
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universitetsstudenters uppfattningar om stalkning utifrån tre stalkningstypologier; Avvisad, 

hämndlysten och närhetssökande 

 

Sammanfattning 

 

Föreliggande studie har redogjort för universitetsstudenters 

uppfattningar om stalkning. Baserat på typologierna avvisad, 

hämndlysten och närhetssökande undersöktes om studenterna 

uppfattade ett stalkningsscenario som stalkning och som ett brott. 

Vidare undersöktes motiven till uppfattningarna samt hur allvarligt 

scenariot uppfattades vara. Undersökningen genomfördes med hjälp 

av en enkät och inkluderade 210 individer varav 162 kvinnor och 47 

män mellan 18–45 år (M = 22,5 SD = 3,9). Alla respondenter läste en 

av tre vinjetter och besvarade ett tillhörande frågeformulär. Resultaten 

indikerade att studenterna uppfattade scenariot som stalkning och som 

brott. Uppfattningarna skilde sig också beträffande de tre olika 

stalkningstypologierna. Den närhetssökande gruppen uppfattade 

scenariot som mer allvarligt än övriga grupper. Framtida forskning 

bör undersöka detta i andra populationer än studenter. 

 

Nyckelord: Stalkning, typologi, uppfattningar, allvarlighetsgrad, vinjett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

University student’s perceptions of stalking based on three stalkingtypologies; rejected, 

resentful and intimacy seeking.  

 

 Abstract 

 

The following study explored students’ perceptions of stalking. Based 

on three typologies, the rejected, the resentful and the intimacy-

seeking stalker, we examined if students perceived a stalking scenario 

as stalking and as a crime. We also investigated the motives for these 

perceptions and the perceived severity of the scenario. The sample 

included 210 undergraduate students (162 were women and 47 men 

(M = 22.5, SD = 3.9)). All participants read one of three vignettes and 

responded to a questionnaire. The results showed that students 

perceived the scenario as stalking and as a crime, and that the 

intimacy-seeking group perceived the scenario as more severe. Future 

research should examine this in other populations than students.  
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Universitetsstudenters uppfattningar om stalkning utifrån tre stalkningstypologier: 

Avvisad, hämndlysten och närhetssökande 

Ihärdiga försök till kommunikation, iakttagelse och förföljelse, upprepade hot och 

meddelanden i brevlådan, presenter och oönskade påhälsningar; Individer som är eller har 

varit utsatta för denna typ av påträngande handlingar skulle, av allt att döma, troligen anse sig 

själva vara utsatta för stalkning (Mullen, Pathé & Purcell, 2009). Idag är stalkning ett 

uppmärksammat och allvarligt problem som medfört oro och eftertänksamhet hos 

allmänheten. Under de senaste decennierna har stalkning gradvis lämnat den tidigare 

föreställningen om att företeelsen enbart drabbar offentliga individer, till att numera 

åskådliggöra det faktum att stalkning även förekommer i den allmänna befolkningen (Dietz, 

Van Duyne, Martell, Parry, Stewart, Warren & Crowder, 1991; Mullen, Pathé m.fl, 2009; 

Phillips, Quirk, Rosenfeld & O’Conner, 2004). Inom ramen för den växande forskningen om 

stalkning har ett stort antal studier fokuserat på hur individer uppfattar stalkning och vad som 

påverkar dessa uppfattningar (ex. Cass & Rosay, 2012; Hills & Taplin, 1998; Weller, Hope & 

Sheridan, 2013). Avsikten med denna studie är att undersöka universitetsstudenters 

uppfattningar om stalkning och huruvida dessa uppfattningar skiljer sig beroende på 

stalkningstypologi. 

 Meloy & Gothard (1995) beskriver stalkning som en konstellation av systematiska 

och upprepade beteenden med avsikt att förfölja, trakassera eller hota en individ. Stalkningen 

är riktad mot en specifik person och medför ofta rädsla och obehag för den som utsätts. 

Förövaren närmar sig den utsatta genom att exempelvis ringa, skriva brev eller uppvakta med 

presenter. Om dessa kontaktförsök är verkningslösa kan förövaren eskalera i sitt 

beteendemönster och tillgripa andra strategier, såsom att förfölja och oväntat besöka den 

utsatte (Muller, 2013). I de flesta fall uppstår stalkning efter att en intim relation mellan två 

parter har tagit slut (Baum, Catalano, Rand & Rose, 2012; Budd & Mattison, 2000; Harris, 

2000; Lyndon, Sinclair, Mac Arthur, Fay, Ratajack & Collier, 2011), och i majoriteten av 

fallen är förövaren en man (87%) och den utsatta parten en kvinna (78%) (Tjaden & 

Thoennes, 1998). Men trots att kvinnor är den grupp som i störst utsträckning blir utsatta för 

stalkning förekommer det även att män utsätts (Mullen, Pathé m.fl, 2009). 

För de individer som blir föremål för stalkning kan händelsen ha betydande 

konsekvenser för deras välmående (Mullen m.fl., 2009; Scott, Rajakaruna & Sheridan, 2014; 

Tjaden & Thoennes, 1998) såsom psykosociala och psykiska svårigheter (Spitzberg & 

Cupach, 2007). Utsatta individer tenderar att bli vaksamma, paranoida och lättskrämda 

(Kamphuis & Emmelkamp, 2000), och kan även utveckla andra psykiska besvär såsom 
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posttraumatisk stress, depression och ångestrelaterade åkommor (Mullen m.fl., 2009). För en 

del individer är stalkningen så pass allvarlig att de tvingas göra omfattande 

livsstilsförändringar, såsom att isolera sig, byta jobb eller bosätta sig någon annanstans för att 

förhindra förövaren från att uppsöka dem. Ju ihärdigare stalkningen har varit och ju längre 

den pågått, desto allvarligare blir följderna för den som utsatts (ibid). Till följd av de 

konsekvenser som stalkning kan leda till har gärningen klassificerats som en brottslig 

handling och infördes år 2011 i svensk lagstiftning (Lag 2016:485).  

 Förekomsten av stalkning har synnerligen fångat intresset hos många forskare och 

utmynnat i ett stort antal studier som visat att prevalensen tycks variera globalt. Omkring 10% 

av befolkningen i Europa har någon gång i livet blivit utsatta för stalkning. I Sverige angav 

exempelvis 9% av invånarna att de blivit utsatta för stalkning (Brå, 2006). Liknande siffror 

har noterats i Tyskland (12%) och i England (12%). Prevalensen tycks vara ännu högre i 

Nederländerna där så många som 17% angav att de någon gång blivit utsatta för stalkning. 

(Dressing, Kuehner & Gass, 2005; Hall & Smith, 2011; van der Aa & Kunst, 2009). Vidare 

har åtskilliga prevalensstudier som undersökt utsattheten för stalkning bland män och kvinnor 

visat att långt fler kvinnor än män blir utsatta för stalkning (ex Breding, Smith, Basile, 

Walters, Chen & Merrick, 2011). I en amerikansk och i en australiensisk studie uppgav 15% 

respektive 19% av kvinnorna, och 6% respektive 9% av männen att de någon gång i livet 

hade blivit utsatta för stalkning (ABS, 2005; Breding m.fl., 2011). Utifrån det faktum att 

definitionen av stalkning och vilka handlingar som innefattas i begreppet skiljer sig mellan 

länder, bör statistiken tolkas med försiktighet (Brå, 2006; Mullen m. fl., 2009). 

Stalkningtypologier 

Under lång tid har forskare kommit att generera diverse olika stalkningstypologier som alla 

med grund i förövarens motiv, dess psykiska tillstånd och relation till den utsatte har för 

avsikt att kompensera för avsaknaden av en samlad teori gällande stalkning (Holmes, 1993; 

Mohandie, Meloy, McGowan & Williams, 2006; Palarea, Zona, Lana & Langhinrichsen-

Rohling, 1999; Zona, Sharma & Lane, 1993;). I regel behandlar typologierna enbart en av de 

tre kategorierna, men i enstaka fall förekommer det att olika dimensioner kombineras och 

överlappar varandra (ex. Boon & Sheridan, 2001; Wright, Burgess, Burgess, Laszlo, McCrary 

& Douglas, 1996).  

Mullen m.fl., (2009) har, beträffande förövarens relation till den utsatte, dess motiv 

och tillvägagångssätt, identifierat ett flertal olika typer av stalkare: den avvisade, den 

hämndlystne, den närhetssökande, den inkompetente och den rovgirige. Den vanligast 

förekommande är den avvisade, där stalkningen framträder i kontexten av en avslutad 
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relation. Stalkningen tenderar då att utbryta nära inpå ett uppbrott och styrs av den avvisade 

individens besvikelse över att ha fått sina drömmar och förväntningar raserade, och förföljer 

sin tidigare partner med önskan om att försonas eller hämnas avvisningen. Dessa förövare 

tenderar att vara ihärdiga och påträngande i sitt handlingsmönster vilket kan medföra 

svårigheter att avveckla beteendet (Mullen m.fl., 2009). Enligt andra typologier är den före 

detta partnern den mest våldsbenägna (McEwan, Mullen, MacKenzie & Ogloff, 2009; 

Mohandie, Meloy McGowan & Williams, 2006; Sherdian & Davies, 2001).  I sammanhang 

där förövaren anser sig ha blivit utsatt för kränkning och förödmjukelse av en annan individ 

kan hämndlysten stalkning yttra sig. Denna typ karaktäriseras av att förövaren, som blivit illa 

behandlad, vill få upprättelse och hämnas sin utsatthet genom att systematiskt skrämma  

och trakassera den utsatte. Förövaren är ofta okänd för eller bekant med den utsatte, där den 

utsatte i vissa fall kan representera den grupp som förövaren känner förakt för. Beteendet 

riskerar att bli långvarigt då kontrollen och makten som förövaren känner över den utsatta kan 

resultera i att han eller hon känner sig tillfredsställd och därmed upprätthåller beteendet 

(Mullen m.fl., 2009). Andra typologier framhåller en bekant förövare som mindre 

våldsbenägen än en före detta partner, vilket förklaras av att förbindelsen mellan parterna inte 

är lika stark som vid en tidigare relation (Mohandie m.fl., 2006). 

