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Sammanfattning 

Introduktion. Föreliggande studie har redogjort för studenters uppfattning om stalkning i 

kontexten där gärningspersonen är främmande för offret. Stalkning som fenomen är så pass 

omfattande att det diskuteras i termen om ett eventuellt folkhälsoproblem. Då det är ett 

tämligen outforskat område i Sverige finns få studier gjorda kring allmänhetens uppfattning 

av stalkning. Studiens syfte var att undersöka huruvida studenters uppfattning om stalkning 

skiljde sig åt beroende på om de tilldelats ett stalkningsscenario med ett idealiskt eller ett 

neutralt offer. Metod. Totalt 44 studenter från Mittuniversitet deltog i studien med mixad 

design. Deltagargenererade skripts analyserades kvalitativ med en förhållandevis öppen 

metodologi. Resultat. Övervakning och förföljelse utgjorde de vanligast förekommande 

stalkningsbeteendena. Stalkningstypologin den inkompetente rapporterades i signifikant högre 

utsträckning i den idealiska gruppen, och typologin den hämndlystne förekom endast i den 

neutrala gruppen där den också var vanligast förekommande typologi. Ingen skillnad förelåg 

mellan den idealiska och den neutrala gruppen i uppfattningen om stalkningen som en 

brottslig handling. Diskussion. Studenters uppfattning av stalkning i studiens kontext 

överensstämmer i stort med den uppfattning som forskning har visat att allmänheten har kring 

fenomenet stalkning. Skillnader i stalkningstypologier mellan den idealiska och den neutrala 

gruppen härleds till hur offret framställts i de två scenariorna vilket kopplas till Christies teori 

om det idealiska offret. Framtida forskning bör undersöka hur psykisk problematik hos ett 

offer påverkar samhällets brottsofferbemötande. 
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1. Introduktion 

  

1.1 Om fenomenet stalkning 

I juli 1989, i Los Angeles, hittades den amerikanska modellen och skådespelerskan Rebecca 

Schaeffer mördad av en främmande man som under de tre senaste åren hade förföljt henne 

(Mullen, Pathé, & Purcell, 2009). I samband med mordet på Rebecca Schaeffer kom 

fenomenet stalkning att väcka allt större uppmärksamhet, framförallt i USA men även i andra 

länder så som Storbritannien och Australien (Coleman, 1997). Sedan dess har flera studier 

undersökt förekomsten av stalkning (se Brottsförebyggande rådet, 2006; Budd och 

Mattinnson, 1998; Dressing, Kuehner och Gass, 2005; Tjaden och Thoennes, 1998) men 

också vilken uppfattning allmänheten har av stalkning (se Lambert, Smith, Geistman, Cluse-

Tolar & Shanhe, 2013; Yanowitz, 2006; Yanowitz och Yanowitz, 2010). Debatten kring 

stalkning har enligt Tjaden och Thoennes (1998) lett till flera stalkningslagar i USA, men 

även i andra länder så som Australien och Storbritannien (Dressing et al., 2005). Sverige är ett 

av de länder där stalkning fortfarande är tämligen outforskat. Stalkning infördes i den svenska 

lagstiftningen som ”Olaga förföljelse” så sent som den 1 oktober 2011 (Polisen, 2013). En 

ofta använd definition beskriver stalkning som ett mönster av beteenden innehållande 

upprepade och ihållande försök att utsätta en person för oönskade kommunikationer och/eller 

kontakter (Mullen, Pathé, Purcell, & Stuart, 1999). 

1.2 Förekomsten av stalkning 

Med tanke på att definitionen av stalkning kan skilja sig åt, både nationellt och internationellt 

(Brå, 2006), med fler eller färre faktorer som måste uppfyllas för att händelsen ska bedömas 

som stalkning blir det problematiskt att göra jämförelser mellan studier gällande förekomsten 

av stalkning (Mullen et al., 1999). Flera stora studier har dock kommit fram till samma 

slutsats, att kvinnor är mer utsatta för stalkning än män (se Australian Bureau of Statistics, 

2005; Brå, 2006; Budd och Mattinson, 1998; Dressing, Kuehner och Gass, 2005; Tjaden och 

Thoennes, 1998). Tjaden och Thoennes (1998) menar att stalkning är ett så omfattande 

problem att det bör ses som ett folkhälsoproblem. Studien av Tjaden och Thoennes (1998) 

genomfördes i USA av National Institute of Justice Centers for Disease Control and 

Prevention under åren 1995-1996. Studien omfattade 8000 kvinnor och 8000 män i åldern 18 

och uppåt. Där framkom att livstidsprevalensen av stalkning var 8 procent för kvinnorna och 2 

procent för männen; där 1 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen hade någon gång 

under de senaste 12 månaderna utsatts för stalkning. När det i undersökningen användes en 
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bredare definition av stalkning (där kravet på rädsla sänktes) ökade livsstidsprevalensen av 

stalkning till 12 procent respektive 4 procent. En annan studie av Budd och Mattinson (1998) 

som genomfördes i Storbritannien år 1998 omfattade 10 000 personer i åldrarna 16 till 59. I 

studien framkom det att livstidsprevalensen av stalkning var 16 procent för kvinnorna och 7 

procent för männen; där 4 procent av kvinnorna och 2 procent av männen hade någon gång 

under de senaste 12 månaderna utsatts för stalkning.  

I en studie från Australien kunde ABS (2005) påvisa att från 15-års ålder hade 19 procent av 

kvinnorna och 9 procent av männen någon gång utsatts för stalkning. I den svenska 

undersökningen från Brottsförebyggande rådet (2006) framkom att 9 procent av de 4000 

tillfrågade personerna i åldern 18 till 79 år uppgav att de hade utsatts för upprepad 

trakassering någon gång i livet. Likt andra prevalensstudier kunde Brå (2006) konstatera att 

kvinnor utsatts för stalkning i högre utsträckning än män någon gång under de senaste 12 

månaderna, 4 procent jämfört med 2 procent. Tjaden och Thoennes (1998) rapporterade att de 

flesta gärningspersonerna var män, vilket stöds av Budd och Mattinson (1998) som fann att i 

81 procent av stalkningsfallen var gärningspersonen en man. Tjaden och Thoennes (1998) 

fann även könsskillnader; när det gällde kvinnliga utsatta så var gärningspersonen en man i 90 

procent av fallen till skillnad från utsatta män där gärningspersonen var en man i 57 procent 

av fallen. 

1.3 Olika typer av stalkare 

Forskning har visat att det finns olika typer av stalkare med hänsyn till motiv, relation till 

offret och tillvägagångssätt (Mullen et al., 2009). Utifrån tidigare forskning och egna 

erfarenheter föreslog Mullen et al. (1999) en egen klassificering av stalkare då 

stalkningsbeteenden kunde uppstå i olika kontexter och som svar på olika 

gärningsmannamotiv. Dessa olika primära typer av stalkare kan översättas till: den avvisade 

(’the rejected’), den hämndlystne (’the resentful’), den rovgirige (’the predatory’), den 

inkompetente (’the incompetent’) och närhetssökande (’intimacy seeker’). 

Den vanligaste stalkningen sker i kontexten av ett förhållande i upplösning, antingen efter ett 

avslutat förhållande eller i ett förhållande där den ena partnern indikerat sin vilja att avsluta 

förhållandet (Mullen et al, 2009). Tjaden och Thoennes (1998) fann att 59 procent av de 

kvinnliga och 30 procent av de manliga offren hade den före detta partnern som 

gärningsperson. Spitzberg och Cupach (2007) fann att 90 procent av de stalkare som 

omfattades av stalkningstypologin den avvisade var män. I kontexten där ena parten känner 
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sig som ett offer för en oförrätt eller förödmjukande handling finns en annan 

stalkningstypologi, den hämndlystne, som motiveras initialt av sin vilja att få upprättelse. 

Stalkningen kan då pågå under en kort period med stalkningsbeteenden ämnade som hämnd, 

men det är vanligare att stalkningen blir ihållande på grund av den tillfredsställelse stalkaren 

känner genom all sin makt och kontroll över offret (Mullen et al., 1999). Den rovgirige 

stalkaren finns enligt Mullen et al. (1999) i kontexten av avvikande sexuella begär. Dessa 

stalkare är nästan uteslutande män, har oftast kvinnliga offer och den upprätthållande 

motivationen är den tillfredsställning som gärningspersonen får från voyeurism, upprepandet i 

fantasin av de planerade handlingarna samt känslan av makt. 

I kontexten ensamhet återfinns två typer av stalkare, den inkompetente och närhetssökande 

(Mullen et al., 1999). I båda dessa typologier försöker gärningspersonen etablera en relation 

med sitt offer. Trots flera liknelser menar Mullen et al. (2009) att det finns tillräckligt med 

skillnader för att skilja mellan dessa stalkningstypologier. Bland de inkompetenta är det 

övervägande kvinnor som stalkar; oftast med viljan att etablera ett kärleksförhållande men det 

kan också handla om ett behov av intim vänskap. Stalkningen av närhetssökande tenderar att 

vara av det mer ihållande slaget, då det fantiserade förhållandet blir ett substitut för ett riktigt 

sådant och upprätthålls av den kärlek som stalkaren känner för sitt offer. Gärningspersoner av 

typologin närhetssökande har ofta högre nivåer av psykotiska störningar än typologin den 

inkompetente. Däremot har typologin den inkompetente en högre andel av 

personlighetsstörningar så som narcissism och tvångsmässiga störningar. Även brister i 

sociala förmågor är vanligare förekommande hos den inkompetente. 

1.4 Stalkningsbeteenden 

Som Mullen et al. (1999) definierat stalkning är det ett mönster av beteenden, vilket 

inkluderar antingen ett beteende som pågår under upprepade gånger, eller ett flertal olika 

beteenden i kombination med varandra. Exempelvis omfattar kommunikationer beteenden så 

som telefonsamtal, e-post, brev och graffiti med flera. Brå (2006) menar att telefon, e-post 

och brev är det vanligaste tillvägagångssättet (90%) vid stalkning. Tjaden och Thoennes 

(1998) fann i sin studie att de vanligaste stalkningsbeteendena var att gärningspersonen 

förföljde, spionerade eller stod utanför offrets hem, arbete eller plats för fritidsaktivitet. Andra 

stalkningsbeteenden kunde yttra sig i form av skadegörelse, hot och våld. I rapporten från Brå 

(2006) framkom det även att stalkning av kvinnor inkluderade våld i 30 procent av fallen, 

jämfört med 10 procent för männen. Brå (2006) konstaterade även att fysiskt våld var allmänt 
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mindre förekommande än psykiskt våld, vilket stöds av Dressing, Kuehner och Gass (2005) 

där fysiskt våld rapporterades av 31 procent av offren.  

