

detta tänkas minska benägenheten att uppfatta stalkningen som ett brott. Utifrån 

föreliggande studies resultat kan detta särskilt tänkas gälla för offer som stalkas av före 
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detta partners eftersom dessa offer uppfattades som mer ansvariga för stalkningen. Detta 

stödjs av Jordan, Wilcox och Pritchard (2007) som rapporterade att offer som stalkades 

av före detta partners var mindre benägna att anmäla detta till polisen än offer som 

stalkades av en främling eller bekant. Vidare har forskning visat att män är mindre 

benägna att kontakta polis vid en stalkningssituation än kvinnor (Hills & Taplin, 1998). 

Om stalkningsoffer som utsätts av före detta partners inte söker hjälp eller anmäler 

händelserna till polisen på grund av att de ser sig själva som ansvariga för stalkningen 

kan detta få förödande konsekvenser på grund av våldsrisken dessa offer har (Mohandie 

et al., 2006). Detta gäller för både manliga och kvinnliga stalkningsoffer, särskilt då 

manliga och kvinnliga stalkare har rapporterats ha lika hög risk att utsätta offret för våld 

(Meloy & Boyd, 2003; Purcell et al., 2001; Strand & McEwan, 2012). 

 

Föreliggande studies resultat kan tänkas få effekt inom andra kontexter än studenters 

uppfattningar. Det har rapporterats att även poliser uppfattar offret som mer ansvarig 

när gärningspersonen är en före detta partner, dock verkar inte detta gälla för poliser 

med specialistkompetens inom stalkning (Scott, Nixon & Sheridan, 2013). Om 

brottsoffer som stalkas av en före detta partner möts av misstro och ses som delvis 

ansvarig för situationen är detta problematiskt. Detta då mötet med polisen är avgörande 

för hur en person kommer att vilja medverka i polisutredningen (Rikspolisstyrelsen, 

2009). Hradilova Selin (2009) rapporterade även att män som utsatts för partnervåld har 

lägre förtroende för rättväsendet än kvinnor. Det kan tänkas att detta även gäller för 

manliga stalkningsoffer, särskilt då gärningspersonen är en före detta partner. Manliga 

och kvinnliga brottsoffer som stalkas av en före detta partner är en särskilt utsatt grupp. 

Därför är det viktigt att kunskap om stalkning i allmänhet och stalkning av före detta 

partners i synnerhet sprids. 

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär begränsade 

möjligheter att kunna generalisera resultaten (Borg & Westerlund, 2006). Vidare 

undersöktes människors uppfattningar, vilka kan vara svåra att generalisera till en större 

population än urvalet enligt Borg och Westerlund. Eftersom urvalet bestod av unga 

studenter går resultaten därmed inte att generalisera till andra populationer. Att offer 

som stalkas av före detta partners uppfattas som mer ansvariga har dock rapporterats av 

flertalet studier i olika länder, främst i studentpopulationer (exempelvis Sheridan et al., 

2003) men även i en population som inte bestod av studenter (Scott et al., 2014b). Detta 

stärker att resultatet kan generaliseras. Trots generaliserbarhetssvårigheter som uppstår 

vid ett bekvämlighetsurval bedömdes urvalsmetoden som mest lämplig.  

  

Generellt förelåg färre skillnader i uppfattningar mellan relationstyperna än vad tidigare 

studier funnit (Sheridan et al., 2003). Att relationen inte påverkade uppfattningar kring 

stalkning har endast funnits av ett fåtal tidigare studier (Dennison & Thomson, 2000; 

Kinkade et al., 2005). Detta innebär att generaliserbarheten kring detta resultat kan 
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ifrågasättas, vilket även gäller för resultaten kring könens påverkan på deltagarnas 

uppfattningar. Då detta är den första studien om uppfattningar kring stalkning i Sverige 

kan det vara problematiskt att dra slutsatser kring svenskars uppfattningar. 