 Både närhetssökande och inkompetent stalkning uppstår i samband med avsaknad av 

närhet där förövaren söker etablera en relation med den utsatta. Parterna är ofta okända för 

varandra eller endast ytligt bekanta, där den utsatte blivit föremål för förövarens längtan efter 

en nära relation. Trots flera liknelser mellan dessa typologier finns även ett antal nämnvärda 

olikheter (Mullen m.fl., 2009). Den närhetssökande stalkern eftersträvar att upprätta en intim 

partner eller vänskapsrelation med den utsatta och lever i en illusion om att parterna är nära 

kopplade till varandra. Dessa förövare uppvisar även störst andel psykotiska störningar. Till 

skillnad från den närhetssökande stalkern drivs den inkompetente av lusten att etablera en 

sexuell eller vänskaplig relation med den utsatte. Denna kategori lider ofta av psykiska och 

sociala funktionsnedsättningar som inkräktar på förövarens förmåga att förstå och acceptera 

att den utsatte inte är intresserad av att etablera någon kontakt. Av denna anledning kan 

stalkningen emellanåt vara tämligen ihållande då förövaren inte förstår det lidande de vållar 

för den utsatta (Mullen m.fl., 2009). Hälften av förövarna i denna kategori hotar den utsatte 

och en tredje utövar våld (Mohandie m.fl., 2006). 

 För den rovgirige stalkern fungerar stalkningen som en förberedelse inför de sexuella 

övergrepp som förövaren planerar att utsätta den utsatte för. Denna kategori av förövare 

domineras fullständigt av män som genom att planmässigt kartlägga och förfölja den utsatta 
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får utlopp för sina sadistiska tankar och drifter som uppfylls när förövaren slutligen förgriper 

sig på sitt offer. Stalkningen fungerar således som ett förspel och triggar förövaren inför den 

verkliga attacken. Eftersom den rovgirige stalkaren förföljer den utsatta för att tillfredsställa 

sina sadistiska sexuella drifter är denna förövare onekligen den farligaste typen att utsättas för 

(Mullen m.fl., 2009).  

Uppfattningar om stalkning  

Den befintliga forskning som har studerat vilka faktorer som påverkar individers 

uppfattningar om stalkning har huvudsakligen fokuserat på tre relationstyper mellan 

förövaren och den utsatte; före detta partner, bekant och okänd (Scott, Rajakaruna & 

Sheridan, 2014). Av dessa studier har ett flertal konstruerat och utgått från vinjetter som 

beskriver ett detaljerat stalkingscenario för att undersöka hur individer uppfattar stalkning. 

Enligt Sherdian m.fl., (2003) uppfattade exempelvis fler deltagare en vinjett som stalkning 

när förövaren och den utsatte framställdes som okända för, eller bekanta med varandra i 

jämförelse med när dessa framställdes som före detta partners. Att bli utsatt för stalkning av 

en okänd förövare anses dessutom vara allvarligare än om förövaren och den utsatte är 

bekanta sedan innan eller har haft en tidigare relation (Cass & Rosay, 2012; Hills & Taplin, 

1998; Phillips m.fl., 2004; Scott & Sheridan, 2011; Scott, Rajakaruna & Sheridan, 2014; 

Sinclear & Frieze, 2000). 

 Enligt Scott & Sheridan (2011) baseras dessa uppfattningar på förövarens och den 

utsattes förbindelse. När parterna är okända för varandra och den utsatte inte på något vis har 

kunnat uppmuntra eller samverka till stalkningen uppfattas företeelsen som allvarligare än om 

förövaren och den utsatte känner varandra. Den utsatte anses alltså bära mindre ansvar för 

stalkningen om förövaren är okänd. Det uppfattas dessutom vara mer nödvändigt att 

rapportera stalkningen till polisen om förövaren är okänd för den utsatte. Det är dock viktigt 

att framhålla att en del studier inte har funnit att relationen mellan förövaren och den utsatte 

inverkar på om individer uppfattar en vinjett som stalkning (ex Dennison & Thomson 2000). 

Slutligen bör det även poängteras att allmänhetens uppfattningar inte nödvändigtvis speglar 

det verkliga förhållandet av stalkning då det veterligen är farligare att bli stalkad av en före 

detta partner än av en okänd person (Sheridan m.fl., 2003). 

 Majoriteten av den forskning som undersökt hur kvinnor respektive män uppfattar 

stalkning har inte kunnat påvisa några skillnader mellan könen (ex. Phillips m.fl., 2004; 

Sheridan & David, 2001; Sheridan, Gillett & Davis, 2001). Inte heller har forskning funnit att 

förövarens och den utsattes kön inverkar på huruvida ett beteende uppfattas som stalkning 

(Phillips m.fl., 2004; Sheridan, Gillett, Davis, Blaauw & Patel, 2003). Det finns dock 
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kontrasterande fynd som visar att kvinnor och mäns uppfattningar om huruvida en situation är 

stalkning skiljer sig åt såvida att kvinnor är mer benägna att uppfatta en situation som 

stalkning (Dennison & Thomson, 2002). Vidare har det konstaterats att förövarens och den 

utsattes kön påverkar individers uppfattningar om stalkningens allvarlighetsgrad. När 

förövaren är en man och den utsatte en kvinna medför det större oro för den utsattes säkerhet 

då manliga förövare uppfattas som mer benägna att utöva våld mot den utsatte (Gillett m.fl., 

2003; Phillips m.fl., 2004). Det har således framförts ett flertal förklaringar kring hur 

individer uppfattar stalkning och vad som influerar dessa uppfattningar. 

Social inlärnignsteori 

Vad som påverkar våra uppfattningar beror på vad vi har observerat och lärt oss av andra i 

vår omgivning och ligger till grund för vårt beteende. I enlighet med den sociala 

inlärningsteorin menar Albert Bandura (1977) att barn lär sig och utvecklar nya beteenden 

genom att observera och imitera individer som påverkar dem, såsom sina föräldrar, kamrater 

eller fiktiva karaktärer (Schmalleger, 2012). Då individer dagligen observerar en mängd olika 

beteenden krävs det att ett specifikt beteende fångar uppmärksamheten och stannar kvar i 

minnet för att kunna återskapas. Men även om ett visst beteende har uppmärksammats och 

förankrats i minnet betyder detta inte att den observerande individen per automatik kommer 

att imitera beteendet. Det krävs även att denne är motiverad att utföra handlingen och att den 

upplevda belöningen uppväger de eventuella bestraffningar och konsekvenser som beteendet 

medför. Teorins grundtanke är således att alla typer av beteendemönster, oavsett kriminella 

eller icke-kriminella, lärs in på samma premisser. Med följande teori som utgångspunkt 

problematiserar vi kring varför individer har vissa uppfattningar om stalkning och om 

uppfattningarna är inlärda utifrån exempelvis media, kamrater och tidigare erfarenheter. Det 

är viktigt att poängtera att vi med denna förklaringsmodell inte utesluter att andra faktorer 

såsom personliga egenskaper kan influera uppfattningar om stalkning. Respondenterna i 

föreliggande studie kan utifrån sina utbildningsprogram rimligen antas ha en god 

förförståelse om utsatthet genom att de har en ökad kunskapsinlärning. Det kan således 

tänkas att den sociala inlärningen har en stor påverkan då denna grupp är mottagliga för 

ämnet.  

Sammanfattningsvis har befintlig forskning kunnat konstatera att huruvida ett scenario 

uppfattas som stalkning eller inte påverkas av förövarens och den utsattes relation. När 

förövaren saknar anknytning till den utsatte uppfattas stalkningen som avsevärt mer allvarlig 

och farlig än i de fall då den utsatte och förövaren varit förtrogna med varandra sedan innan 

(ex. Phillips m.fl., 2004; Sinclear & Frieze, 2000). Det anses även mer nödvändigt att anmäla 
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stalkningen till polisen om förövaren är okänd (Sheridan m.fl., 2003). Gällande könsaspekten 

har majoriteten av studierna inte kunnat påvisa några skillnader mellan mäns och kvinnors 

uppfattningar utan båda könen anses vara lika benägna att uppfatta ett scenario som stalkning 

(Phillips m.fl., 2004; Sheridan, Gillett, Davis, Blaauw & Patel, 2003). Det finns emellertid 

kontrasterande fynd som menar att kvinnor är mer benägna att uppfatta ett scenario som 

stalkning. Bortsett från den befintliga litteratur som redogjorts för, har forskning inte 

fokuserat på om stalkning uppfattas som brottsligt eller inte, detta med anledning av att 

stalkninglagarna skiljer sig mellan olika länder. I Sverige saknas forskning om individers 

uppfattningar om stalkning som ett brott, och därmed är det intressant att undersöka detta i en 

svensk kontext.  

 Då majoriteten av tidigare studier gällande individers uppfattningar om stalkning 

huvudsakligen fokuserat på relationen mellan förövaren och den utsatte är det betydelsefullt 

att vidare forskning studerar individers uppfattningar om stalkning med utgångspunkt i 

förövarens motiv. Med detta i åtanke avser vi att komplettera kunskapsfältet genom att med 

utgångspunkt i tre av Mullen’s (2009) fem typologier, avvisad, hämndlysten och 

närhetssökande, undersöka universitetsstudenters uppfattningar om stalkning utifrån en 

vinjettstudie. Då de resterande två typologierna, inkompetent och rovgirig är så pass 

komplexa med inslag av psykisk sjukdom och ytterst avvikande sexuella drifter, har dessa två 

uteslutits ur studien. Vi förväntar oss att scenariot uppfattas som stalkning och som ett brott, 

samt att den närhetssökande gruppen uppfattar scenariot som mer allvarligt än den 

hämndlystne och den avvisade gruppen.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka universitetsstudenters uppfattningar om ett 

scenario av stalkning samt om det uppfattas vara ett brott. Vidare avser studien att undersöka 

motiven till uppfattningarna samt hur allvarligt ett givet scenario uppfattas vara. Studiens 

frågeställningar är;  

● Att undersöka om universitetsstudenter uppfattar scenariot som stalkning samt om det 

uppfattas som ett brott, och om det föreligger skillnader i uppfattningarna mellan 

typologierna.  