1.5 Offrets relation till stalkaren 

Zona, Sharma och Lane (1993) delade in offer för stalkning i två olika kategorier, de med 

personlig relation till gärningspersonen och de utan personlig relation till gärningspersonen, 

där den förstnämnda kategorin inkluderade bekanta, kunder, grannar, professionella kontakter, 

dejting- och sexuella partners. Efter det gjorde Meloy och Gothard (1995) en egen version av 

Zona et als. (1993) klassificering där de delade in offren i tre distinkt skilda grupper: tidigare 

sexuella partners, tidigare bekanta och främlingar. Tjaden och Thoennes (1998) kunde 

konstatera att gruppen tidigare sexuella partners utgör den största kategorin av stalkare och är 

den kategori som enligt Mullen et al. (2009) uppvisar flest stalkningsbeteenden och där 

stalkningen är mer långvarig i förhållande till andra grupper.  

1.5.1 Stalkning i kontexten där gärningspersonen är främmande för offret 

Offertypologin ”främlingar” definieras av Mullen et al. (2009) som offer som stalkas av en för 

dem främmande person. Tjaden och Thoennes (1998) kunde konstatera att i 34 procent av 

fallen där respondenter utsatts för stalkning var gärningspersonen främmande för offret. 

Kvinnor visade på en högre livstidsprevalens än män att bli förföljda av en främling; där 2 

procent av alla kvinnor till skillnad från 1 procent av alla män i USA någon gång under sitt liv 

blivit förföljda av en främling. Dock framkom det faktum att de manliga offren, i större 

utsträckning än de kvinnliga offren, varit förföljda av en främmande gärningsperson, 36 

procent respektive 23 procent. I studien av Budd och Mattinson (1998) framkom att 

gärningspersonen var främmande för offret i 34 procent av fallen, vilket är likt resultaten i 

Tjaden och Thoennes (1998). Även Brå (2006) fann i sin undersökning att gärningspersonen 

var i 34 procent av fallen främmande för offret. 

Tillsammans står stalkningstypologierna den inkompetente och närhetssökande för 

majoriteten av stalkningen där gärningspersonen är främmande för sitt offer (Mullen et al., 

2009). Dessa typer av gärningspersoner brukar i samband med stalkningen försöka kontakta 

sina offer, med skillnaden att närhetssökande ofta väljer mindre påträngande former av 

kommunikation så som brev, telefonsamtal eller gåvor medan den inkompetente vanligtvis 

väljer ett mer direkt tillvägagångssätt. Stalkningstypologin den hämndlystne förekommer 

också i en del fall där gärningspersonen är främmande för offret. Offret kan då ha blivit utvald 

som representant för en grupp personer som stalkaren känner förakt för. Gärningspersoner 
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från typologin den hämndlystne använder sig också de av brev och telefonsamtal för att 

kontakta sitt offer men då i syfte att hota, skrämma och trakassera (Mullen et al., 2009). 

Ytterligare en stalkningstypologi som tidigare nämnt förekommer är den rovgirige. Dessa 

stalkare använder sig av stalkningsbeteenden oftast i form av övervakning och 

informationsinhämtning i syfte att kunna förbereda ett överfall, oftast ett sexuellt sådant. 

Stalkningsbeteendena övervakning och informationsinhämtning är även vanliga bland de 

inkompetenta, de hämndlystna och närhetssökande (Mullen et al., 2009). 

Något som konstaterades av Björklund, Häkkänen-Nyholm, Sheridan och Roberts (2010) var 

att genomsnittstiden för stalkningen var signifikant kortare i de fall där gärningspersonen var 

en främling än om det var en bekant eller en före detta partner.  Offer för den rovgirige brukar 

uppleva en kortvarigare stalkning än offer för andra stalkningstypologier, vilket stöds av 

Mullen et al. (2009) som fann att i de fall där stalkningen pågått i två veckor eller mindre 

kunde typologin den rovgirige konstateras i 75 procent av fallen. Stalkningen av den 

inkompetente brukar även den vara relativt kortvarig medan stalkningen av den hämndlystne 

och närhetssökande tenderar att vara mer ihållande (Mullen et al., 2009). 

1.6 Vad kan influera vår uppfattning om stalkning? 

En persons kunskaper och erfarenheter om händelser, situationer, objekt, andra människor 

eller grupp av människor sparas på ett effektivt sätt i vår hjärna genom användandet av en 

kognitiv struktur som kallas för scheman (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus & 

Wagenaar, 2009). Ett schema är en mental representation av det tidigare nämnda och används 

för att hjärnan snabbt och ekonomiskt ska kunna processa stora mängder information. I stället 

för att uppmärksamma, bearbeta och minnas varenda liten detalj varje gång vi möter 

exempelvis en expedit i en affär använder vi oss av vår sociala stereotyp för en expedit och 

kan fokusera på detaljer som är specifika för just det här tillfället. Stereotyper är alltså en form 

av scheman. Scheman är helt individuella och relativt beständiga över tid (Nolen-Hoeksema, 

Fredrickson, Loftus & Wagenaar, 2009).  

Scheman kan skapas för nästan vilken sorts händelse som helst (Yanowitz, 2006). För att en 

person ska kunna fungera socialt skapas relationella scheman vilka representerar olika typer 

av normativa förhållanden som kan finnas människor emellan, så som partnerrelationer eller 

relationen mellan barn och föräldrar (Baldwin, 1992). Forskning har visat att det skapas 

scheman även för icke-normativa relationella händelser så som våldtäkt (Littleton & Axsom, 

2003) och stalkning (Yanowitz, 2006). Relationella scheman, normativa och icke-normativa, 
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erhålls både direkt genom egna erfarenheter och indirekt genom andrahandsinformation så 

som medierapportering i TV och tidningar, vilket innebär att ett relationellt schema kan delas 

generellt inom en kultur även om det kan finnas individuella skillnader (Yanowitz, 

2006). Skript (eng. översättning ’script’) är en subtyp av scheman som enligt Schank och 

Abelson (1977) ger struktur över de viktigaste händelserna i ett specifikt scenario.  Ett skript 

är en förbestämd stereotypisk bild av handlingar och beteenden som följer varandra i ett visst 

scenario. Exempelvis ett besök hos tandläkaren där patienten anländer, sätter sig i 

väntrummet, blir inkallad, genomgår en kontroll eller behandling, betalar sitt besök och går 

därifrån. Ett skript är således vad vi förväntar oss ska ske, vår uppfattning, i en viss situation.   

1.7 Allmänhetens uppfattning om stalkning 

I en meta-analys av 175 studier om stalkning redovisade Spitzberg och Cupach (2006) att den 

vanligast förekommande (49%) stalkaren är före detta partnern. McEwan, Mullen, MacKenzie 

and Ogloff (2009) fann i sin studie att 38 procent av de avvisade använde sig av våld i 

jämförelse med den rovgirige som använde sig av våld i 21 procent av fallen. Trots detta visar 

forskning av bland annat Scott och Sheridan (2011) att allmänheten har den uppfattningen att 

det är allvarligare att bli stalkad av en främling. I sin studie fann Scott och Sheridan (2011) att 

gärningsmannabeteenden sågs som stalkning, behövde polisinblandning och/eller åtal samt 

skapade oro och stress hos offret i högre grad om stalkaren var en främling än en före detta 

partner. Offret ansågs även som mindre ansvarigt för att ha uppmuntrat gärningspersonens 

beteenden om denne var en främling.   

I studien av Yanowitz och Yanowitz (2010) använde sig forskarna av deltagargenererade 

skripts för att fånga upp studenternas uppfattning om stalkning. Signifikant fler respondenter 

beskrev gärningspersonen som en man (68%) jämfört med en kvinna (7%). Den vanligaste 

kategorin av stalkningsbeteenden som rapporterades av 87 procent av respondenterna beskrev 

stalkaren som engagerad i ett övervakande beteende eller i försök att samla in information om 

offret. Gällande relationen mellan offer och förövare uppgav respondenterna i 31 procent av 

fallen att offret blir förföljt av en för denne främmande person. Inom denna grupp var det 

signifikant skillnad mellan kvinnliga och manliga respondenter; med 37 procent av de 

kvinnliga och 19 procent av de manliga som beskrev stalkaren som främmande för offret.  
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1.8 Teorin om det idealiska offret 

Vår uppfattning om en situation som ligger utanför samhällets normer eller är rent utav 

brottslig grundar sig inte enbart i hur vårt schema eller vårt skript ser ut för just den 

situationen. Det kan också bero på hur offret har framställts (Walklate, 2007), till exempel i 

media eller i andra källor för andrahandsinformation. Fenomenet att inte alla offer ses på 

samma sätt av allmänheten eller får samma legitima status behandlas av Christie (2001) i 

teorin om det idealiska offret. Teorin om det idealiska offret handlar om att fånga 

stereotypiska kännetecken om att vara ett offer vilket skall ge sympatiskt mottagande inte bara 

från rättsväsendet utan också från allmänheten (Lundgren och Lundström, 2010; Walklate, 

2007). Christie (2001) definierar det idealiska offret som en svag, respektabel och oklanderlig 

person utan koppling till förövaren och kapabel att hävda sin status som ett idealiskt offer.  

Vidare så tillskriver Christie (2001) det idealiska brottsoffret fem egenskaper med tillhörande 

exempel: 1) Offret är svagt, exempelvis sjuka, gamla eller mycket unga. 2) Offret är upptaget 

med ett respektabelt projekt, exempelvis tar hand om sin syster, 3) Offret är på en plats som 

hen inte kan klandras för att vara på, exempelvis på gatan under dagtid, 4) Gärningspersonen 

är ond och stor, 5) Gärningspersonen är en främling och har ingen personlig relation till offret. 

