
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Stalkingbeteenden, motiv och påföljder bland dömda för olaga 

förföljelse i Sverige 

 

Sammanfattning 

 

Under åren 2011-2015 registrerades totalt 3219 anmälningar om olaga 

förföljelse, men endast 127 av dessa ledde till fällande dom (Brå, 

2016). Syftet med denna studie var att undersöka om Mullens 

stalkingtyper är kopplade till specifika stalkingbeteenden inom olaga 

förföljelse i Sverige. Syftet var även att se vilka motiv som kan ligga 

till grund för brottet samt vilka påföljder som utdöms.. Detta gjordes 

genom att undersöka domar inom olaga förföljelse med hjälp av en 

tematisk analys och ett kodformulär. Resultatet visade att det fanns 

signifikanta skillnader i beteenden mellan typerna gällande samtal, 

sms, sexuella trakasserier, följa efter offret samt överskrida 

kontaktförbud. Det vanligaste motivet var viljan till relation och 

vanligaste påföljden var fängelse. 

 

Nyckelord: Olaga förföljelse, stalkingtyp, stalkingbeteende, påföljd, 

motiv 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Stalking behavior, motives and penalties among convicted predators 

of stalking in Sweden 

 

Abstract 

  

In the years of 2011-2015 a total of 3219 reports of stalking was 

registered in Sweden, but only 127 led to conviction. The purpose of 

this study was to investigate whether Mullen’s stalking types were 

associated with specific stalking behaviors. The purpose was also to 

investigate the motives behind the crime and which penalties were 

imposed. This was done by analyze the judgments of stalking using a 

thematic analysis and a coding form. The results showed that there 

were significant differences between the stalking types when it comes 

to phone calls, text messages, sexual harassment, follow the victim 

and exceed contact prohibition. The most common motive was desire 

for relationships and the most common penalty was prison. 
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Stalkingbeteenden, motiv och påföljder bland dömda för olaga förföljelse i Sverige   

Var tionde person i Sverige blir någon gång i sitt liv förföljd (Brå, 2006). 

Anmälningsstatistiken speglar dock inte den faktiska utsattheten för olaga förföljelse då 

knappt en tredjedel av de som blir förföljda anmäler händelserna till polis (Brå, 2006). Enligt 

brottsförebyggande rådet registrerades endast 3219 anmälningar om olaga förföljelse mellan 

åren 2011-2015 (Brå, 2016). En orsak till det låga antalet anmälningar inom olaga förföljelse 

kan vara att offret inte har kunskap om brottet och därmed inte vet att trakasserierna som  

förföljelsen innebär är brottsliga (Brå, 2015). Det finns nämligen en överlappning mellan 

handlingar som endast kan uppfattas som opassande och störande och de handlingar som 

faktiskt utgör en förföljelse (Purcell, Pathé & Mullen, 2004). Att få gåvor/blommor skickade 

till sig (Mullen, Pathé, Purcell & Stuart, 1999) eller att bli utbjuden på dejt är exempel på 

handlingar som kan verka socialt acceptabla, men som kan utgöra obehag och rädsla för den 

som blir utsatt om detta sker vid upprepade tillfällen mot dennes vilja (Purcell m.fl., 2004). 

När förföljelsen upplevs som obehaglig kan detta vara ett varningstecken på att förövaren 

kommer att bruka våld mot offret då förövaren kan vara oförutsägbar och skada andra  

människor, trots att syftet inte alltid är att skada någon (Mullen, Pathé & Purcell, 2009). 

     Det finns olika typer av förövare som förföljer (Mullen m.fl., 2009). Dessa förövare 

skiljer sig i vilka beteenden de utövar, hur länge förföljelsen pågår samt vilka motiv som  

ligger till grund för förföljelsen. En typ av förövare kan förfölja med motivet att skapa en  

intim relation med offret medan en annan förövare kan förfölja med motivet att hämnas på  

offret. Andra motiv kan vara att skapa en vänskapsrelation med offret, tillfredsställa sitt  

sexuella begär och kontrollbehov genom att övervaka offret eller att återfå kärleksrelationen 

med denne (Mullen m.fl., 2009). 

     Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka  

handlingar som begås av olika typer av förövare inom brottet olaga förföljelse, detta genom 

att undersöka domar i Sverige från år 2011-2016. Syftet är även att se vilka motiv som kan 

ligga till grund för brottet samt vilka påföljder som utdöms. I föreliggande studie kommer 

begreppet stalkingbeteende att användas för att förklara olika beteenden som enligt forskning 

utförs av personer som förföljer samt begreppet stalkingtyp för att beskriva olika typer av  

förövare inom olaga förföljelse. 