● Att undersöka motiven till varför/varför inte scenariot uppfattas som stalkning samt som 

ett brott.  

● Att undersöka om det föreligger skillnader i uppfattningarna om scenariots 

allvarlighetsgrad mellan typologierna.  
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      Metod 

Följande studie har en mixad design där både kvantitativ och kvalitativ metodologi har 

använts för att undersöka universitetsstudenters uppfattningar om stalkning. För att besvara 

frågeställningarna formulerades en vinjett med tillhörande öppna och slutna enkätfrågor. De 

slutna svarsalternativen kvantifierades för att få en samlad överblick av respondenternas 

uppfattningar om stalkning. För att fånga bakomliggande motiv till respondenternas 

uppfattningar tematiserades och analyserades de öppna svaren i en tematisk innehållsanalys.  

Deltagare 

Respondenterna i föreliggande studie utgjordes av studenter på ett universitet i en mellanstor 

stad i Sverige. Urvalet bestod av 210 respondenter som alla läste ämnen inom institutionen 

för Juridik, Psykologi och Socialt arbete. Det totala urvalet utgjordes av 162 (77%) kvinnor, 

47 (22%) män och en individ (1%) som identifierade sig som annat än kvinna eller man. 

Åldern på deltagarna varierade från 18 till 45 år (M = 22,5, SD = 3,9). Majoriteten av 

respondenterna, 51%, studerade kriminologi medan 48 % studerade på socionomprogrammet. 

Resterande respondenter (7%) studerade övriga ämnen inom institutionen. Av kriminologerna 

var 40%, socionomerna 46% och inom övriga utbildningsprogram 43% av respondenterna 

mellan 21 till 23 år gamla. Den befintliga data samlades in under ett föreläsningstillfälle för 

respektive utbildningsprogram. Totalt besvarades 210 stycken vinjetter med tillhörande enkät 

där samtliga tre vinjetter besvarades av 70 respondenter vardera. Andelen kvinnor som 

tilldelades den avvisade vinjetten var 81%, den hämndlystne 74% och den närhetssökande 

76%. Analyserna påvisade inga signifikanta skillnader mellan stalkningstypologi, F (2,205) = 

6,65, p > ,05, utbildningsprogram, F (2,205) = ,08, p > ,05, kön, F (2,205) = ,08, p > ,05, och 

ålder. Inte heller förelåg några signifikanta skillnader mellan utbildningsprogram, x² (4, n = 

219) = 2,03, p > ,05, ɸ = ,09, kön, x² (4, n = 210) = 2,94, p >, 05, ɸ = ,12 och stalkningstypologi, 

samt mellan kön och utbildningsprogram, x² (4, n = 210) = 3,91, p >, 05, ɸ = ,14.  

Material 

 Vinjett. Sammanlagt utarbetades tre stycken vinjetter där vardera vinjett beskrev ett 

stalkningscenario som antingen involverade en avvisad, en hämndlysten eller en 

närhetssökande förövare. Samtliga vinjetter beskrev hur en kvinna blir utsatt för olika 

stalkningsföreetelser av en man under en femmånadersperiod. I inledningen till varje vinjett 

framställs förövaren som antingen en avvisad, en hämndlysten eller en närhetssökande 

stalkare. Det resterande händelseförloppet är därefter helt identiskt i de tre vinjetterna. I den 

första vinjetten är förövaren och den utsatte före detta partners. Efter fem år tillsammans har 

kvinnan träffat en ny man i hemlighet och väljer att avsluta sitt nuvarande förhållande. 
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Mannen blir arg och anser att hon gått bakom ryggen på honom, men han kan inte acceptera 

att hon vill separera. I den andra vinjetten är förövaren och den utsatte ytligt bekanta med 

varandra och arbetar på samma arbetsplats. De båda har arbetat hårt med en ny idé, men när 

kvinnan under presentationen lägger fram den gemensamma idén som om det vore hennes 

egen blir mannen arg. Han känner sig förolämpad och anser att han har arbetat minst lika hårt 

som henne. I den tredje vinjetten är förövaren och den utsatte främmande för varandra men 

träffas då mannen söker professionell psykologisk hjälp hos kvinnan som arbetar som 

psykolog. Efter några träffar framhäver mannen att han vill en nära vänskapsrelation med 

kvinnan. Hon avfärdar mannen och väljer att överföra honom till en kollega för fortsatt terapi, 

varpå han blir mycket upprörd. De beteendemönster som används i vinjetterna grundar sig i 

de stalkningsbeteenden som befintlig forskning klassat som vanligt förekommande (ex., 

Mullen m.fl., 2009; Spitzberg & Cupach, 2007; Tjaden & Thoennes, 1998).         

Enkät. 

 Stalkning. För att undersöka om respondenterna uppfattade scenariot som stalkning 

formulerades en öppen och en sluten fråga. Respondenterna ombads att besvara frågan 

“Upplever du att scenariot som presenterats ovan är stalkning?” utifrån tre svarsalternativ; 

Ja, nej och vet ej. Vidare ställdes en öppen följdfråga där respondenterna tillfrågades att 

motivera varför/varför inte de uppfattade att scenariot var stalkning. Med anledning av 

intresset att endast studera de respondenter som tagit ställning till om de uppfattade scenariot 

som stalkning, exkluderas svaret vet ej i analysen.   

 Brott. För att undersöka om respondenterna uppfattade scenariot som ett brott 

formulerades två stycken slutna och en öppen fråga. Inledningsvis ombads respondenterna att 

besvara frågan “Upplever du att Lisa är utsatt för brott?” utifrån tre svarsalternativ; Ja, nej 

och vet ej. Den andra frågan formulerades som ett påstående; “Det är nödvändigt att Lisa 

anmäler det hon blivit utsatt för till polisen”, där respondenterna ombads gradera sitt svar på 

en femgradig skala från 1 till 5 där 1 = ej nödvändigt, 2 = mindre nödvändigt, 3 = nödvändigt, 

4 = mer nödvändigt, och 5 = mycket nödvändigt. Till sist ombads respondenterna att utveckla 

hur de resonerade kring om scenariot uppfattades som ett brott. I likhet med frågan om 

stalkning exkluderades svaret vet ej även i denna analys. 

 Allvarlighetsgrad. För att undersöka hur allvarligt respondenterna uppfattade 

scenariot utformades 10 separata påståenden (se tabell 1). I varje påstående ombads 

respondenterna skatta på en fyrgradig skala från 1 till 4 där 1 = ej troligt, 2 = mindre troligt, 3 

= troligt, och 4 = mycket troligt, hur troligt de ansåg det vara att den utsatte kände obehag till 

följd av förövarens beteende. Samtliga påståenden användes som indikatorer för att 
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undersöka allvarlighetsgraden och utifrån dessa konstruerades ett index för att kunna mäta 

den samlade allvarlighetsgraden. Cronbach´s alpha för skalan var α = .80, vilket indikerar 

hög intern reliabilitet. 

 

Tabell 1. 

Enskilda påståenden om scenariots allvarlighetsgrad. 

Lisa tycker att telefonsamtalen från Simon väcker obehag 

Lisa tycker att mailen från Simon väcker obehag 

Lisa tycker att iakttagelsen av Simon i mataffären väcker obehag 

Lisa tycker att Simons uttalanden om henne väcker obehag 

Lisa tycker att de hemskickade paketen väcker obehag 

Lisa känner sig orolig 

Lisa känner sig rädd 

Lisa är rädd att utsättas för fysiskt våld 

Jag känner mig orolig för Lisa 

Jag tycker att det Lisa blir utsatt för är allvarligt 

 

Procedur 

Studenter på tillgängliga kurser och program inom institutionen för Juridik, Psykologi, och 

Socialt arbetet valdes ut att delta i studien via ett bekvämlighetsurval. När vinjetten 

färdigställts kontaktades lärare och professorer för respektive utbildningsområde via e-mail 

och tillfrågades om studiens författare fick tillåtelse att, under föreläsningstid eller rast, dela 

ut enkäten till deras studenter. När tillräckligt många lärare samtyckt till enkätutdelningen 

avtalades en tid då datainsamlingen skulle ske. Innan datainsamlingen påbörjades sorterades 

vinjetterna och lades efter varandra för att säkerställa att dessa blev jämnt fördelade bland 

respondenterna. Vardera utbildningsprogram besöktes sedan under den avtalade tiden. 

Inledningsvis presenterade författarna muntligt studiens huvudsakliga syfte och tillgodosåg 

varje student med varsitt informationsbrev med information om undersökningen. De studenter 

som samtycke till att medverka i studien tilldelades därnäst varsin enkät. Författarna fanns 

kvar i lokalen under tiden som enkäten besvarades för att kunna ge svar på eventuella frågor. 

När respondenterna var klara lades varje enskild enkät i en försluten mapp för att bevara 

respondenternas konfidentialitet. Tidsåtgången för medverkan varierade från fem till femton 

minuter och respondenterna erhöll inte någon ersättning för sitt deltagande.  

Bortfall 

Det interna bortfallet för de slutna frågorna varierade från 2 till 8%. På frågan om scenariot 

uppfattades som stalkning var bortfallet 2% (n = 4) och på frågan om brott 8% (n = 17). 