Christies egna exempel på det idealiska offret är den gamla damen på väg hem från att ha 

vårdat sin sjuka syster. Hon blir slagen och rånad av en stor ond man som tar hennes pengar 

och använder dem till att köpa alkohol eller droger. Christie menar att det är ett exempel som 

ligger nära det idealiska offret i hans värld. Som kontrast till det idealiska offret beskriver 

Christie en ung man i en bar som blir slagen och rånad av en bekant. Trots att den unga 

mannen kanske får svårare skador av misshandeln än vad den gamla tanten får så kan han inte 

tävla med hennes status som offer eftersom han är stark, han kan och borde ha skyddat sig 

genom att inte hänga på krogen, är bekant med gärningspersonen och lika stor som denne 

samt att han inte ägnar sig åt någon respektabel sysselsättning. 

2. Problemformulering och syfte 

2.1 Problemformulering 

Forskningen kring stalkning har delvis fokuserat på förekomsten av stalkning (se Brå, 2006; 

Budd och Mattinson, 1998; Tjaden och Thoennes, 1998), men på senare tid har det gjorts 

studier på hur allmänheten, bland annat studenter, uppfattar stalkning (se Scott et al., 2013; 

Yanowitz, 2006). Studien av Yanowitz och Yanowitz (2010), som i föreliggande studie 

replikeras med särskilda tillägg, använde sig av en specifik metodologi där de analyserade 
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studenters personliga skripts för att få en generell bild av deras uppfattning om stalkning. 

Något som ännu är relativt ouppmärksammat är hur studenter uppfattar en specifik 

stalkningsrelation, vilket också var fokus i denna studie. Svensk media (exempelvis 

programmet ’Stalkers’ på Tv3) målar vanligtvis upp en bild av stalkningen i kontexten där 

gärningspersonen är känd för offret, i de flesta fall före detta partner, vilket representerar den 

faktiska verkligheten. Däremot har forskning visat att allmänheten anser att det är allvarligare 

att bli stalkad av en främling än en före detta partner (Scott och Sheridan, 2011). Med detta i 

åtanke var det av intresse att studera allmänhetens uppfattning av stalkning i kontexten där 

gärningspersonen är främmande för offret. Med utgångspunkt i kriminologen Nils Christies 

teori om det idealiska offret (se Christie, 2001) var målet att återge och jämföra studenters 

uppfattning om stalkning i två olika stalkningsscenarior
1
 där offret blir stalkad av en för denne 

främmande person. 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var tvådelat. Första delen var att undersöka studenters 

uppfattning om stalkning i kontexten där gärningspersonen är främmande för offret. Andra 

delen var att undersöka om denna uppfattning skiljde sig åt beroende på om studenterna 

tilldelats ett stalkningsscenario med ett idealiskt eller ett neutralt offer. Materialet syftade till 

att beskriva och redogöra för samt analysera: 

 förekomsten av stalkningsbeteenden i de deltagargenererade skripten. 

 förekomsten av stalkningstypologier i de deltagargenerade skripten. 

 uppfattningen om stalkningen som en brottslig handling. 

 om studenternas uppfattning på föregående punkter skiljde sig åt beroende på om de 

tilldelats ett stalkningsscenario med ett idealiskt eller ett neutralt offer. 

3. Metod 

3.1 Design  

Studien hade en mixad design av både kvalitativ och kvantitativ metodologi. Då syftet delvis 

var att studera människors uppfattning av något (Jacobsen, 2007), i detta fall studenters 

uppfattning av stalkning, så tillämpades en kvalitativ design med analys av narrativ från 

deltagargenererade skripts. Utifrån studiens syfte och frågeställningar analyserades relevanta 

variabler ur skripten och kvantifierades för att sedan kvantitativt analyseras med lämpliga test 

                                                           
1
 Det ena scenariot representerar ett idealiskt offer, det andra scenariot representerar ett neutralt offer. 
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utifrån Pagano (2011) och Pallant (2013). Utöver detta gjordes analys på de kvantitativa 

frågorna som efterföljde skripten. 

3.2 Enkätutformning och procedur vid besvarandet 

Inledningsvis formulerades två scenarior där offret blir stalkad av en för denne främmande 

person, där typen av scenario var studiens oberoende variabel. Det som skiljde scenariorna åt 

var hur legitimt offret framställdes. De två scenariorna beskrevs enligt följande:  

“En 19 årig tjej med social fobi som upplever att hon är stalkad av en för henne 

främmande person. Hon har sett personen ett flertal gånger i sin omgivning och känner 

igen personen på dennes klädsel, denne har alltid mörka kläder och har en huva 

uppdragen så att ansiktet inte syns.” 

“En 35-årig kvinna, som av många upplevs som bestämd och lite gapig som gärna 

uttrycker sina åsikter till alla oavsett om de vill höra det eller inte, som upplever att hon är 

stalkad av en för henne främmande person. Kvinnan har dock sett personen vid ett flertal 

tillfällen i sin omgivning såsom när hon varit och handlat kläder eller fikat på stan.” 

Utifrån kriminologen Nils Christies teori om det idealiska offret (Christie, 2001) ämnade det 

förstnämnda scenariot att representera ett idealiskt offer och det andra scenariot ett neutralt 

offer. Stalkningsscenariot med det idealiska offret delades ut till en grupp (hädanefter kallad 

’idealiska gruppen’) av studenter, och stalkningsscenariot med det neutrala offret delades ut 

till en annan grupp (hädanefter kallad ’neutrala gruppen’) av studenter. 

 

Idealiska gruppen delgavs stalkningsscenariot där offret beskrevs med tre egenskaper som 

kännetecknar Christies (2001) idealiska offer, nämligen att 1) offret är svagt i förhållande till 

gärningspersonen, 2) offret är på en plats som hen inte kan klandras för att vara på, och 3) 

gärningspersonen är okänd och har ingen personlig relation till offret. Offret beskrevs utifrån 

dessa kriterier som relativt ung, 19 år, och med social fobi vilket medför en ovilja att möta 

människor. Utöver detta beskrevs det i scenariot att offret inte haft någon tidigare relation 

med gärningspersonen utan har endast sett denne i samband med stalkningen. Då det var i 

undersökningens intresse att respondenterna i sina skripts skulle ange kontexten för 

stalkningen var det därför nödvändigt att utelämna andra av Christies kriterier för det 

idealiska offret, nämligen 4) att offret är upptaget med ett respektabelt projekt, och 5) 

gärningspersonen är ond och stor. Med de tre uppfyllda kriterierna skulle detta 

stalkningsscenario representera ett idealiskt offer som därmed förväntades få en legitim status 
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i allmänhetens ögon. I kontrast till detta behövde offret i det andra scenariot således skilja sig 

från det idealiska offret utifrån de egenskaper som använts i det första scenariot för att på så 

sätt bli ett neutralt offer och därmed mindre legitimt att hävda sin offerstatus. Därför beskrevs 

offret som äldre, bestämd och gapig för att ge intrycket av att vara stark. Offret tillskrevs i 

båda scenariorna samma relation till gärningspersonen, eftersom fokus inte låg på relationen 

offer-förövare utan hur framställningen av offret påverkade respondenters uppfattningar. 

Utifrån de nämnda punkterna kopplade till Nils Christies teori om det idealiska offret 

(Christie, 2001) ämnade studien att belysa om studenternas uppfattningar om stalkning, 

exempelvis uppfattningen om stalkningen som en brottslig handling, skulle skilja sig åt 

mellan den idealiska och den neutrala gruppen. 

Likt Yanowitz och Yanowitz (2010) använde sig föreliggande studie av skripts (vid sidan av 

följdfrågorna) för att studera studenters uppfattningar om stalkning. Med riktlinjer från Kahn, 

Mathie och Torgler (1994), en procedur som även Yanowitz och Yanowitz (2010) använt sig 

av, utformades ett exempel på ett skript ”att tvätta kläder”, vilket var ämnat att instruera 

respondenterna i hur detaljrikt de förväntades återge sina uppfattningar om det 

stalkningsscenario de tilldelats. Likt Dennis och Thomson (2002) använde sig föreliggande 

studie av olika scenarior som utgångspunkt, men scenariorna var kort beskrivna och endast till 

för att presentera den grundläggande information som respondenterna behövde få ta del av 

innan de återgav sin uppfattning om stalkningsscenariot. Målet var att komma så nära som 

möjligt den helöppna metodologi som Yanowitz och Yanowitz (2010) använt sig av i syfte att 

få in en så naturlig bild av vad studenter tyckte och tänkte om stalkningen. En öppen 

metodologi hade tidigare använts för att undersöka ett flertal olika relationella skripts 

(Yanowitz och Yanowitz, 2010).  

För enkäten formulerades inledningsvis bakgrundsfrågor gällande respondentens kön, ålder 

och utbildningsprogram, vilket var i syfte att införskaffa sig en viss bakgrundinformation om 

respondenterna (Ejlertsson, 2005). I anslutning till stalkningsscenariot fanns instruktionen:  

”Nu vill vi att du utförligt beskriver vad som händer i ovanstående stalkningsscenario. Vi 

skulle vilja att du, så detaljerat som möjligt, ger din uppfattning om gärningspersonen är 

en man eller en kvinna, varför denne väljer att stalka offret, vad som sker under själva 

stalkningen och vilka konsekvenser stalkningen har för offret. Var noga med att beskriva 

vilka handlingar och metoder gärningspersonen använder sig av för att stalka sitt offer.” 
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Slutligen utformades några följdfrågor som eftersökte specifik information som bedömts vara 

viktig för studien. En av dessa frågor var ”Hur är din slutliga bedömning av denna 

stalkningsscenario?” i syfte att belysa om uppfattningen för respektive scenariorna skiljde sig 

åt i uppfattningen om stalkningen som en brottslig handling. Svarsalternativen var på 

nominalskalenivå och benämndes ”Brottsligt”, ”Fel, men inte brottsligt”, ”Det är sådant som 

händer” och ”Vet ej”. Dessa påståenden ansågs vara validerade då Budd och Mattinson 

(1998) tidigare använt samma benämningar i syfte att ta reda på hur respondenterna i deras 

studie uppfattat sin egen situation där de blivit stalkade. Uppfattningen om den slutliga 

bedömningen var en av studiens beroende variabler.  