  

Det kan tänkas att valen av könsneutrala namn kan ha påverkat resultatet gällande vilket 

kön deltagarna tillskrev parterna. Deltagarna kan ha haft tidigare föreställningar kring 

huruvida respektive namn är manligt eller kvinnligt. För att kontrollera för namnens 

påverkan kunde författarna ha alternerat mellan vilka namn som tillskrevs offer och 

gärningsperson. Det kan dock tänkas att de valda namnen inte haft en sådan stor 

påverkan på deltagarnas tillskrivning av kön då det förelåg en relativt stor bredd i 

deltagarnas uppfattningar om offret och gärningspersonens kön. 

  

Föreliggande studie använde en manifest innehållsanalys, en sådan analys går inte ut på 

att tolka den underliggande innebörden av texter (Bergström & Boréus, 2005), utan 

istället att räkna förekomsten av vissa ord och argument. Detta kan ha inneburit att en 

del av informationen i deltagarnas svar inte kunde tas tillvara på. Vidare sattes många 

olika svar samman till en underkategori för att kunna analysera underkategorierna 

kvantitativt. Även detta innebar att en del av informationen från de öppna svaren inte 

kunde tillvaratas. På grund av detta kan resultaten från χ2-testen vara svåra att 

generalisera. Vidare förelåg ett högt bortfall på flera av de öppna frågorna vilket innebär 

att resultaten från innehållsanalysen kan ifrågasättas till viss del. Vissa av svaren på de 

öppna frågorna var även mycket kortfattade och informationsfattiga. Det hade varit en 

fördel om det hade funnits tydligare instruktioner till de öppna frågorna i enkäten, samt 

att deltagarna uppmanats att svara så utförligt som möjligt på dessa. Det är möjligt att 

dessa frågor då hade haft ett lägre bortfall och att mer information hade gått att utläsa. 

Slutsats 
Föreliggande studie fann att både relationstyp och kön hos offer och gärningsperson 

påverkade uppfattningar om stalkning. Att offret uppfattades som mer ansvarig för 

situationen då denne stalkades av en före detta partner är problematiskt, särskilt då dessa 

offer har större risk att utsättas för våld. Både kön och relationstyp påverkade synen på 

hur problematiskt gärningspersonens beteende uppfattades. Att kvinnliga före detta 

partners beteende sågs som mer problematiskt verkar bero på stereotypa uppfattningar 

kring manligt och kvinnligt beteende i sammanhanget av en intim relation. Dessa 

föreställningar om offrets ansvar och manliga och kvinnliga gärningspersoners beteende 

påverkar människors bild av vem som kan bli stalkad, och av vem. Dessa stereotypa 

bilder kan tänkas innebära att offer som utsätts av en manlig före detta partner tas på 

mindre allvar om dessa gärningspersoners beteende förminskas, samt att både manliga 

och kvinnliga offer ses som mer ansvariga för stalkningen om de utsätts av en före detta 

partner. Detta innebär praktiska implikationer i fråga om hur stalkning uppfattas och 

bemöts av allmänheten.  
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Förslag på fortsatt forskning 

Detta är den första studien som undersökt människors uppfattningar om stalkning 

utifrån kön och relationstyp i Sverige. Det vore därför av intresse att undersöka andra 

populationer än studenter för att öka förståelsen kring dessa uppfattningar. Föreliggande 

studie och tidigare forskning har påvisat att människor tenderar att tillskriva offret mer 

ansvar då denne stalkas av en före detta partner. Eftersom offer som stalkas av före detta 

partners är en utsatt grupp är det av vikt att undersöka om dessa uppfattningar föreligger 

bland professionella inom exempelvis polisen i Sverige. Vidare tillskrev manliga 

deltagare mer ansvar till offret överlag. Då män är överrepresenterade inom polisyrket 

(71%, Polisen, 2013b) vore det av särskilt intresse att undersöka polisers uppfattningar 

kring stalkning. Detta är viktigt för att kunna utbilda poliser, både manliga och 

kvinnliga, kring stalkning och dess offer och därmed motarbeta stereotypa 

uppfattningar. Detta vore av särskild vikt inom just polisen då polisen är en viktig 

yrkesgrupp som möter brottsoffer utsatta för stalkning. 
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