Gällande scenariots allvarlighetsgrad var bortfallet 3% (n = 6). På frågan om varför/varför 

inte respondenterna uppfattade scenariot som stalkning och på frågan om hur de resonerade 
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kring om scenariot var ett brott var bortfallet 5% (n = 11) respektive 11% (n = 24). Bortfallet 

representerades av 6% (n = 12) kriminologstudenter, en socionomstudent och av 7% (n = 14) 

studenter vid övriga utbildningsprogram.  

Etiska överväganden 

Inledningsvis och i enlighet med samtyckeskravet tillfrågades respondenterna muntligt att 

delta i studien och gavs tillfälle att tacka ja eller nej till att medverka. Samtliga respondenter 

erhöll varsitt informationsbrev där de upplystes om studiens syfte, sina rättigheter samt 

relevanta etiska aspekter kring sin medverkan i studien. I överensstämmelse med de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2012) informerades respondenterna om 

frivilligheten att delta i studien och om rätten att när som helst kunna avbryta sin medverkan 

utan konsekvenser. Respondenterna garanterades anonymitet, att all information de lämnade 

skulle behandlas konfidentiellt och att ingen obehörig skulle kunna ta del av uppgifterna. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs sålunda genom att respondenterna inte ombads lämna 

några personuppgifter samt genom att data lades i förslutna mappar och förvarades på, ett för 

andra än forskarna, oåtkomligt sätt. Avslutningsvis upplystes respondenterna om att all 

insamlad information endast kommer att användas inom ramen för den aktuella studien och 

för forskningens ändamål. Om respondenterna var i behov av stöd eller samtal efter 

undersökningen kunde campushälsan kontaktas. Utifrån etiska aspekter tillfrågades 

respondenterna inte om de någon gång själva blivit utsatta för stalkning då författarna inte 

ansåg sig ha tillräcklig kunskap att hantera situationen om en respondent skulle upplevt 

frågan som besvärande, samt för att skydda respondenternas anonymitet då författarna var 

närvarande vid datainsamlingen. 

Statistisk analys 

Samtliga analyser genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS 20 (Statistical Package for 

the Social Sciences) där chi-2 test användes för att undersöka om studenter uppfattade 

scenariot som stalkning samt som ett brott, och för att undersöka eventuella skillnader mellan 

grupperna. Detta test ansågs vara mest lämpligt då vår data var icke-parametrisk. Vid 

redovisning av effektstorleken vid chi-2 test tillämpades phi för 2 x 2 korstabeller och 

Cramer’s V för större korstabeller för att beskriva styrkan på sambandet. Likaså användes 

Odds ratio för att beskriva styrkan, men även för att lättare kommunicera för läsare som inte 

är insatta i statistisk analys. För att undersöka om det förelåg skillnader i uppfattningarna om 

scenariots allvarlighetsgrad mellan grupperna utfördes en envägs ANOVA där Post-hoc test 

Tukeys användes för att se om grupperna skilde sig signifikant från varandra. Denna 
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analysmetod bedömdes som mest lämpad för att besvara den tredje frågan då vår data var 

parametrisk och för att möjliggöra jämförelse mellan tre stycken oberoende grupper.  

Tematisk analys 

För att analysera de öppna svaren på frågan om varför/varför inte scenariot uppfattades som 

stalkning samt som ett brott analyserades data utifrån en tematisk innehållsanalys. Denna 

analysmetod ansågs mest lämplig då målsättningen var att förstå innebörden i det som sades 

(Bryman, 2013). Förhållningssättet var induktivt vilket enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson 

(2014) innebär att adekvata teman utformas utifrån vad datamaterialet visar. Inledningsvis 

lästes 10 stycken textsvar igenom gemensamt av författarna för att säkerställa enighet i 

analysen. De öppna frågorna lästes sedan igenom noggrant ett flertal gånger för att skapa en 

överblick över hur respondenterna hade svarat på respektive fråga. Därefter kodades 

materialet till lätthanterliga kodningsenheter varpå meningsbärande enheter för varje enskild 

frågeställning plockades ut och skrevs ner på ett separat papper. Utifrån dessa 

kodningsenheter genererades slutligen centrala teman med tillhörande subteman. Med 

anledning av att samma teman identifierades i den avvisade, hämndlystne och närhetssökande 

gruppen beslutades att slå samman kodningsenheterna från respektive grupp till gemensamma 

teman och subteman. Totalt genererades två stycken huvudteman med fem tillhörande 

subteman för frågan om scenariot var stalkning, samt tre huvudteman med fyra tillhörande 

subteman för frågan om scenariot var brott. Vardera subtema kvantifierades och analyserades 

även med chi-2 test för att undersöka eventuella skillnader i motiven mellan den avvisade, 

hämndlystne och närhetssökande gruppen. 

 

Resultat 

Uppfattningen om scenariot som stalkning samt som ett brott 

Som förväntat visade resultaten att den övervägande delen (96%, n = 198) av alla 

respondenter i den avvisade (97%, n = 65), hämndlystne (94%, n = 65) och närhetssökande 

(97%, n = 68) gruppen uppfattade scenariot som stalkning. Det förelåg ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna, x² (2, n = 206) = 1,02, p > ,05, ɸ = .70. 

Angående frågan om scenariot uppfattades som ett brott visade resultaten att 

majoriteten av respondenterna (83%, n = 161) i den avvisade (83%, n = 52), hämndlystne 

(81%, n = 52) och den närhetssökande (87%, n = 57) gruppen uppfattade att scenariot var ett 

brott. En mindre andel respondenter (17%, n = 32 ) i den avvisade (18%, n = 11), 

hämndlystne (19%, n = 19) och närhetssökande (14%, n = 9) gruppen uppfattade däremot att 
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scenariot inte var ett brott. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna, x² (2, n = 

193) = ,67, p > ,05, ɸ = .06. 

Vidare visade resultaten att merparten av alla respondenter (88%, n = 185) i den 

avvisade (93%, n = 65), hämndlystne (86%, n = 60 ) och närhetssökande (86%, n = 60) 

gruppen ansåg att det var mycket nödvändigt att anmäla scenariot till polisen. Resterande 

respondenter (12%, n = 25) i den avvisade (7% n = 5), hämndlystne (14%, n = 10) och 

närhetssökande (14%, n = 10) gruppen ansåg att det var mindre nödvändigt. Inte heller här 

förelåg någon signifikant skillnad mellan grupperna, x² (2, n = 210) = 2,27, p > ,05, ɸ = .10. 

 Ytterligare ett chi-2 test utfördes för att undersöka hur de respondenter som besvarat 

frågan om scenariot som stalkning besvarat frågan om scenariot var ett brott. Av de som 

uppfattade att scenariot var stalkning ansåg 85% att scenariot även var ett brott, innebärande 

att 15% inte ansåg att scenariot var ett brott. Av de som inte uppfattade att scenariot var 

stalkning ansåg 73% att scenariot inte heller var ett brott, medan 17% ansåg att scenariot var 

ett brott. Vidare förelåg en signifikant skillnad mellan de som besvarat frågan om stalkning 

och om brott, x² (1, n = 190) = 19,56, p < ,01, ɸ = 32. Odds ratio indikerade att sannolikheten 

att uppfatta ett scenario som ett brott var 29 gånger större om scenariot uppfattades som 

stalkning (OR = 29,07, 95% CI = 3,27 – 258,62).  

Motiv till varför scenariot uppfattades som stalkning  

Utifrån den tematiska analysen identifierades två huvudteman, gemensamma för samtliga 

typologier; Motiv till stalkning samt negativ påverkan på den utsatte (se tabell 2).  

 Motiv till stalkning. Det första huvudtemat identifierade tre stycken subteman; 

Oönskad och upprepad kontakt, förföljelse och iakttagelse. Respondenterna uppfattade att 

scenariot var stalkning eftersom förövaren, “trots att Lisa sagt ifrån”, oönskat och upprepat 

kontaktat den utsatte. En respondent beskrev varför scenariot är stalkning; “Helt enkelt för att 

Simon under en längre tid kontaktat Lisa mot hennes vilja”. Vidare uppfattades scenariot som 

stalkning då förövaren förföljde den utsatte. “Eftersom han ständigt förföljer henne och ofta 

finns på ställen hon vistas på” beskrev en respondent varför denne uppfattade att scenariot var 

stalkning. Det sista subtemat iakttagelse grundade sig på att respondenterna ansåg att 

förövaren iakttagit den utsatte. En respondent svarade; “För att Lisa flera gånger har blivit 

iakttagen och övervakad av Simon, speciellt genom mailen”, och en annan “För att han håller 

koll på henne och hennes dagliga liv”. Det förelåg inga signifikanta skillnader mellan den 

avvisade, hämndlystne och närhetssökande gruppen i oönskad och upprepad kontakt, x² (2, n 

=200) = 2,32, p > ,05 ɸ = ,11, förföljelse, x² (2, n =200) = 1,24, p > ,05, ɸ = ,08, eller iakttagelse, 

x² (2, n = 200) = ,17, p > ,05, ɸ = ,03.  
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 Negativ påverkan på den utsatte. Det andra huvudtemat utgjordes av två subteman; 

Obehag, otrygghet och rädsla samt inkräktan på den utsattes privatliv. Respondenterna ansåg 

att scenariot var stalkning då de uppfattade att den utsatte upplevde obehag, otrygghet och 

rädsla till följd av förövarens beteende. Två respondenter förklarade; “Lisa upplever rädsla på 

grund av Simons beteende och de upprepade händelserna” och “För att han utsätter henne för 

obehagliga situationer”. Förövaren upplevdes även inkräkta på den utsattes privatliv; “Hon 

blir så pass hindrad i sin vardag att hon inte kan leva ett normalt liv” svarade en respondent, 

och en annan “Simon tränger sig inpå Lisas privatliv genom att inte låta henne vara ifred”. 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan den avvisade, hämndlystne och närhetssökande 

gruppen i obehag, otrygghet och rädsla, x² (2, n = 200) = 1,10, p > ,05, ɸ = ,07, eller i inkräktan 

på den utsattes privatliv, x² (2, n = 199) = 1,38, p > ,05, ɸ = ,08.  