För att testa validiteten i instruktionerna gjordes med riktlinjer från Jacobsen (2007) en 

pilotstudie där ett par vänner och bekanta ombads att först besvara enkäten och sedan delge 

sina synpunkter på instruktionernas korrekthet och huruvida de täckte det som efterfrågades i 

studien. Piloten utvärderades och instruktionerna redigerades, varpå enkäten etikprövades och 

till sist godkändes av Susanne Strand, den ansvariga handledaren på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Vid utdelningen av de färdiga enkäterna introducerades ett följebrev (se avsnitt om 

’Etiska överväganden’ och Appendix A) som respondenterna fick ta del av. Efter att ha 

instämt med följebrevet kunde enkätbesvarandet påbörja. Inledningsvis fick respondenterna 

svara på bakgrundsfrågorna, och sedan ta del av ett exempel på ett skript. Därpå fick de läsa 

det tilldelade stalkningsscenariot och sedan följa vidare instruktioner. De besvarade enkäterna 

förvarades sedan i två pärmar, en för vardera stalkningsscenario.  

3.3 Deltagare 

3.3.1 Ursprungligt urval 

Respondenter som inkluderades var män och kvinnor i olika åldrar som studerade på 

Mittuniversitetet i Sundsvall under vecka 14, år 2014. Valet att inkludera studenter föll delvis 

på det faktum att stalkning enligt Tjaden och Thoennes (1998) visat sig vara högre i denna 

population än normalpopulationen, men också för att denna urvalsgrupp lämpade sig bäst av 

bekvämlighetsskäl. Som exklusionskriterie valdes kriminologstuderande som läst programmet 

i mer än ett år av den anledningen att deras kunskapsnivå i ämnet ansågs i förhållande till 

normalpopulation vara markant högre. Dock användes kriminologstudenter studerande termin 

två. I syfte att spara tid och pengar (Braun och Clarke, 2013) valdes respondenterna ut genom 

ett bekvämlighetsurval med snöbollseffekt. Bekanta som vistats i cafeterian, matsalen, 

biblioteket och datasalar tillfrågades om att delta, varpå vissa tipsade andra studenter att delta 
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i undersökningen. I anslutning till en föreläsning tillfrågades även en klass av kriminologer att 

delta i undersökningen, där de i samband med detta erbjöds fika. Totalt 60 studenter deltog i 

undersökningen; 30 stycken tillhörande den idealiska gruppen och 30 stycken tillhörande den 

neutrala gruppen. 

3.3.2 Analys av externt bortfall 

Det externa bortfallet syftade först till att exkludera de respondenter som valde att delta i 

undersökningen men som inte gav tillbaka enkäten (N = 2), eller de som missförstod 

uppgiften i den meningen att deras skripts av olika skäl inte ansetts som fullgoda för att 

analyseras (N = 4).  

3.3.2.1 Specifikt bortfall i den idealiska gruppen 

Den kvalitativa analysen fångade upp en oväntad effekt bland respondenterna i den idealiska 

gruppen. En del av dessa respondenter verkade osäkra om det verkligen rörde sig om 

stalkning och menade att offret till följd av sin sociala fobi troligen inbillade sig stalkningen. 

Dessa respondenter rapporterade färre stalkningsbeteenden i sina skripts och till följd av detta 

bedömdes en inomgruppsjämförelse vara nödvändig. Med syftet att jämföra medianvärde 

(Pagano, 2011) i antalet nämnda stalkningsbeteenden mellan dessa respondenter och de 

resterande i den idealiska gruppen, genomfördes ett Mann-Whitney U. Testet visade på en 

signifikant skillnad i antalet nämnda stalkningsbeteenden mellan respondenterna som 

ifrågasatte stalkningen, och de resterande i samma grupp (Md = 0, n = 10; Md = 2, n = 18), (U 

= 30.000, z = .2.962, p = .003, r = .06). Som resultat av detta exkluderades respondenter som 

som ifrågasatte stalkning och därmed sågs som ett specifikt externt bortfall för den idealiska 

gruppen. Bortfallet bestod av 10 personer, 5 män och 5 kvinnor, i åldrarna 20 till 32 år (M = 

25.80, SD = 4.59). Utbildningsprogram som representerades i bortfallet var kriminologi (n = 

4, 40%), sjuksköterska (n = 2, 20%), industriell design (n = 1, 10%) omvårdnad (n = 1, 10%), 

grafisk design (n = 1, 10%) samt sociologi (n = 1, 10%). 

3.3.3 Slutligt urval 

Den sammanlagda externa bortfallsanalysen resulterade i ett slutgiltigt urval på 44 personer, 

13 män och 31 kvinnor, i åldrarna 19 till 55 (M = 24.57, SD = 6.659). som användes som 

underlag för resultatavsnittet. Den idealiska gruppen bestod av 18 personer, 5 män och 13 

kvinnor, i åldrarna 20 till 34 (M = 23.72, SD = 4.20). Neutrala gruppen bestod av 26 personer, 

8 män och 18 kvinnor i åldrarna 19 till 55 (M = 25.15, SD = 7.96). Den vanligaste 

utbildningen i båda grupperna var ”Kriminologprogrammet” (se tabell 1). 
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Tabell 1: Representerade utbildningar i det slutliga urvalet. 

Utbildning    Idealiska gruppen (n = 17)     Neutrala gruppen (n = 25) 

Kriminologprogrammet 53% (9) 60% (15) 

Sociologprogrammet 12% (2) 4% (1) 

Journalistprogrammet 12% (2) 4% (1) 

Sjuksköterskeprogramet  6% (1) 8% (2) 

Industriell ekonomi 6% (1) 8% (2) 

Info & PR
a 

6% (1)                       - 

Datateknik                      - 8% (2) 

Samhällsvetenskap 6% (1) 8% (2) 

Not: 
a
 Informations- och PR-programmet 

3.3.4 Internt bortfall 

Det interna bortfallet för det slutliga urvalet (se tabell 2) var som störst (34%) för fråga ett. 

 

Tabell 2: Internt bortfall för det slutliga urvalet.     

      Idealiska gruppen (N = 18) Neutrala gruppen (N = 26) Totalt (N = 44) 

Utbildning 1 (6%) 1 (4%) 2 (5%) 

Fråga 1
a
 5 (28%) 10 (38%) 15 (34%) 

Fråga 2
b
 1 (6%) - 1 (2%) 

Fråga 3
c
 2 (11%) 3 (12%)   5 (11%) 

Not:
 a
 Fråga 1 = ”Under hur många månader och/eller år tror du att stalkningen kommer att pågå? 

       
 b
 Fråga 2 = Hur allvarlig är denna stalkningsscenario enligt dig? 

        
c
 Fråga 3 = Hur är din slutliga bedömning av denna stalkningsscenario? 

3.4 Etiska överväganden  

Utifrån rekommendationer från Ejlertsson (2005) författades ett följebrev (se ’Appendix A’) 

där respondenterna behövde få bekanta sig med studiens syfte och relevanta etiska aspekter 

kring sitt deltagande. Med riktlinjer från (Braun & Clarke, 2013) innehöll följebrevet följande 

forskningsetiska principer: Informationskravet: Det var helt frivilligt och delta och 

deltagandet gick att avbryta utan några konsekvenser alls. Konfidentialitetskravet: Forskarna 

garanterade att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig 

skulle få ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet: Vidare framkom informationen om att 

uppgifterna skulle nyttjas enbart till examensarbetet och inget annat. Då ämnesområdet ansågs 

kunna väcka obehag så innehöll följebrevet även ett nummer till Brottsofferjouren som 

respondenterna kunde ringa ifall de kände behov av det. Följebrevet etikprövades och 

godkändes av Susanne Strand, ansvariga handledaren på Mittuniversitet i Sundsvall.  



 

17 
 

3.5 Kvalitativ analys  

Till den kvalitativa analysen fångades data från de deltagargenererade skripten där 

respondenterna fått återge sin uppfattning om stalkningen i det stalkningsscenario de hade 

tilldelats. Syftet var att producera data utan någon större påverkanskraft från forskaren (Braun 

och Clarke, 2013). Den påverkan som fanns var att, likt Yanowitz och Yanowitz (2010), delge 

ett exempel på en detaljerad beskrivning av en vardagshändelse. För att analysera narrativen 

från skripten genomfördes en innehållsanalys. I enlighet med Pagano (2011) valdes i början 

typ av innehållsanalys, där den manifesta innehållsanalysen lämpade sig bäst eftersom 

intresset var att fånga upp det som uttryckligen sades i skripten. Analysen var vidare lämplig 

eftersom det var människors uppfattningar som studerades (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Förhållningssättet var induktivt där kategorierna formades utifrån det data visade, detta i 

enlighet med tillvägagångssättet för induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). För att nå samstämmighet mellan författarna i analysen av meningsbärande enheter så 

lästes sex stycken narrativ, tre från vardera stalkningsscenario, ett flertal gånger av båda 

författarna tillsammans. Då enighet i textanalysen uppnåtts delades resterande narrativ upp 

mellan författarna. Samtliga respondenters skripts lästes igenom noggrant för att nå en 

helhetsförståelse, varpå meningsbärande enheter för olika variabler plockades ut i samtliga 

skripts. Vidare kondenserades de meningsbärande enheterna och abstraherades vidare in i 

subkategorier och kategorier (se tabell 3). 

 

Tabell 3: Processen av kodning från meningsbärande enhet till subkategori och kategori 

Kategori Subkategori Kondensering Meningsbärande enhet 

Stalkningsbeteenden  Bevakning av plats 
Står utanför och bevakar 

plats  

”Han står utanför hennes 

lägenhet … och befinner sig 

där … dom tidpunkter han 

vet att hon är där 

 

3.6 Statistiska analysmetoder 

Inledningsvis fångades förekomsten av olika variabler från skripten och följdfrågorna som var 

relevanta för frågeställningen. Resultaten från den kvalitativa analysen och från följdfrågorna 

omvandlades sedan till siffervärden (Pallant, 2013) som matades in i dataprogrammet för 

statistisk analys (SPSS). Inledningsvis fångades den deskriptiva statistiken upp varpå ett antal 

statistiska tester gjordes i syfte att jämföra grupperna på olika beroende variabler. 
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3.6.1 Mann-Whitney U 

En undersökning som syftar till att jämföra två oberoende grupper i svarsfrekvensen för 

variabler på ordinalskalenivå kan lämpligen använda sig av det parametriska T-testet eller den 

icke parametriska motsvarigheten Mann Whitney U (Pallant, 2013). För föreliggande studie 

användes Mann Whitney U eftersom variablerna ”antalet nämnda stalkningsbeteenden” och 

”uppfattningen om allvarlighetsgraden” var på ordinalskalenivå, hade snedfördelning samt 

eftersom gruppstorleken, både i den idealiska och den neutrala gruppen, understeg 30 

personer (Pagano, 2011).  