     En av världens första anti-stalkninglagar stiftades i Kalifornien år 1991, detta till följd 

av mordet på skådespelaren Rebecca Schaeffer år 1989 (Mullen & Pathé, 2002). Rebecca 

mördades av en besatt beundrare som ihärdigt förföljt henne under flera år genom bland annat 

fysiska närmanden och att skicka brev. Mordet på Rebecca Schaeffer blev omtalat över hela 

världen, och medier i USA använde därefter ordet ”stalker” för att beskriva personer som 

ihärdigt och aggressivt förföljer och trakasserar kända personer. På 1990-talet vidgades be-
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greppet ”stalker” och innefattade då även de personer som utsatte sina före detta partners för 

upprepade trakasserier. Till följd av utvidgningen av begreppet ”stalker” följde även en ny 

konstruktion av förövaren, som från början kunde vara både man och kvinna men som nu 

symboliserades av en man som argsint trakasserade kvinnor. Stalking utvecklades senare från 

att vara ett nytt begrepp i medierna till att bli ett omfattande socialt problem och kriminellt 

beteende (Mullen & Pathé, 2002). 

Lagrum 

I föreliggande studie kommer begreppet olaga förföljelse användas, då detta är namnet på den 

anti-stalkninglag som införts i Sverige. Lagen om olaga förföljelse infördes i den svenska 

brottsbalken 1 oktober år 2011 som en del av en reform med syfte att förbättra skydd mot 

stalkning (Prop. 2010/11:45). Syftet med lagen är att kriminalisera systematiserad förföljelse, 

det vill säga gärningar som sker mot en och samma person vid upprepade tillfällen (SOU 

2008:81). Syftet är även att bedöma hur dessa handlingar tillsammans utgör ett mönster av 

upprepade trakasserier och förföljelse, då tidigare bedömningar endast bedömt varje handling 

var för sig (SOU 2008:81). Lagen skiljer sig från lagen om grov frids- och  

kvinnofridskränkning då den inte endast fångar upp de fall av upprepade trakasserier som sker 

i nära relation, utan även de fall där parterna är okända för varandra (Brå, 2015). Med den nya 

lagen om olaga förföljelse blir det möjligt att ge ett högre straffvärde till dessa typer av brott 

(Prop. 2010/11:45), och ställer på så sätt handlingarna i bättre proportion till skadan som  

offret utsatts för (Brå, 2015). Lagen om olaga förföljelse (Lag 2011:485) delar in brottet olaga 

förföljelse in i 11 underbrott som redovisas på följande sätt: 

 

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 

3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket, 

4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §, 

5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §, 

6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §, 

7. ofredande enligt 4 kap. 7 §, 

8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §, 

9. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott, 

10. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller 

11. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud 

 

https://www.lagboken.se/Views/Document/Pages/DocumentView.aspx?id=64855&docId=2201&portalID=56
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För att dessa underbrott ska klassificeras som olaga förföljelse ska varje underbrott vara en 

del i upprepad kränkning mot den utsattes integritet (SOU 2008:81). Det är generellt sett inte 

antalet gärningar som avgör huruvida ett fall ska bedömas som olaga förföljelse, utan snarare 

hur grova dessa handlingar är i sin karaktär (Prop. 2010/11:45). 

 Mullen och Pathé (2002) beskriver förföljelsen som ett offerdefinierat fenomen där  

offrets upplevelser av förföljelsen är centrala. Handlingar som från början ses som avvikande 

och opassande kan övergå till att ses som kriminella om dem skapar rädsla och obehag hos 

offret. Gränsen mellan vad som anses vara opassande och vad som anses vara kriminellt  

påverkas av offrets attityder och tolerans mot handlingarna (Mullen & Pathé, 2002). Det är 

därför offrets upplevelse av händelserna som står i fokus när det kommer till att bedöma 

handlingarna som förföljelse eller inte (Mullen & Pathé, 2002). 

     Vanligast är att offret för förföljelsen är kvinna och att förövaren är man samt att  

förföljelsen startar till följd av en avslutad intim relation (Purcell, Pathé & Mullen, 2010; 

Strand & McEwan, 2011; Tjaden & Thoennes, 1998). Så är även fallet i över hälften av de 

fall av olaga förföljelse i Sverige som lett till fällande dom (Brå, 2015). Under åren 2011-

2013 registrerades 1952 anmälningar för olaga förföljelse i Sverige, varav 6 % (127 stycken) 

av anmälningarna ledde till fällande dom (Brå, 2015). Det är vanligast att de fall som lett till  

fällande dom består av ofredande och överträdelse av kontaktförbud. Överträdelse av  

kontaktförbud, vilket utgör 57 % av de fällande domarna, är en faktor som kan styrka  

bevisningen för brottet och därmed öka möjligheten till fällande dom. Genom en överträdelse 

av kontaktförbud blir varje kontaktförsök till den utsatte en direkt straffbar överträdelse och 

gärningspersonen blir på så sätt lättare att fälla. En annan faktor som kan öka möjligheten till 

fällande dom är att parterna har haft en nära relation, vilket är fallet i över hälften av  

händelserna. Relationen gör det ofta lättare att styrka brottet då det är lättare att identifiera den 

person som är misstänkt (Brå, 2015). Dock är gärningar och underbrott inom olaga förföljelse 

svåra att utreda och bevisa, vilket gör att det generellt sätt blir svårt att styrka att brottet har 

inträffat. Det är exempelvis svårt att bevisa att en person befunnit sig på en plats med motivet 

att övervaka eller markera sin närvaro för den som blir utsatt, därför försvåras bevisningen i 

dessa fall av att den utsattes ord står mot den misstänktes ord (Brå, 2015). 