 

Tabell 2. 

Huvudteman och subteman om uppfattningen om scenariot som stalkning som framkom i den 

tematiska innehållsanalysen. 

Not: *** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05. Ingen * indikerar ingen signifikant skillnad.  

 

Motiv till varför scenariot uppfattades som ett brott 

Utifrån den tematiska analysen identifierades tre huvudteman, gemensamma för samtliga 

typologier; Typ av brott, den utsatte påverkas och kontakt med polis (se tabell 3). 

 Typ av brott. Det första huvudtemat utgjordes av tre subteman; Stalkning! okunskap 

och kränkning, trakasserier, ofredande m.fl. Respondenterna som uppfattade att scenariot var 

ett brott grundade det på sin befintliga kunskap om att stalkning! är en brottslig handling. En 

respondent resonerade på följande sätt: ”Stalkning är ett brott, punkt”. Av några ansågs 

scenariot innefatta andra typer av brott än stalkning, såsom exempelvis kränkning, 

trakasserier, ofredande m.fl.; ”Det kan möjligtvis klassas som ofredande, men inte som 

Tema Subtema Avvisad Hämndlysten Närhetssökande x² 

Motiv till 

stalkning 

Oönskad och 

upprepad kontakt 
56%  62%  62%  2,32 

Förföljelse 35%  29% 27%  1,24 

Iakttegelse 12%  13%  11%  ,17 

Negativ 

påverkan på 

den utsatte 

Obehag, otrygghet 

och rädsla 
28%  21%  27%  1,10 

Inkräktan på den 

utsattes privatliv 
16%  12%  10%  1,38 
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stalkning” svarade exempelvis en respondent. Av de anledningar som framfördes till varför 

somliga respondenter inte uppfattades scenariot som ett brott, var okunskap den främsta; “Jag 

tänker att hon inte är utsatt för något brott, dock vet jag inte om det finns några lagar kring 

förföljelse”. Detta resonemang speglar den typ av tankegång som var frekvent förekommande 

hos dessa respondenter. Det förelåg inga signifikanta skillnader mellan den avvisade, 

hämndlystne och närhetssökande gruppen i stalkning! x² (2, n = 185) = 1,00, p > ,61, ɸ = ,07, 

okunskap, x² (2, n = 186) = ,01, p > ,05, ɸ =,01, eller kränkning, trakasserier, ofredande m.fl.  x² 

(2, n = 186) = ,61, p > ,05, ɸ = ,06. 

 Den utsatte påverkas. Det andra huvudtemat identifierade ett subtema; Obehag, 

otrygghet och rädsla. Respondenterna uppfattade att scenariot var ett brott till följd av det 

obehag och den otrygghet och rädsla som förövaren vållade den utsatta. En respondent 

beskrev på följande sätt varför denne ansåg att scenariot var ett brott; “Eftersom hon upplever 

det som obehagligt och skrämmande är det ett brott”. En annan respondent förklarar på 

liknande sätt; “För att det är upprepade händelser som påverkar hennes vardag och skapar oro 

och otrygghet hos henne, därför är det brott”. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan  

den avvisade, hämndlystne och närhetssökande gruppen i obehag, otrygghet och rädsla, x² (2, 

n = 186) = ,77, p > ,05, ɸ = ,06.  

Kontakt med polis. Det tredje huvudtemat identifierade ett subtema; Eskalerande 

beteende. Respondenterna uppfattade att scenariot var ett brott på grund av förövarens 

eskalerande beteende gentemot den utsatte. En respondent beskrev följande; “Det är brott för 

att attackerna eskalerar, från uttalanden och hotfulla beteenden till fysiska, det vill säga 

skadegörelse på hennes cykel”. En vanlig uppfattning var att det var nödvändigt att kontakta 

polisen för att förebygga skada hos den utsatte och hindra förövarens beteende från att 

eskalera ytterligare. Det förelåg ingen skillnad mellan den avvisade, hämndlystne och 

närhetssökande gruppen i eskalerande beteende, x² (2, n = 186) = 1,78, p > ,05, ɸ = ,10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. 
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Huvudteman och subteman om uppfattningen om scenariot som ett brott som framkom i den 

tematiska innehållsanalysen.  

Tema Subtema Avvisad Hämndlysten Närhetssökande x² 

Typ av 

brott 

Stalkning! 43% 38% 34% 1,00 

Okunskap 19% 20% 19% ,01 

Kränkning, hot, 

ofredande m.fl. 
22% 23% 28% ,69 

Den utsatte 

påverkas 

Obehag, otrygghet 

och rädsla 
15% 18% 12% ,77 

Kontakt 

med polis 

Eskalerande 

beteende 
24% 28% 18% 1,78 

Not: *** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05. Ingen * indikerar ingen signifikant skillnad. 

 

Uppfattningen om scenariots allvarlighetsgrad 

Angående frågan om uppfattningarna om allvarlighetsgraden på scenariot visade resultaten 

(se tabell 4) att det förelåg en signifikant skillnad mellan den avvisade, hämndlystna och 

närhetssökande gruppen, F (2,201) = 3,60, p < .05. Posthoc testet med Tukey´s indikerade att 

den avvisade och den närhetssökande gruppen skilde sig såvida att den närhetssökande 

uppfattade scenariot som mer allvarligt (M = 35,07, SD = 3,35), och den avvisade som mindre 

allvarligt (M = 33,36, SD = 4,11). Den hämndlystne gruppen skilde sig inte signifikant från 

vare sig den avvisade eller den närhetssökande gruppen.  

 

Tabell 4. 

Medelvärdesanalys mellan stalkningstypologierna och uppfattningar om scenariots 

allvarlighetsgrad.  

 Avvisad (a) Hämndlysten (b) Närhetssökande (c)   

 N M SD N M SD n M SD fg F 

Allvarlig

hetsgrad 
68 33,37ᵃ 4,11 68 34,09 3,66 68 35,07ᵃ 3,35 2,201 3,60* 

Not: * p < ,05. Maxpoäng på allvarlighetsgrad 40; minimumpoäng 10. Upphöjda bokstäver 

indikerar signifikanta gruppskillnader påvisade genom Tukey’s.  
 

Då allvarlighetsgraden visade sig vara hög inom samtliga grupper dikotomiserades den till två 

kategorier (”mindre obehagligt” och ”mycket obehagligt”). Den första kategorin utgjordes av 

svarsalternativen ej troligt, mindre troligt samt troligt, och den andra av svarsalternativet 

mycket troligt. Resultatet av inomgruppsanalysen (se tabell 5) visade att det förelåg en 

signifikant skillnad i uppfattningarna om att den utsatte var rädd att utsättas för våld inom den 
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avvisade gruppen, p < ,001. Det uppfattades som mindre troligt (86%, n = 60) att den utsatte 

var rädd för att utsättas för fysiskt våld. 

       Inom den hämndlystne gruppen visade resultaten att det förelåg signifikanta skillnader 

i uppfattningarna om att telefonsamtalen och de hemskickade paketen väckte obehag, samt att 

den utsatte kände sig orolig och rädd att utsättas för våld. Det uppfattades som mycket troligt 

att telefonsamtalen (74%, n = 52, p < ,001) och de hemskickade paketen (63%, n = 44, p < 

,04) väckte obehag hos den utsatte. Det uppfattades även som mycket troligt att den utsatte 

kände sig orolig (66%, n = 46, p < ,01.) och som mindre troligt att den utsatte var rädd för att 

utsättas för fysiskt våld (84%, n = 53, p < ,001). 

            Inom den närhetssökande gruppen visade resultaten att signifikanta skillnader förelåg i 

uppfattningarna om att telefonsamtalen, mailen och de hemskickade paketen väckte obehag. 

Det förelåg även signifikanta skillnader i uppfattningarna om att den utsatte kände sig orolig, 

rädd att utsättas för fysiskt våld och slutligen i hur allvarligt scenariot uppfattades vara. Det 

uppfattades som mycket troligt att telefonsamtalen (79%, n = 55, p < ,001), mailen ( 71%, n = 

50, p < ,00) och de hemskickade paketen väckte obehag hos den utsatte (71%, n = 50, p < 

,00), samt att den utsatte kände sig orolig (66%, n = 46, p < ,01) och att respondenterna 

uppfattade scenariot som allvarligt (59%, n = 41, p < ,001). Slutligen uppfattades det som 

mindre troligt (76%, n = 53, p < ,001) att den utsatte var rädd att utsättas för fysiskt våld. 
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Tabell 5.  

Inomgruppsanalys av varje enskilt påstående om scenariots allvarlighetsgrad inom stalkningstypologierna. 

Not: *** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05. Följande analyser är gjorda med ett binomialt test. 