3.6.2 χ² -test  

Då vissa variabler var nominalskalenivå där de kategoriserades dikotomt utifrån dess 

förekomst, var det därför lämpligt med ett antal chitvå (χ²) -tester (Pagano, 2011; Pallant, 

2013). χ² -testerna gjordes främst för att jämföra grupperna i rapporteringen av olika 

stalkningsbeteenden, rapporteringen av olika stalkningstypologier utifrån nämnda motiv, men 

också i ”uppfattningen om stalkningens varaktighet" och ”uppfattningen av stalkning som en 

brottslig handling”. Utifrån antalet förväntade värden i varje cell kunde antigen värden från 

”Yates continuity correction” eller ”Fisher’s exact test” användas (Pallant, 2013). 

3.6.3 Signifikansnivå 

Samtliga tester använde sig av en signifikansnivå på 95 procent eftersom denna gräns är 

vanlig i vetenskapliga studier (Pallant, 2013), och är enligt Jacobsen (2007) ett bra sätt att 

balansera risken för typ I och typ II fel. En stjärna (*) användes i resultatavsnittet för att 

påvisa signifikanta skillnader med p<0.05. Hypoteserna som användes i samband med de 

statistiska analyserna var: H0: Det råder ingen skillnad i uppfattningar mellan den idealiska 

gruppen och den neutrala gruppen. H1: Det råder en skillnad i uppfattningar mellan den 

idealiska gruppen och den neutrala gruppen. 

 

4. Resultat  

Resultatavsnittet kan delas in i två delar; första delen innehållande data från de 

deltagargenerade skripten (rapporteringen av stalkningsbeteenden, rapporteringen av 

gärningspersonens kön, samt rapporteringen av stalkningstypologier utifrån nämnda motiv) 

och den andra delen innehållande data från följdfrågorna (uppfattningen om stalkningens 

varaktighet, uppfattningen om allvarlighetsgraden samt uppfattningen om stalkningen som en 

brottslig handling. 
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4.1 Förekomst av stalkningsbeteenden 

Den kvalitativa analysen resulterade i 8 olika stalkningsbeteenden (se tabell 4). De två mest 

förekommande stalkningsbeteenden var övervakning (n = 30, 68%) där en respondent skrev 

”han kommer börja komma närmare, sedan börja hänga utanför hennes bostad, kika in genom 

fönstret” (r. 16) och förföljelse (n = 29, 66%) vilket av en respondent beskrevs som ”Jag tror 

att personen sagt något som upprört personen och han följer därför efter kvinnan för att få 

mod att våga konfrontera henne” (r. 37). Det tredje mest förekommande (36%) 

stalkningsbeteendet var inhämtning av information där en av respondenterna skrev ”Tanken 

för stalkern är att se men att inte synas, att dokumentera och sedan bevisa … jag utesluter inte 

att teknisk apparatur används, så som kamera, video, även dataintrång” (r. 55) 

Stalkningsbeteendet bevakning av plats rapporterades i 16 procent av fallen och beskrevs av 

en respondent ”Han höll sig i bakgrunden och när han såg vilken port hon gick in i avvek han 

från platsen. Han höll sig sedan nära hennes port dagligen och varje gång hon gick ut höll han 

koll på vart hon gick ”(r. 18). Kommunikation via sms, telefonsamtal, brev och/eller sociala 

medier förekom i 14 procent av fallen och beskrevs av en respondent ”Innan mannen gick och 

la sig och sov provringde han kvinnan fyra gånger och la på för att höra hennes röst” (r. 32). 

Slutligen återfinns de tre minst rapporterade stalkningsbeteendena: visar sig (7%) där en 

respondent skrev ”… och ibland dyker han upp där kvinnan minst anar det för att skrämma 

henne ” (r. 34); gåvor (5%) viket av en respondent beskrevs ”… han kommer tillslut närma 

sig hennes hem och kanske lägga brev i lådan eller skicka gåvor…” (r. 12). 

Stalkningsbeteendet som rapporterades endast en gång var vandalisering av egendom (2%) 

och beskrevs ”han kommer tillslut närma sig hennes hem och kanske lägga brev i lådan eller 

skicka gåvor eller vandalisera egendom” (r. 12). 

Skillnader i rapporteringen av stalkningsbeteenden 

En signifikant skillnad (se tabell 5) förelåg mellan den idealiska och den neutrala gruppen 

gällande rapporteringen av stalkningsbeteendet bevakning av plats, (33% jämfört med 4%), 

(χ² (1, n = 44) = p = .013, phi = .396). I kontrast till detta förelåg inga signifikanta skillnader 

mellan den idealiska och den neutrala gruppen gällande rapporteringen av övriga 

stalkningsbeteenden. 
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Tabell 4: Analys av meningsbärande enheter för förekomsten av stalkningsbeteenden 

Kategori Subkategori Kondensering Meningsbärande enhet 

    Bevakning genom fönstret 

”… står mannen utanför 

kvinnans hem och kollar in 

genom fönstret …” 

  Övervakning Observation på håll 
”Stalkandet genomförs på 

håll genom observation.” 

    Iakttar på avstånd  
”Ofta iaktar han henne på 

avstånd…” 

    Följer bara efter 
”… följer bara efter offret 

och gör inget mer …” 

  Förföljelse Följer efter 

”… följer efter henne när 

hon är ute, eller när hon 

går och handlar.” 

    Förföljer dagligen 
”Kvinnan förföljs dagligen 

…” 

Stalkningsbeteenden   Dokumentering 
”Tanken för stalkern är …  

att dokumentera …” 

  
Inhämtning av 

information 
Kartläggning av offret 

”Han vet var hon jobbar, 

vart hon bor, vart hon 

tränar och vart hon brukar 

handla… 

    Tar reda på adress 
”… stalkaren tar reda på 

var kvinnan bor …” 

    Ringer offret 

”Innan han gick och la sig 

och sov provringde han 

kvinnan 4 gånger och la på 

för att höra hennes röst.” 

  Kommunikation Skickar brev 
”Observationerna börjar bli 

brev …” 

    
Skickar brev och ringer till 

offret 

”… gå över till att hålla sig 

på avstånd genom texbrev 

och telefonsamtal.” 

  Bevakning av plats 
Bevakar platser i anslutning 

till offret 

”Han vet var hon jobbar, 

handlar, och tränar och 

befinner sig där (eller 

utanför dom tidpunkter han 

vet att hon är där”. 

  Visar sig Visar sig för offret 

”… ibland dyker han upp 

där kvinnan minst anar det 

för att skrämma henne.” 

  Gåvor Ger offret gåvor 

”Under stalkingen iaktar 

gärningsmannen offret, ger 

gåvor …” 

  
Vandalisering av 

egendom 
Vandalisera egendom 

”Under själva stalkingen 

sker … vandalisera 

egendom.” 
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Skillnad i antalet nämnda stalkningsbeteenden 

Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan den idealiska gruppen och den 

neutrala gruppen (Md = 2, n = 18; Md = 2, n = 26), (U = 198.500, z = -.877, p = .381, r = .13), 

i antalet nämnda stalkningsbeteenden i de deltagargenererade skripten. 

 

Tabell 5: Analys av skripten för förekomsten av specifika stalkningsbeteenden i den idealiska och den neutrala gruppen 

Stalkningsbeteenden Totalt (n = 44) Idealiska gruppen (n = 18) Neutrala gruppen (n = 26) Signifikansvärde 

Övervakning 68% (30)        72% (13) 65% (17) ns 
c
 

Förföljelse 66% (29)        67% (12) 65% (17) ns 
c
 

Inhämtning av info 36% (16)      39% (7)                  35% (9) ns 
c
 

Kommunikation
a
 14% (6)       11% (2)                  15% (4)              ns 

f
 

Bevakning av plats 16% (7)           33% (6) * 4% (1)  0.013 
f
 

Visar sig
b
   7% (3) 0                   12% (3)  - 

Gåvor   5% (2)        11% (2) 0 - 

Vandalisering av egendom   2% (1)          6% (1) 0 - 

Not: a Kommunikation via sms, telefonsamtal, brev och/eller sociala medier 
          b Gärningspersonen gör sig synlig för offret i syfte att bli sedd 
          * = Signifikansnivå p<0.05 

           ns = inte signifikant 
            

c
 = continuty correction 

           f = fisher's test 
     

4.2 Rapporteringen av gärningspersonens kön 

Respondenterna rapporterade gärningspersonens kön som antigen en man eller en kvinna. 

Totalt 83 procent av samtliga respondenter rapporterande en man som gärningsperson 

(idealiska 100% jämfört med neutrala 75%). Resterande 25 procent från den neutrala gruppen 

rapporterade en kvinna som gärningsperson. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan den 

idealiska och den neutrala gruppen gällande rapporteringen av gärningspersonens kön, (χ² (1, 

n = 40) = p = .064, phi = .343).  

4.3 Förekomst av stalkningstypologier utifrån nämnda motiv 

Den kvalitativa analysen resulterade i fyra olika stalkningstypologier (se tabell 6). De två 

mest förekommande stalkningstypologier var den inkompetente (38%) där en respondent 

skrev ”anledning till varför han stalkar tjejen är för att han finner henne attraktiv men vågar 

inte prata med henne och nöjer sig bara med att vara i hennes närhet” (r. 3) och den 

hämndlystne (38%) där en respondent skrev ”... har känt sig illa behandlad av denna 35-åriga 

kvinnan och därför stalkar hon henne, för att få någon form av hämnd” (r. 45). De två minst 

förekommande stalkningstypologierna var närhetssökande (18%) och beskrevs av en 

respondent ”Han har sett den 35-åriga kvinnan ett flertal gånger och blivit mer och mer besatt 
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av hennes sätt att vara. Han känner att de är menade för varandra, och han försöker komma på 

ett sätt att få henne att upptäcka honom, för om hon gör det så vet han att hon kommer att 

förstå, hon kommer att slås av den blixt han slagits av. Då han blev blixtkär så fort han såg 

henne, vill han att hon ska känna samma sak … ” (r. 33) och den rovgirige (6%) där en 

respondent skrev ”Jag tänker att han har tänk ut henne som sitt våldtäckt offer … ” (r. 27) 

 

Tabell 6: Analys av meningsbärande enheter för förekomsten av stalkningstypologier 

Kategori Subkategori Kondensering Meningsbärande enhet 

    Vill etablera en relation. 

"Han … är attraherad av 

henne. Han har svårt att 

hantera sociala relationer 

…" 

  Den inkompetente Söker kontakt. 

"Han verkar vara blyg av 

sig då han inte vågar ta 

kontakt med tjejen." 

    Vill etablera en relation. 

"… han finner henne 

attraktiv men vågar inte 

prata med henne och nöjer 

sig med att bara vara i 

hennes närhet." 

    
känner sig illa behandlad, 

vill ha hämnd 

"... känt sig illa behandlad 

av denna 35-åriga kvinnan 

och därför stalkar henne, 

för att få någon form av 

hämnd." 

Stalkningstypologi Den hämndlystne 

  "... en person som är/har 

blivit arg på något av 

hennes uttalanden och 

blivit stött." 

  

Känner sig kränkt 

      

"... stalkaren kan ha varit 

'utsatt' för hennes 

kommentarer och åsikter. 

Han har tagit illa vid sig 

…" 

  Närhetssökande Inbillad ömsesidig kärlek. 

"Han är helt övertygad om 

att de är ämnade för 

varandra och att kärleken 

är ömsesidig …" 

    
Besatthet, övertygad om att 

de är menade för varandra. 

"... blivit mer och mer 

besatt av hennes sätt att 

vara. Han känner att de är 

menade för varandra." 

  Den rovgirige avsikt att våldta 
"… denne har för avsikt att 

våldta flickan." 

    planerar våldtäkt 
"… han har tänkt ut henne 

som sitt våldtäckt offer." 
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En signifikant skillnad (se tabell 7) förelåg mellan den idealiska och den neutrala gruppen 

gällande rapporteringen av den inkompetente (67% jämfört med 23%), (χ² (1, n = 44) = p = 

.045, phi = .321). I kontrast till detta förelåg inga signifikanta skillnader mellan idealiska och 

den neutrala gruppen i rapporteringen av övriga stalkningstypologier. I 10 respondenters 

skripts gick det inte att tolka någon stalkningstypologi. 

 

4.4 Uppfattningen om stalkningens varaktighet 

38 procent av respondenterna (idealiska 46% jämfört med neutrala 31%) hade uppfattningen 

”0-3 månader”, 31 procent av respondenterna (idealiska 15% jämfört med neutrala 44%) 

hade uppfattningen ”3-6 månader” och 21 procent av respondenterna (idealiska 31% jämfört 

med neutrala 13%) hade uppfattning ”6-12 månader”. Slutligen gav 10 procent av 

respondenterna (idealiska 8% jämfört med neutrala 12%) uppfattningen att stalkningen skulle 

fortgå ”12 månader eller längre”. Det förelåg ingen signifikant skillnad (se tabell 8) mellan 

den idealiska och den neutrala gruppen gällande uppfattningen om stalkningens varaktighet, 

(χ² (1, n = 29) = p = .466, phi = .153). 15 respondenter svarade inte på denna följdfråga. 

 

Tabell 8: Analys av uppfattningar om stalkningens varaktighet i den idealiska och den neutrala gruppen.   

Varaktighet Totalt (n = 29) Idealiska gruppen (n = 11) Neutrala gruppen (n = 18) Signifikansvärde 

0-3 månader 38% (11) 46% (6) 31% (5) 
             ns 

f
 

3 + månader 62% (18) 54% (7)  69% (11) 

Not: ns = inte signifikant 
           

f
 = fisher's exact test 

   
 

Ingen signifikant skillnad förelåg mellan grupperna gällande förekomsten av 

stalkningstypologi och uppfattningen om stalkningens varaktighet, varken för den 

inkompetente, (χ² (1, n = 29) = p = .694, phi = -.119), eller för närhetssökande, (χ² (1, n = 29) 

= p = 1.00, phi = -.032.  

Tabell 7: Analys av skripten för förekomsten av stalkningstypologier i den idealiska och den neutrala gruppen 

Stalkningstypologier Totalt (n = 34) Idealiska gruppen (n = 12) Neutrala gruppen (n = 22)          Signifikansvärde 

Den inkompetente 38% (13)    67% (8) * 23% (5)  0.045 
f
 

Närhetssökande       18% (6) 17% (2) 18% (4) ns 
f
 

Den rovgirige 6% (2)  17% (2) 0               - 

Den hämndlystne 38% (13) 0   59% (13)               - 

Not: * = Signifikansnivå p<0.05 
            ns = inte signifikant 

            
  f

 = fisher’s exact test 
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4.5 Uppfattningen om allvarlighetsgraden 

Tabell 9: Frekvensfördelningen av uppfattningar om stalkningens allvarlighetsgrad 

 

I uppfattningen om allvarlighetsgraden förelåg det ingen signifikant skillnad mellan den 

idealiska och den neutrala gruppen (Md = 4.00, n = 17; Md = 4.00, n = 26) (U = 205.000, z = -

.405, p = .685, r = -0.062). Ingen signifikant skillnad förelåg heller mellan grupperna gällande 

uppfattningen om stalkningens varaktighet och uppfattningen om allvarlighetsgraden 

(dikotomiserat till 0-3=Inte allvarligt och 4-6=Allvarligt), (χ² (1, n = 28) = p = 1.00, phi = 

0.11.). 

4.6 Uppfattningen om stalkningen som en brottslig handling 

39 procent av respondenterna (idealiska 31% jämfört med neutrala 44%) uppfattade 

stalkningen som ”Brottsligt”, 39 procent av respondenterna (idealiska 44% jämfört med 

neutrala 35%) uppfattade stalkningen som ”Fel, men inte brottsligt”, och 8% av 

respondenterna (idealiska 6% jämfört med neutrala 9%) hade uppfattningen ”Det är sådant 

som händer”. Slutligen var det 15 procent av respondenterna (idealiska 19% jämfört med 

neutrala 13%) som gav uppfattningen ”Vet ej”. Det förelåg ingen signifikant skillnad (se 

tabell 8) mellan den idealiska och den neutrala gruppen gällande uppfattningen om 

stalkningen som en brottslig handling, (χ² (1, n = 33) = .086, p = .770, phi = -.113). 5 

respondenter svarade inte på denna följdfråga och 6 respondenter exkluderades då de svarat 

Vet ej. 

 

Vidare förelåg det ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande uppfattningen om 

stalkningens varaktighet och uppfattningen om stalkningen som en brottslig handling, (χ² (1, n 

= 27) = p = 1.00, phi = -.012). Resultaten visade däremot på en signifikant skillnad mellan 
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grupperna gällande den dikotomiserade allvarlighetsgraden och uppfattningen om stalkningen 

som en brottslig handling, (χ² (1, n = 38) = p = .008, phi = -.432).  

Tabell 9: Analys av uppfattningar om stalkningen som en brottslig handling i den idealiska och neutrala gruppen. 

Brottsligt eller ej? Totalt (n = 33) Idealiska gruppen (n = 13) Neutrala gruppen (n = 20) Signifikansvärde 

Brottsligt 45% (15) 39% (5) 50% (10) 
              ns 

c
 

Inte brottsligt 55% (18) 62% (8) 50% (10) 

Not: ns = inte signifikant             
 
   

             
c
 = continuity correction 

    
 

5. Diskussion 

Föreliggande studie har redogjort för studenters uppfattning om stalkning i kontexten där 

gärningspersonen är främmande för offret. Huvudresultaten är att olika stalkningsbeteenden 

uppmärksammades i skripten, varav övervakning och förföljelse utgjorde de vanligast 

förekommande. Stalkningstypologin den inkompetente rapporterades i signifikant högre 

utsträckning i den idealiska gruppen, och typologin den hämndlystne förekom endast i den 

neutrala gruppen där den också var den vanligast förekommande typologi. Ingen skillnad 

förelåg mellan den idealiska och den neutrala gruppen i uppfattningen om stalkningen som en 

brottslig handling. 

5.1 Resultatdiskussion 

Gärningspersonen har i stor majoritet av skripten beskrivits som en man, vilket stöds av 

Tjaden och Thoennes (1998) och Brå (2006) som tidigare funnit att majoriteten av förövare 

vid stalkning är just män, men också specificerat till de fall där gärningspersonen är 

främmande för offret (Mullen et al. 2009). Detta tyder på att studenters uppfattning om vem 

som stalkar delas med den allmänna uppfattningen och det faktum att stalkning begås till 

största delen av män. Värt att notera är att ingen respondent tillskrev det idealiska offret en 

kvinna som gärningsperson, medan det neutrala offret i ett flertal fall tillskrevs en kvinna som 

gärningsperson.  

Tillvägagångssättet för stalkningen har beskrivits främst i form av övervakning och förföljelse 

vilket överensstämmer med tidigare forskning (se Tjaden och Thoennes, 1998; Yanowitz och 

Yanowitz, 2012). Spitzberg och Cupach (2007) menar till och med att förföljelse är ett 

stalkningsbeteende som nästan ”definierar” stalkningen. Generellt sett tillskrevs inte det 

idealiska offret varken fler eller allvarligare stalkningsbeteenden vilket tyder på att det 

relationella schemat (om beteenden vid stalkning) för stalkning delas inom 
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studentpopulationen (Yanowitz, 2006). Undantaget från detta var bevakning av plats som 

rapporterades för det idealiska offret i signifikant högre utsträckning vilket kan tyda på att 

offret uppfattas som mer legitimt och därför tillskrivs ett beteende som kan tolkas som 

påträngande. Detta då gärningspersonen väljer att vistas i anslutning till bland annat offrets 

bostad – något som brukar ses som ens trygga punkt.  