 
Avvisad  Hämndlysten  

 

Närhetssökande 

 

 Mindre obehag Mycket obehag x² Mindre obehag Mycket obehag x² Mindre obehag Mycket obehag x² 

Telefonsamtal 49% (34) 51% (35) 34,00 26% (18) 74% (52) 52,00*** 21% (15) 79% (55) 55,00*** 

Mail 44% (31) 56% (39) 39,00 46% (32) 54% (38) 38,00 29% (20) 71% (50) 50,00** 

Iakttagelse 50% (35) 50% (35) 35,00 57% (39) 43% (29) 29,00 42%(29) 58% (40) 40,00 

Uttalande 53% (37) 47% (31) 37,00 59% (41) 41% (29) 29,00 55% (38) 45% (31) 31,00 

Paket 51% (36) 49% (34) 36,00 37% (26) 63% (44) 44,00* 29% (20) 71% (50) 50,00 ** 

Lisa är orolig 44% (31) 56% (39) 31,00 34% (24) 66% (46) 46,00** 34% (24) 66% (46) 46,00* 

Lisa är rädd 57% (40) 43% (30) 40,00 43% (30) 57% (40) 40,00 41% (29) 59% (41) 41,00 

Rädd för våld 86% (60) 14% (10) 60,00*** 84% (53) 16% (11) 59,00*** 76% (53) 24% (17) 17,00*** 

Oro för Lisa 62% (43) 38% (26) 43,00 61% (43) 39% (27) 43,00 54% (38) 46% (32) 32,00 

Allvarligt 46% (32) 54% (38) 38,00 51% (36) 49% (34) 36,00 41%(29) 59% (41) 41,00*** 
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Då det förelåg signifikanta skillnader inom den avvisade, hämndlystne och 

närhetssökande gruppen föreföll det intressant att undersöka eventuella skillnader mellan 

grupperna (se tabell 6). Resultatet visade att uppfattningarna om att telefonsamtalen väckte 

mycket obehag skilde sig signifikant, x² (2, n = 209) = 14,32, p < ,001, ɸ = ,26, mellan den 

avvisade (51%, n = 35), hämndlystne (74%, n = 52) och närhetssökande (79%, n = 55) 

gruppen. Likaså att uppfattningarna om att de hemskickade paketen väckte mycket obehag 

skilde sig signifikant, x² (2, n = 210) = 7,84, p < ,02, ɸ = ,19, mellan den avvisade (49%, n = 

34), hämndlystne (63%, n = 44) och närhetssökande (71%, n = 50) gruppen.  

 

Tabell 6. 

Mellangruppsanalys av varje enskilt påstående om scenariots allvarlighetsgrad 

 mellan stalkningstypologierna. 

 
Avvisad Hämndlysten 

 

Närhetssökande  

 Mycket obehag Mycket obehag Mycket obehag x² 

Telefonsamtal 51% (35) 74% (52) 79% (55) 14,32*** 

Mail 56% (39) 54% (38) 71% (50) 5,30 

Iakttagelse 50% (35) 43% (29) 58% (40) 3,22 

Uttalande 47% (31) 41% (29) 45% (31) ,47 

Paket 49% (34) 63% (44) 71% (50) 7,84* 

Lisa är orolig 56% (39) 66% (46) 66% (46) 1,99 

Lisa är rädd 43% (30) 57% (40) 59% (41) 4,24 

Rädd för våld 14% (9) 16% (11) 24% (17) 2,76 

Oro för Lisa 38% (26) 39% (27) 46% (32) 1,12 

Allvarligt 54% (38) 49% (34) 59% (41) 1,42 

Not: *** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05. 

 

Vidare undersöktes om respondenternas kön och utbildningsprogram kan ha influerat 

uppfattningarna om scenariots allvarlighetsgrad. Resultaten visade att uppfattningarna om att 

mailen väckte mycket obehag skilde sig signifikant mellan kvinnor och män x² (1, n = 209) = 

6,58, p < ,01, ɸ = ,17, (65%, n = 106 för kvinnor; 45%, n = 21 för män), samt uppfattningarna 

om att iakttagelsen väckte mycket obehag, x² (1, n  = 206) = 8,65, p < ,01, ɸ = ,21, (56%, n = 90 

för kvinnor; 31%, n = 14 för män). Vidare påvisades även signifikanta skillnader i 

uppfattningarna om att uttalandena väckte mycket obehag, x² (1, n  = 208) = 7,14, p < ,01, ɸ = 

,19, (50%, n = 80 för kvinnor; 28%, n = 13 för män), och i oron för den utsatte, x² (1, n  = 208) = 

7,02, p < ,01, ɸ = ,18, (46%, n = 74 för kvinnor; 24%, n = 11 för män). Avslutningsvis förelåg 
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inga signifikanta skillnader mellan utbildningsprogrammen och allvarlighetsgraden på de 

enskilda påståendena.  

Diskussion 

För att komplettera det nuvarande kunskapsfältet syftade den aktuella studien till att 

undersöka universitetsstudenters uppfattningar om stalkning baserat på tre av Mullens 

typologier. Studiens huvudfokus var att utifrån tre vinjetter som presenterade ett 

stalkningsscenario undersöka om studenterna uppfattade scenariot som stalkning samt som ett 

brott. Vidare undersöktes motivet till uppfattningarna och hur allvarligt scenariot uppfattades 

vara.   

 Beträffande den första frågeställningen överensstämde resultaten med vad som kunde 

förväntas; majoriteten av respondenterna uppfattade att scenariot var stalkning samt ett brott. 

Dessa resultat är i linje med vad tidigare forskning rapporterat (Campbell & Moore, 

2011; Phillips m.fl., 2004; Scott m.fl., 2014). Majoriteten ansåg även att det var mycket 

nödvändigt att anmäla scenariot till polisen. Däremot erhölls inte några signifikanta skillnader 

mellan gruppernas uppfattningar om att scenariot var stalkning samt ett brott. Det framkom att 

de respondenter som uppfattade att scenariot var stalkning också i större utsträckning 

tenderade att uppfatta att scenariot var ett brott, vilket ter sig vara en naturlig kombination.  

 Orsaken till att scenariot uppfattades som stalkning beskrevs främst i termer av att 

förövaren oönskat och upprepat hade kontaktat och förföljt den utsatte. Därutöver beskrevs 

iakttagelse samt att stalkningen skapat obehag, otrygghet och rädsla och inkräktat på den 

utsattes privatliv som motiv till stalkningen. Värt att notera är att vi inte erhöll några motiv till 

varför scenariot inte uppfattades som stalkning, vilket beror på att nästintill alla respondenter 

uppfattade att scenariot var stalkning. Motiven till varför/varför inte scenariot uppfattades 

som ett brott skildrades främst i form av respondenternas befintliga kunskap om att stalkning 

är ett brott, vilket är i linje med Campbell & Moore’s (2011) studie som konstaterar att 

individer tenderar att uppfatta stalkning som ett brott. Resterande motiv till uppfattningarna 

var att andra typer av brott än stalkning ansågs ha ägt rum, såsom kränkning, trakasserier, 

ofredande m.fl., att stalkningen skapade obehag, otrygghet och rädsla hos den utsatte samt att 

förövarens beteende eskalerade. Okunskap om lagen om stalkning beskrevs av en mindre 

andel respondenter som enda anledning till varför scenariot inte uppfattades som ett brott. 

 Med avseende på den tredje frågeställningen - hur allvarligt scenariot uppfattades vara 

- visade resultaten att det förelåg en signifikant skillnad mellan den avvisade, hämndlystne 

och närhetssökande gruppen. Den närhetssökande gruppen uppfattade scenariot som mer 

allvarligt än den avvisade. Vår hypotes, att den närhetssökande gruppen skulle uppfatta 
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scenariot som mer allvarligt än den hämndlystne och den avvisade, bekräftades således delvis. 

Tidigare forskning har visat att en okänd förövare uppfattas vara allvarligare än både en 

bekant och före detta partner (Phillipes m.fl., 2004). I vår studie fann vi att den 

närhetssökande, den okända, uppfattades som mer allvarlig än den avvisade, den före detta 

partnern, men vi fick där emot ingen signifikant skillnad i uppfattningarna mellan 

närhetssökande stalkning och hämndlysten stalkning. När allvarlighetsgraden dikotomiserades 

till “mindre troligt” och “mycket troligt” och varje enskilt påstående undersöktes separat 

erhölls signifikanta skillnader mellan grupperna i uppfattningarna om att telefonsamtalen och 

de hemskickade paketen väckte obehag; den närhetssökande och den hämndlystne gruppen 

uppfattade dessa handlingar som allvarligare än den avvisade gruppen. 

 Sammanfattningsvis kan våra resultat tolkas som att respondenterna uppfattar 

scenariot som stalkning samt som ett brott oavsett vilken stalkningstypologi som presenteras i 

vinjetten; typologierna verkar således inte vara av betydelse för dessa uppfattningar. Däremot 

verkar de ha betydelse för hur allvarligt scenariot uppfattas vara. Dessa fynd styrker därmed 

det befintliga forskningsfältet som funnit att en okänd förövare uppfattas som mer allvarlig att 

utsättas för än en bekant eller tidigare partner (ex., Cass & Rosay, 2012; Hills & Taplin, 1998; 

Phillips m.fl., 2004). Värt att notera är att studien överlag har funnit tämligen starka resultat 

och att vi därför prövat att finna svar på många olika sätt. Denna studie är dock den första som 

i svensk kontext har undersökt om individer uppfattar ett stalkningsscenario som ett brott. 

Föreliggande studie bidrar således med ny kunskap och ökar vetandet kring studenters 

uppfattningar om stalkning som ett brott. 

 Möjliga teoretiska förklaringar till våra fynd kan vara att respondenternas 

uppfattningar är inlärda och influerade av tidigare erfarenheter (Schmalleger, 2012). Skälet till 

varför den största andelen respondenter uppfattade att scenariot var stalkning samt var ett 

brott skulle rimligen kunna förklaras av att media i den omgivande miljön framställt vissa 

beteenden som typiska för stalkning. Det är således tänkbart att när något eller några av dessa 

stalkninbeteenden identifierades i vinjetten uppfattades scenariot som stalkning. Enligt 

Sheridan, Gillet & Davies (2000) uppfattas förövarens oönskade kontakt och förföljelse som 

typiska stalkningbeteenden, vilka även beskrevs som motiv till varför respondenterna i den 

aktuella studien uppfattade att scenariot var stalkning. Respondenterna grundade sina 

uppfattningar om scenariot var ett brott på sin befintliga kunskap om att stalkning är ett brott 

och på att andra typer av brottsliga handlingar än stalkning förekom i vinjetten. Då de flesta 

fått lära sig vilka handlingar som är brottsliga och inte är det troligt att uppfattningarna 

influerades av de inlärda kunskaper som respondenterna sedan innan besitter om brottsligt 
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beteende. Varför scenariot av vissa inte uppfattades som ett brott eller inte visste om scenariot 

var ett brott kan förklaras av okunskap om hur lagen om stalkning är utformad, vilket stöds av 

Brå’s rapport om olaga förföljelse (2015) som framhåller att gärningen inte alltid 

uppmärksammas som stalkning till följd av ovisshet om att stalkning är en lagstadgad 

brottslig handling. 

 Det finns empiriskt stöd för att relationen mellan förövaren och den utsatte kan 

påverka stalkningens allvarlighetsgrad såvida att när förövaren är en före detta partner är 

sannolikheten större att denne uppvisar ett våldsamt beteende gentemot den utsatta (Mohandie 

m.fl., 2006; McEwan m.fl., 2009). Dock uppfattade respondenterna i vår studie, likt i ett 

flertal andra studier (ex., Cass & Rosay, 2012; Hills & Taplin; Scott, Rajakaruna & Sheridan, 

2014), att en okänd förövare var mer allvarlig att utsättas för än en före detta partner. En 

tänkbar anledning till varför resultaten inte reflekterar verkligheten kan bero på att media 

oftast skildrar den typiska förövaren som okänd och farlig (Lowney & Best, 1995), vilket 

bevisligen har föranlett individer att tro att den okända förövaren är farligare än andra (Harris 

& Miller, 2000). Vidare reflekterar vi även kring om våra resultat kan bero på att vissa 

stalkningbeteenden som beskrivits i vinjetterna kan uppfattas som mer acceptabla om 

förövaren och den utsatte känner varandra sedan tidigare, än om förövaren är okänd (se Scott 

& Sheridan, 2011). Det är tämligen troligt att det uppfattas vara mer allvarligt att exempelvis 

bli oönskad kontaktad av någon man inte känner, än av tidigare partner. Fortsättningsvis har 

tidigare studier även funnit att en okänd förövare uppfattas vara mer allvarlig än en bekant. 

(Cass & Rosay, 2012; Hills & Taplin, 1998; Phillips m.fl., 2004; Scott & Sheridan, 2011; 

Scott, Rajakaruna & Sheridan, 2014; Sinclear & Frieze, 2000) Dock kunde inte vi påvisa 

detta. Scenariot uppfattades som allvarligt oavsett stalkningstypologi, men skillnaden kunde 

bara påvisas mellan den minst och mest allvarliga förövaren. En möjlig förklaring till detta 

kan vara lågt statistisk power. Det är emellertid sannolikt att vi hade kunnat påvisa en skillnad 

med ett större urval.  

Vid tolkning av resultaten i vår studie ska studiens förutsättningar och potentiella 

svagheter beaktas. En trolig anledning till att så stor andel av respondenterna ansåg att 

scenariot var stalkning och att variationen var så pass liten beträffande scenariots 

allvarlighetsgrad kan bero på att vinjetten konstruerades på ett för uppenbart sätt. Det är 

sannolikt att variationen på svaren hade varit högre om vinjetten hade framställts som mer 

neutral. Det är även möjligt att valet att framställa förövaren som en man och den utsatte som 

en kvinna kan ha påverkat uppfattningarna om scenariots allvarlighetsgrad då en man tenderar 

att uppfattas som mer allvarlig att utsättas för (Gillett m.fl., 2003; Phillips m.fl., 2004). Om 
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vinjetten istället hade framställt förövaren som en kvinna kan det tänkas att uppfattningarna 

om allvarlighetsgraden uppvisat större variation. Sammantaget kan vi alltså konstatera att 

konstruktionen av vinjetten utgör ett visst validitetsproblem. Mot detta kan man dock ställa att 

respondenterna givit en tydlig och relativ samstämning syn. För det andra kan valet av att ha 

låtit kriminolog och socionomstudenter medverka i studien ses som en begränsning då dessa 

utbildningsprogram kan antas ha bättre förförståelse om utsatthet och vilka konsekvenserna 

blir för den som utsätts. Det är rimligt att dessa respondenter därför anser att det mer givet att 

scenariot ger uttryck för ett brottsligt beteende än vad den tvärsnittliga invånaren skulle göra, 

vilket kan ha resulterat i en bias. Denna grupp av studenter utgör således inte ett representativt 

urval av befolkningen vilket påverkar den externa validiteten negativt.  

 Trots att de medverkande utbildningsprogrammen har redogjorts för som en 

begränsning, kan dessa även ses som en metodologisk styrka då respondenternas förförståelse 

och intresse tycks ha genererat seriösa och sanningsenliga svar. Vidare kan valet av att 

använda både en kvantitativ och en kvalitativ ansats ses som en styrka då detta har möjliggjort 

att undersöka studenternas uppfattningar om stalkning mer djupgående. Variablerna har även 

kunnat kvantifieras för att jämföra skillnader mellan tre olika grupper.  

 Avslutningsvis har denna studie undersökt studenters uppfattningar om stalkning och 

är den första som i svensk kontext har utforskat om studenter uppfattar ett stalkningscenario 

som ett brott. I och med att stalkning ännu idag är tämligen outforskat i Sverige, vore det för 

framtida forskning lämpligt att kvalitativt fortsätta att utveckla och fördjupa förståelsen till 

varför människor har dessa uppfattningar, förslagsvis genom djupintervjuer. Det vore även av 

intresse att undersöka detta i andra populationer än studenter för att få insikt i hur den 

allmänna befolkningen uppfattar stalkning, då stora delar av den hittills genomförda 

forskningen fokuserats kring studenters och relevanta yrkesgruppers uppfattningar.  

I följande studie värderar respondenterna den närhetssökande stalkaren som 

allvarligare än den avvisade, trots att händelseförloppet i vinjetterna varit identiskt för 

samtliga stalkningtyper. Det vill säga, de som blivit utsatta för stalkning har blivit utsatta för 

likadana företeelser, men beroende på vem förövaren är uppfattar vi det vara olika allvarligt. 

Detta skulle i praktiken kunna innebära att en individ som blivit utsatt för stalkning och som 

väljer att anmäla händelsen till polisen får olika bemötande beroende på vilken typ av 

stalkning individen utsatts för. Det finns således en möjlighet att den utsattes upplevelse inte 

värderas och uppfattas lika allvarlig om förövaren är en före detta partner jämfört med om 

förövaren är en okänd person. Detta är problematiskt då alla brottsoffer bör bemötas 

likvärdigt, då det oavsett vem som gjort sig skyldig till brottet är en jobbig upplevelse för den 
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utsatta. Med tanke på att det i vår studie var kriminolog och socionomstudenter som värderade 

allvarlighetsgraden på stalkningstyperna olika, är det bekymmersamt då denna grupp av 

studenter i framtiden kan tänkas vara verksamma inom yrkesgrupper som bemöter individer 

som blivit utsatta för stalkning. Detta medför praktiska implikationer i fråga om att utbilda 

dessa yrkesgrupper om stalkning och om olika typer av förövare för att möjliggöra en jämlik 

behandling av de som blivit utsatta. 

          Det visade sig att kriminolog och socionomstudenter uppfattade scenariot på ett visst 

sätt, vilket rimligen kan ha influerats av deras förförståelse kring utsatthet. Det vore för 

framtida forskning intressant att undersöka uppfattningarna om stalkning i andra populationer 

då det är möjligt att dessa ser annorlunda ut i populationer med mindre intresse och 

förförståelse om stalkning och utsatthet. Ett särskilt intressant område skulle vara att 

undersöka uppfattningar och upplevelser om olika typer av stalkning hos personer som själva 

har blivit utsatta och om uppfattningarna skiljer sig mellan de som blivit utsatta och inte. I och 

med att stalkning ännu idag är tämligen outforskat i Sverige, vore det lämpligt att kvalitativt 

fortsätta att utveckla och fördjupa förståelsen till varför människor har dessa uppfattningar, 

förslagsvis genom att utföra djupintervjuer. Avslutningsvis kan kunskaper inom detta område 

vara av stor betydelse för hantering av stalkning, bl.a. beträffade prioritering av insatser som 

syftar till att hantera stalkning samt för att hjälpa personer som blivit utsatta. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Information om deltagande i studie om stalkning! 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar Kriminologi på Örebro universitet och skriver för närvarande 

vår kandidatuppsats som handlar om stalkning (olaga förföljelse). Även då stalkning under de 

senaste årtionden blivit ett alltmer uppmärksammat problem finns fortfarande betydande 

kunskapsluckor som behöver fyllas. Vi ämnar att undersöka universitetsstudenters 

uppfattningar om stalkning och tillfrågar härmed dig att delta i vår studie.  

 

Du är en av de 200 studenter inom institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete som 

tillfrågas att delta i denna undersökning. Du kommer att bli tilldelad en enkät som innehåller 

en vinjett med ett tillhörande frågeformulär. Frågorna i enkäten är nära med kopplade till 

vinjetten du läser och beräknas ta cirka 5 till 10 minuter att besvara. De 200 enkäterna 

kommer slutligen att bearbetas och analyseras för att kunna besvara forskningsfrågorna för att 

sedan presenteras i en kandidatuppsats vid Örebro universitet.  

 

Att delta i studien är självklart helt frivilligt och du kan, även om du redan påbörjat 

undersökningen, när som helst välja att avbryta. Alla uppgifter du lämnar kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

de. Om du senare önskar att ta del av studiens resultat är du välkommen att kontakta Ida eller 

Selma. 