Trots att stalkningsbeteendena bevakning av plats och övervakning kan ses som snarlika, 

skiljdes de åt genom att bevakning av plats ansågs i föreliggande studie spegla ett beteende 

där gärningspersonen väljer att vistas på platser kopplade till offret, exempelvis bostaden eller 

arbetet, medan övervakning syftade mer till direkt bevakning av offret. Ett annat beteende, 

visar sig, sågs som ett specifikt stalkningsbeteende då skripten uttryckligen beskrev att 

gärningspersonen gjorde sig synlig för offret i syfte att väcka obehag eller rädsla hos offret, 

vilket sågs som något allvarligt. Slutligen går det även påpeka att vandalisering av egendom 

sågs som ett specifikt beteende (trots att det förekom endast en gång) då det handlar om 

materiellt våld, vilket enligt Rikskriscentrum (2012) kan användas i syfte att väcka oro och 

rädsla.  

De olika meningsbärande enheterna för förekomsten av stalkningstypologier kunde skiljas åt 

genom tolkning utifrån de initiala och ihållande motiven som Mullen et al. (2009) tillskriver 

de olika stalkningstypologierna. Om gärningspersonen på något sätt var attraherad av offret 

och ville inleda en relation så tolkades denne som den inkompetente, till skillnad från 

närhetssökande där gärningspersonen behövde ha inbillat sig en ömsesidig kärleksrelation 

med offret. Den hämndlystne tolkades utifrån om motivet för stalkningen var hämnd eller 

upprättelse och slutligen tolkades den rovgirige utifrån att respondenterna beskrev 

gärningspersonens motiv att inkludera en önskan eller avsikt att förgripa sig på offret. 

En av de två vanligaste stalkningstypologierna som framträtt i studenternas skripts har varit 

den inkompetente, vilket stämmer överens med forskning som menar att den inkompetente 

tillsammas med närhetssökande står för majoriteten av stalkningen i de fall där 

gärningspersonen är främmande för offret (Mullen et al., 2009). Den signifikanta skillnaden 

mellan grupperna gällande stalkningstypologin den inkompetente tillsammans med det faktum 

att stalkningstypologin den hämndlystne var vanligast och endast förekommande i neutrala 

gruppen kan förklaras med hur det neutrala offret har beskrivits. Att beskriva denne som 

”bestämd och gapig” har troligtvis lett till att respondenterna i den neutrala gruppen 

skuldbelagt offret i högre utsträckning. Ett offer som kan klandras kan inte heller vinna 
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legitimitet i allmänhetens ögon på samma sätt som ett offer som är fritt från skuld för det 

inträffade (Lundgren och Lundström, 2010), vilket också är en del av teorin om det idealiska 

offret (Christie, 2001).  

Det är också värt att notera att stalkningstypologin den rovgirige förekom endast i den 

idealiska gruppen och då alltid beskrevs som en man, vilket kopplat till vanliga 

stalkningsbeteenden för denna typologi, exempelvis sexuella överfall (Mullen et al. 2009), gör 

att gärningspersonen beskrivs med passande egenskaper till Christies (2001) teori om det 

idealiska offret. Utifrån att Mullen et al. (2009) lyft fram att den inkompetentes stalkning 

tenderar att vara relativt kortvarig förväntades den idealiska gruppen att, i större utsträckning 

än den neutrala gruppen, ha uppfattningen om stalkningen som kortvarig (vilket tolkades som 

0-3 månader). Någon signifikant skillnad mellan grupperna visade sig dock inte föreligga på 

den variabeln. 

Vid jämförelsen mellan grupperna i uppfattningen om stalkningen som en brottslig handling 

exkluderas alternativet Vet ej då det tolkades som att respondenten inte hade en tydlig åsikt. 

Då resterande alternativen togs i beräkning framkom det ingen signifikant skillnad i 

uppfattningen mellan grupperna. Värt att notera är att då samtliga respondenters uppfattningar 

togs i beräkning uppfattade nästan hälften (45%) av respondenterna stalkningen som en 

brottslig handling vilket kan förklaras genom forskning av Scott et al. (2013) som fann att 

allmänheten ansåg att gärningspersonens beteende är stalkning, behöver polisanmälas 

och/eller rättslig åtgärd i större uträckning när gärningspersonen är främmande för offret än i 

andra relationer mellan offer och förövare.  

En annan förklaring till siffrorna kan vara överrepresentationen av kvinnliga respondenter i 

både den idealiska (72%) och den neutrala (69%) gruppen. Detta med tanke på att kvinnor i 

regel tenderar att bedöma stalkningsbeteenden som mer farliga och hotande än män (Lambert, 

Geistman, & Cluse-Tolar, 2013; Langrischen & Rohling, 2011). Att inte en större andel 

uppfattat stalkningen som en brottslig handling kan bero på det faktum att stalkning som brott 

(sv. översättning ’Olaga förföljelse’) introducerades i Brottsbalken (2013:366) först år 2011 

vilket kan medföra att denna lagstiftning inte är allmänt känd ännu. Vidare 

uppmärksammades en signifikant skillnad mellan grupperna gällande allvarlighetsgraden 

(dikotomiserat till antingen allvarligt eller inte allvarligt) och uppfattningen om stalkningen 

som en brottslig handling. Således framkom det att studenter som uppfattade stalkningen som 
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allvarlig också i större utsträckning tenderade att bedöma stalkningen som en brottslig 

handling, vilket ter sig vara naturligt kopplat. 

5.2 Metodologiska styrkor och begränsningar 

Föreliggande studie har inspirerats av Yanowitz och Yanowitz (2010) som tidigare kunnat 

konstatera att den öppna metodologin visat sig fungera bra i undersökningar av relationella 

skripts. Valet av att ha en mix av kvalitativ och kvantitativ design har gjort det möjligt att 

djupare utforska studenters uppfattning om stalkning samtidigt som olika variabler kunnat 

kvantifieras och jämföras mellan två olika grupper av respondenter. En annan styrka var att 

analys gjordes på bakgrundsfrågorna utbildning, kön och ålder för att se vilken påverkan 

dessa hade på studenters uppfattning om stalkning. Inga signifikanta skillnader i relation till 

bakgrundsfrågorna förekom för någon av de beroende variablerna. Annan styrka med studien 

är att enkäterna delats ut under en och samma vecka vilket är positivt ur den aspekten att 

problemet med data som ändras över tid kunde undvikas (Graneheim et al. 2004). Med 

rekommendationer från Graneheim et al. (2004) reflekterades även över hur skillnader och 

likheter bedömts mellan olika kategorier som framkommit i den manifesta innehållsanalysen. 

Vidare är det värt att diskutera kring det specifika externa bortfallet inom den idealiska 

gruppen. Det oväntade och oförutsägbara resultatet, att en tredjedel av respondenterna i 

gruppen hade en uppfattning om social fobi som föranledde dem att anse att offret med denna 

psykiska problematik inbillade sig stalkningen, är anmärkningsvärt. Resultatet motsäger också 

Christies (2001) teori om det idealiska offret i den mån att även om offret är svagt och/eller 

sjukt så uppnår det inte den legitimitet som det förtjänar. Hade offret istället beskrivits som 

sjuk där problematiken varit av exempelvis somatisk karaktär istället för social fobi (som 

innebär en ovilja att möta människor och inte att personen inbillar sig saker) är det rimligt att 

anta att den idealiska gruppens uppfattningar hade varit annorlunda. Detta utgör ändå ett fynd 

då det visar på att människor kan ha falska föreställningar om psykisk ohälsa vilket leder till 

att de får en negativ inställning till ett offer och inte bemöter det på det sätt som offret 

förtjänar. Detta leder också till en fundering huruvida Christies (2001) kriterie om offret som 

svagt eller sjukt alltid är till fördel för offret och dennes legitima offerstatus. Den oväntade 

effekten av det idealiska offrets egenskaper hade troligtvis inte gått att upptäcka utan studiens 

kvalitativa del vilket anses vara en styrka. Då denna effekt inte framkomit i pilotstudien och 

har sitt ursprung i felaktiga föreställningar om en specifik psykologisk problematik så kunde 

effekten inte förutses. 
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En begränsning i föreliggande studie är urvalsmetoden då ett bekvämlighetsurval inte anses 

vara optimalt (Ejlertsson, 2005), men som för föreliggande studie inte bedömts som något 

negativt. Även den ojämna könsfördelningen i grupperna kan vara värt att reflektera över i 

och med det faktum att Yanowitz och Yanowitz (2010) tidigare konstaterat att respondentens 

kön kan påverka dennes uppfattning om stalkning. Vidare sågs det förhållandevis lilla urvalet 

som en begränsning (som delvis var till följd av den tidigare nämnda och nödvändiga 

inomgruppsjämförelsen) då det påverkar studiens generaliserbarhet. Trots svårigheter att 

generalisera resultaten till följd av urvalsstorleken, återstår det faktum att studien använt sig 

till stor del av kvalitativ design vilket enligt (Jacobsen, 2007) inte syftar till att generalisera. 

Annat nämnvärt är att majoriteten av respondenter från urvalsgruppen hämtats från ett och 

samma utbildningsprogram vilket kan ses som en begränsning då studenter som går samma 

utbildningsprogram rimligtvis har någorlunda homogena uppfattningar. Uppfattningarna kring 

stalkning inom detta program skiljde sig dock inte signifikant åt från övriga respondenters 

uppfattningar. 

5.3 Slutsats och framtida forskning 

Studenters uppfattning om stalkning i kontexten där gärningspersonen är främmande för offret 

överensstämmer i stort med tidigare forskning kring uppfattningar om stalkning gällande 

gärningspersonens kön och förekomsten av stalkningsbeteenden. Skillnader i 

stalkningstypologier mellan den idealiska och den neutrala gruppen härleds till hur offret 

framställts i de två scenariorna vilket kan kopplas till Christies teori om det idealiska offret. 

Människors uppfattningar om icke-normativa relationer, så som stalkning, verkar till stor del 

vara präglade av omvärlden, exempelvis den mediala bilden, och således beskrivs stalkningen 

med liknande stalkningsbeteenden oavsett hur offret framställs. Vidare är det sättet offret 

framställs på som i hög grad leder till att samhället skuldbelägger offret när denne inte passar 

in i bilden av ett idealiskt offer. Detta kan få allvarliga implikationer då ett brottsoffer söker 

hjälp hos exempelvis vänner, familj eller rättsväsendet. 

Då stalkning är ett relativt outforskat område i Sverige behövs fortsatt forskning om stalkning 

i allmänhet och forskning kring uppfattningar om stalkning i synnerhet. Intressant vore även 

att studera hur psykisk problematik hos ett brottsutsatt offer påverkar allmänhetens och 

rättsväsendets uppfattningar om denne som ett legitimt offer. 
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7. Bilagor 

Appendix A 

 

 

 
 

Till Dig som studerar på Mittuniversitet i Sundsvall! 

 

Vi är två studenter som går Kriminologprogrammet på Mittuniversitet, som skriver ett 

examensarbete om stalkning eftersom det är ett relativt outforskat område i Sverige. Då 

medias bild av stalking i många fall är den att gärningspersonen är känt för offret, i de flesta 

fall före detta partner, så var det av intresse för oss att undersöka hur Ni studenter uppfattar 

stalkningsscenario där gärningspersonen istället är främmande för offret.   

 

Ni tillhör en skara av 60 stycken studenter på Mittuniversitet som har fått möjligheten att delta 

i denna undersökning. Självfallet är det helt frivilligt att delta, och skulle Du påbörja enkäten 

får du avbryta din medverkan närsomhelst och utan några konsekvenser. Det är dock viktigt 

för undersökningens kvalité att vi får ta del av Dina åsikter, och att Du försöker skriva 

fokuserat och så utförligt som möjligt. 

 

Allt Du skriver kommer att behandlas konfidentiellt och endast till detta examensarbete. 

 

Längst uppe i det högra hörnet på första sidan av enkäten finns en siffra som är till för att vi 

ska kunna ha ordning på de enkäter som samlas in. Dina svar kommer att databehandlas utan 

identitetsuppgifter och kommer därför inte att kunna kopplas till Dig som person. 

 

Om det är något som är oklart under tiden du besvarar enkäten så är det bara att fråga någon 

av oss. Blir Du sedan intresserad av att ta del av studiens färdigställda resultat så kan Du 

skicka en förfrågan till Adi eller Rickard (e-postadress finns längst ner på sidan).  

 

Upplever du att enkäten har väckt någon form av obehag så är du välkommen att ringa 

060-19 22 77 till brottsoffersamordnaren Ingrid Wennberg på Brottsofferjouren.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Adi Mesanovic och Rickard Björk 

 

 

Adi Mesanovic   Rickard Björk 

adme1100@student.miun.se  ribj9900@student.miun.se 
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Appendix B 
  
Kryssa i om du är man eller kvinna 

o Man 

o Kvinna 
 

Jag är ______ år gammal. 

 

Jag studerar (ange program/kurs) ______________________________________________. 

 

Du kommer senare i enkäten att bli tilldelad ett scenario som vi skulle vilja att Du reflekterar 

och skriver detaljerat kring. Exemplet nedan visar hur man kan beskriva en händelse med så 

mycket detaljer som möjligt. 

  

Att ”tvätta kläder” 

När det är dags och tvätta så samlar man först in smutstvätten i tvättkorgen. Därefter lyfter 

man upp tvättkorgen och placerar den på ett lämpligt ställe vid tvättmaskinen. Ur tvättkorgen 

sorterar man tvätten utifrån om det är färgade klädesplagg eller vittvätt samt i hur många 

grader kläderna ska tvättas i. Eventuella plagg som behöver handtvätt läggs åt sidan för att 

tvättas i den tvättbalja som står bredvid tvättmaskinen. När tvätten väl är sorterad fylls 

tvättmaskinen på med den tvätt som ska tvättas i 40 grader. Luckan till tvättmaskinen stängs 

och kontrolleras så att den är låst. Tvättmedlet, som är allergitestat, tas ned från hyllan 

ovanför tvättmaskinen och doseras i det fack som är avsett för tvättmedel. Då tvättmaskinen 

bara är halvfull så väljs programmet för 40 grader och halvfull maskin. Tiden som visas, 43 

minuter, indikerar när tvättningen är klar och i samband med detta sätter personen larm på sin 

mobil för att inte glömma bort när det är dags att komma tillbaka. Slutligen trycker personen 

på startknappen och tvättmaskinen går igång. Efter att tvätten är klar kan luckan öppnas och 

tvätten kan tas ut. Vidare flyttas tvätten till torktumlaren varpå man trycker på startknappen 

och torktumlaren är igång. Efter att kläderna blivit torkade kan man slutligen lämna 

tvättstugan med rena kläder.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 1 av 2 
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Vi skulle vilja att Du läser och reflekterar över följande stalkningsscenario:  

  

“En 19 årig tjej med social fobi upplever att hon är stalkad av en för henne främmande 

person. Hon har sett personen ett flertal gånger i sin omgivning och känner igen personen på 

dennes klädsel; denne har alltid mörka kläder och har en huva uppdragen så att ansiktet inte 

syns.”  

  

Nu vill vi att du utförligt beskriver vad som händer i ovanstående stalknings- 

scenario. Vi skulle vilja att du, så detaljerat som möjligt, ger din uppfattning om 

gärningspersonens kön, varför denne väljer att stalka offret, vad som sker under själva 

stalkningen och vilka konsekvenser stalkningen har för offret. Var noga med att beskriva 

vilka handlingar och metoder gärningspersonen använder sig av för stalka sitt offer.  

 

(Skriv på de lösa bladen som du har blivit tilldelad) 

  

  

 

Här nedan följer ett par kompletterande frågor som syftar till att förtydliga din helhetsbild av 

stalkningsscenariot. 

  

1. Under hur många månader och/eller år tror du att stalkningen kommer att pågå?  

  

_______________________________ 

 

2. Hur allvarlig är denna stalkningsscenario enligt dig? Ringa in det påstående som 

stämmer in bäst. (0=Inte alls allvarlig, 6=Mycket allvarlig)  

 

0 1 2 3 4 5 6

  

3. Hur är din slutliga bedömning av denna stalkningsscenario? Ringa in det påstående 

som stämmer in bäst. 

 

Brottsligt   

Fel, men inte brottsligt 

Det är sådant som händer             

Vet ej 

 

Om du har svarat ”brottsligt”, motivera kort varför: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!     

      
 

 

Sid 2 av 2 
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Appendix C 

 
Kryssa i om du är man eller kvinna 

o Man 

o Kvinna 

 

Jag är ______  år gammal. 

 

Jag studerar (ange program/kurs) ____________________________________________. 

  

 

Du kommer senare i enkäten att bli tilldelad ett scenario som vi skulle vilja att Du reflekterar och 

skriver detaljerat kring. Exemplet nedan visar hur man kan beskriva en händelse med så mycket 

detaljer som möjligt. 
  

Att ”tvätta kläder” 

När det är dags och tvätta så samlar man först in smutstvätten i tvättkorgen. Därefter lyfter man 

upp tvättkorgen och placerar den på ett lämpligt ställe vid tvättmaskinen. Ur tvättkorgen sorterar 

man tvätten utifrån om det är färgade klädesplagg eller vittvätt samt i hur många grader det ska 

tvättas i. Eventuella plagg som behöver handtvätt läggs åt sidan för att tvättas i den tvättbalja som 

står bredvid tvättmaskinen. När tvätten väl är sorterad fylls tvättmaskinen på med den tvätt som 

ska tvättas i 40 grader. Luckan till tvättmaskinen stängs och kontrolleras så att den är låst. 

Tvättmedlet, som är allergitestat, tas ned från hyllan ovanför tvättmaskinen och doseras i det fack 

som är avsett för tvättmedel. Då tvättmaskinen bara är halvfull så väljs programmet för 40 grader 

och halvfull maskin. Tiden som visas, 43 minuter, indikerar när tvättningen är klar och i samband 

med detta sätter personen larm på sin mobil för att inte glömma bort när det är dags att komma 

tillbaka. Slutligen trycker personen på startknappen och tvättmaskinen går igång. Efter att tvätten 

är klar kan luckan öppnas och tvätten kan tas ut. Efteråt flyttas tvätten till torktumlaren varpå man 

trycker på startknappen och torktumlaren är igång. Efter att kläderna blivit torkade kan man 

slutligen lämna tvättstugan med rena kläder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 1 av 2 
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Vi skulle vilja att Du läser och reflekterar över följande stalkningsscenario:  
  

“En 35-årig kvinna, som av många upplevs som bestämd och lite gapig som gärna uttrycker sina 

åsikter till alla oavsett om de vill höra det eller inte, upplever att hon är stalkad av en för henne 

främmande person. Kvinnan har dock sett personen vid ett flertal tillfällen i sin omgivning såsom 

när hon varit och handlat kläder eller fikat på stan.” 

 

Nu vill vi att du utförligt beskriver vad som händer i ovanstående stalknings- 

scenario. Vi skulle vilja att du, så detaljerat som möjligt, ger din uppfattning om 

gärningspersonens kön, varför denne väljer att stalka offret, vad som sker under själva 

stalkningen och vilka konsekvenser stalkningen har för offret. Var noga med att beskriva 

vilka handlingar och metoder gärningspersonen använder sig av för stalka sitt offer.  

 

(Skriv på de lösa bladen som du har blivit tilldelad) 

  

  

 

Här nedan följer ett par kompletterande frågor som syftar till att förtydliga din helhetsbild av 

stalkningsscenariot. 

  

1. Under hur många månader och/eller år tror du att stalkningen kommer att pågå?  

  

_______________________________ 

 

2. Hur allvarlig är denna stalkningsscenario enligt dig? Ringa in det påstående som 

stämmer in bäst. (0=Inte alls allvarlig, 6=Mycket allvarlig)  

 

0 1 2 3 4 5 6

  

3. Hur är din slutliga bedömning av denna stalkningsscenario? Ringa in det påstående 

som stämmer in bäst. 

 

Brottsligt   

Fel, men inte brottsligt 

Det är sådant som händer             

Vet ej 

 

 

 

Om du har svarat ”brottsligt”, motivera kort varför: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

Tack för ditt deltagande!     

      
Sid 2 av 2 