 

Vi skulle bli jätteglada om du väljer att delta i vår studie! Innan du påbörjar undersökningen 

ber vi dig att läsa igenom instruktionerna noggrant. Det är av största vikt att du svarar så 

sanningsenligt som möjligt, och att du reflekterar och funderar innan du svarar. Om du stöter 

på problem under undersökningens gång finns vi tillhands för att hjälpa dig. Om du efter 

undersökningen känner att du behöver stöd eller önskar att tala med någon ber vi dig att ringa 

019-30 31 97 till Campushälsan på Örebro universitet.  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

Vänliga hälsningar 

Ida Marquardt 

Selma Suljevic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Ida Marquardt    Selma Suljevic 

idaamarquardt@hotmail.com             Selmasulevic_@hotmail.com 

mailto:idaamarquardt@hotmail.com
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Bilaga 2. Vinjett 1, avvisad 

 

Lisa är din vän och kommer till dig och berättar följande: 

Simon (28 år) och Lisa (25 år) har haft ett intimt förhållande i fyra års tid. Simon studerar till 

idrottslärare och Lisa arbetar skift på ett äldreboende en bit utanför staden. Då Lisas känslor 

för Simon har svalnat, har hon de tre senaste månaderna under deras förhållande träffat en ny 

man i hemlighet. Efter mycket reflektion och eftertanke bestämmer sig Lisa för att avsluta 

förhållandet med Simon. När Lisa berättar den tråkiga nyheten för Simon blir han mycket 

upprörd men även väldigt arg och besviken på Lisa för att hon gått bakom ryggen på honom 

med en annan. Han skäller på henne och utrycker sig nedsättande om att hon inte är värd 

honom när hon gör på det sättet. Men eftersom de är ämnade för varandra och har haft det så 

bra ihop kan hon få en chans till om hon kommer tillbaka till honom nu. Lisa blir ledsen över 

det Simon säger och håller med om att de har haft det bra men står på sig och de flyttar isär 

veckan därpå.  

 

Simon har under de senaste fem månaderna ringt till Lisa upprepade gånger varje dag. När 

Lisa svarar lägger Simon på. Ibland andas han även tungt i luren, men säger aldrig någonting. 

Lisa söker upp Simon och ber honom att sluta kontakta henne. Han struntar i hennes 

önskemål och fortsätter att ringa. Lisa har även börjat få dagliga mail där det står “Jag ser 

dig”. Lisa har den senaste tiden känt sig iakttagen, och när hon gjort sin veckohandling på 

mataffären har hon de tre senaste gångerna sett Simon där. Den senaste gången gick Simon 

rakt förbi henne med kundvagnen och sa ”hej”. Innan hon hunnit svara hade han passerat.  

 

Lisa som sällan får paket, har den senaste månaden vid två olika tillfällen fått paket 

hemskickade utan avsändare. På omvägar har Lisa även fått höra att Simon talar högt och illa 

om henne till andra, var på hon söker upp Simon en andra gång och ber honom sluta. Simon 

försäkrar henne om att han ska sluta att tala om och kontakta henne. När Lisa nästföljande 

eftermiddag skall cykla hem från jobbet, upptäcker hon att det inte finns någon luft i däcken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITETSSTUDENTERS UPPFATTNINGAR OM STALKNING 30 

Bilaga 3.  Vinjett 2, hämndlysten 

Lisa är din vän och kommer till dig och berättar följande: 

Simon (28 år) och Lisa (25 år) arbetar båda på ett medelstort företag som sysslar med 

marknadsföring åt sportkanaler. Eftersom de arbetar på olika avdelningar träffas i normala fall  

sällan och är därför endast flyktigt bekanta med varandra. Simon och Lisa har den senaste 

tiden arbetat hårt med en ny idé som skall presenteras för alla på företaget. När Lisa under 

presentationen lägger fram förslaget, gör hon det som om det vore hennes eget och nämner 

knappt Simon. Chefen på företaget är mycket nöjd med arbetet och erbjuder Lisa att bli 

projektledare för uppdraget. Simon känner sig mycket upprörd och ledsen då han är den som 

har gjort det mesta i arbetet, men det var Lisa som fick allt beröm och projektledaruppdraget. 

Det är inte rättvist menar Simon. Lisa är glad för det nya uppdraget och menar att hon har 

arbetat precis lika mycket som Simon, även om idén var hans förslag. 

Simon har under de senaste fem månaderna ringt till Lisa upprepade gånger varje dag. När 

Lisa svarar lägger Simon på. Ibland andas han även tungt i luren, men säger aldrig någonting. 

Lisa söker upp Simon och ber honom att sluta kontakta henne. Han struntar i hennes 

önskemål och fortsätter att ringa. Lisa har även börjat få dagliga mail där det står “Jag ser 

dig”. Lisa har den senaste tiden känt sig iakttagen, och när hon gjort sin veckohandling på 

mataffären har hon de tre senaste gångerna sett Simon där. Den senaste gången gick Simon 

rakt förbi henne med kundvagnen och sa ”hej”. Innan hon hunnit svara hade han passerat.  

Lisa som sällan får paket, har den senaste månaden vid två olika tillfällen fått paket 

hemskickade utan avsändare. På omvägar har Lisa även fått höra att Simon talar högt och illa 

om henne till andra, var på hon söker upp Simon en andra gång och ber honom sluta. Simon 

försäkrar henne om att han ska sluta att tala om och kontakta henne. När Lisa nästföljande 

eftermiddag skall cykla hem från jobbet, upptäcker hon att det inte finns någon luft i däcken. 
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Bilaga 4. Vinjett 3, närhetssökande 

 

Lisa är din vän och kommer till dig och berättar följande: 

Lisa (25 år) arbetar som psykolog på en privat klinik och har Simon (28 år) som klient. Simon 

har gått i terapi hos Lisa i ca ett halvår och har den senaste tiden flera gånger framhävt hur 

han vill ha en nära vänskapsrelation med henne då han upplever att hon är en väldigt god vän 

och förstår honom riktigt bra. Han vill bland annat att de ska gå ut och fika tillsammans. Lisa 

tar avstånd från Simons begäran och väljer att överlämna Simon till en annan kollega. När 

Lisa berättar den tråkiga nyheten för Simon blir han mycket upprörd, och menar att de redan 

har kommit så pass nära varandra att han inte kan tänka sig att inte träffa henne mer. Han 

trodde att hon var en riktig vän, men riktiga vänner sviker inte på detta sätt.  

Simon har under de senaste fem månaderna ringt till Lisa upprepade gånger varje dag. När 

Lisa svarar lägger Simon på. Ibland andas han även tungt i luren, men säger aldrig någonting. 

Lisa söker upp Simon och ber honom att sluta kontakta henne. Han struntar i hennes 

önskemål och fortsätter att ringa. Lisa har även börjat få dagliga mail där det står “Jag ser 

dig”. Lisa har den senaste tiden känt sig iakttagen, och när hon gjort sin veckohandling på 

mataffären har hon de tre senaste gångerna sett Simon där. Den senaste gången gick Simon 

rakt förbi henne med kundvagnen och sa ”hej”. Innan hon hunnit svara hade han passerat.  

 

Lisa som sällan får paket, har den senaste månaden vid två olika tillfällen fått paket 

hemskickade utan avsändare. På omvägar har Lisa även fått höra att Simon talar högt och illa 

om henne till andra, var på hon söker upp Simon en andra gång och ber honom sluta. Simon 

försäkrar henne om att han ska sluta att tala om och kontakta henne. När Lisa nästföljande 

eftermiddag skall cykla hem från jobbet, upptäcker hon att det inte finns någon luft i däcken. 
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Bilaga 5. Enkät 

 

Nedan följer ett antal frågor som syftar till att fånga din uppfattning om scenariot din vän Lisa 

berättat om för dig. Vi vill att du, efter att du reflekterat över scenariot, svarar så utförligt som 

möjligt på följande frågor.  

 

 

Bakgrundsfrågor som gäller dig: 

 

1. Kön     ◻ Man      ◻ Kvinna      ◻ Annat 

 

2. Ålder      ______________________   år 

 

3. Jag läser följande kurs/program   ____________________________ 

 

 

4. Upplever du att scenariot som presenteras ovan är stalkning     ◻ Ja   ◻ Nej   ◻ Vet ej 

 

4a. Om du svarat ja, varför anser du att Lisa är utsatt för stalkning?   

Om du svarat nej, varför anser att Lisa inte är utsatt för stalkning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

         

5. Påståenden om allvarlighetsgraden rörande Lisas situation 
Kryssa endast i ett alternativ per fråga 

 

Hur troligt anser du det är att: Ej 

troligt 

Mindre 

troligt Troligt 

Mycket 

troligt 

Lisa tycker att telefonsamtalen från Simon väcker 

obehag 

    

Lisa tycker att mailen från Simon väcker obehag     

Lisa tycker att iakttagelsen av Simon i mataffären 

väcker obehag 

    

Lisa tycker att Simons uttalanden om henne väcker 

obehag 

    

Lisa tycker att de hemskickade paketen väcker obehag 
    

Lisa känner sig  orolig     

Lisa känner sig rädd 
    

Lisa är rädd att utsättas för fysiskt våld     

Jag känner mig orolig för Lisa 
    

Jag tycker att det Lisa blir utsatt för är allvarligt 
    

 

6. Utveckla hur du resonerar kring hur pass orolig du är för Lisa: 

___________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________    

 

7. Utveckla hur du resonerar kring hur pass allvarlig händelsen är: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________    

 

Vad rekommenderar du att Lisa gör nu? 

 

8. Upplever du att Lisa är utsatt för brott?                  ◻ Ja          ◻ Nej        ◻ Vet ej 

 

9. Det är nödvändigt att Lisa anmäler det hon blivit utsatt för till polisen: 
Kryssa för ett alternativ på en stigande skala där 1 = ej nödvändigt och  5 = mycket nödvändigt.  

◻ 1.    ◻ 2.    ◻ 3.    ◻ 4.    ◻ 5. 

 

Utveckla hur du resonerar kring om Lisa utsatts för brott: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

Stort tack för din medverkan! 