     När det står klart att den misstänkte begått brottet och därefter döms för olaga  

förföljelse av rättsväsendet, finns ett antal olika påföljder som kan utdömas. De påföljder som 

kan utdömas för olaga förföljelse är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, rättspsykiatrisk 

vård samt ungdomsvård. 

Påföljder 

Fängelse och skyddstillsyn är de två vanligaste påföljderna för de som döms för olaga  

förföljelse i Sverige (Brå, 2015). Av dem som dömts för olaga förföljelse döms 49 % till 
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fängelse, där fängelsestraffen sträcker sig från en månad till två år. En fjärdedel (24 %) av 

dem som döms för olaga förföljelse döms till skyddstillsyn (Brå, 2015). Skyddstillsyn innebär 

att den skyldige får ett straff som äger rum ute i samhället, där denne får en prövotid på tre år 

(Kriminalvården, 2016). Personen har under prövotiden en regelbunden kontakt och möten 

med en frivårdshandläggare som ger stöd åt personen när det kommer till exempelvis kontakt 

med myndigheter. Syftet med skyddstillsyn är att den dömde personen ska sluta begå brott 

och återanpassa sig till samhället (Kriminalvården, 2016). 

     Den tredje vanligaste påföljden (14 %) för brottet olaga förföljelse är rättspsykiatrisk 

vård (Brå, 2015). Rättspsykiatrisk vård ges till den som bedöms ha begått brottet under 

 påverkan av en allvarlig psykisk störning och denne därför haft en nedsatt förmåga att förstå 

konsekvenserna av sina handlingar. Psykisk störning innebär att personens 

 personlighet, känsloliv och kognition har påverkats av dennes psykiska ohälsa. Den psykiska 

störningen kan orsaka både lidande och funktionsnedsättning hos individen (Flyckt, 

2016).  Det är relativt vanligt att brottet olaga förföljelse begås av en person med en allvarlig 

psykisk störning (Brå, 2015). Enligt en studie av Mullen m.fl., (1999) från en rättspsykiatrisk 

klinik i USA förekom olika typer av psykiska störningar hos en andel av de som dömts för 

stalking. Exempel på psykiatriska störningar som är kopplade till personer som förföljer är 

schizofreni, bipolärt syndrom, svår depression och ångestsyndrom (Mullen m.fl., 1999). 

     Andra påföljder, som är mindre vanligt förekommande bland dömda för olaga  

förföljelse, är ungdomsvård (1 %) och villkorlig dom (12 %) (Brå, 2015). Villkorlig dom  

innebär straff som är strängare än böter, men som också kan förenas med dagsböter och  

samhällstjänst. Den dömde har en prövotid under två år (Kriminalvården, 2016). Unga 

lagöverträdare som begår brott innan 21 års ålder kan dömas till ungdomsvård istället för 

fängelse. Den dömde får ett tidsbestämt straff som denne avtjänar på särskilda ungdomshem. 

Syftet med straffet är att den dömde ska få vård och behandling som är riktad mot kriminalitet 

(SiS, 2016). 

Stalkingbeteenden 

Det råder delade meningar inom forskning hur olaga förföljelse ska definieras, men stor del 

av forskning är överens om ett antal element som bör finnas med för att händelser ska utgöra 

en förföljelse (Spitzberg, 2002; Johnson & Thompson, 2016; Smith-Darden, Reidy & 

Kernsmith, 2016). Olaga förföljelse handlar främst om ett mönster av handlingar, beteenden 

och kommunikation som inskränker på individens integritet (Prop. 2010/11:45; SOU 

2008:81). Exempel på vanliga handlingar inom olaga förföljelse är oönskade telefonsam-

tal/sms/mail, hot samt att med fysisk närvaro skapa rädsla och obehag hos den som blir utsatt 

(Brå, 2015). För att handlingarna ska ses som upprepade krävs det att handlingarna skett vid 

minst två tillfällen (Brå, 2006). Handlingarna ska vara avsiktligt riktade mot en specifik  



OLAGA FÖRFÖLJELSE   5 

 

person, där den utsatte har begränsad möjlighet att påverka situationen. Till sist, för att hand-

lingarna ska klassificeras som olaga förföljelse, ska handlingarna uppfattas som besvärande 

eller obehagliga av den som blir utsatt (Prop. 2010/11:45).        

     Det finns en stor variation av stalkingbeteenden, både när det kommer till beteendets 

karaktär och hur lång tid beteendet fortskrider. I en svensk kontext framgår det att trakasserier 

i form av telefonsamtal, e-post och brev är de vanligaste stalkingbeteendena (Brå, 2006). 

Andra vanliga stalkingbeteenden är att förövaren fysiskt närmar sig offret, överträder  

kontaktförbud (Brå, 2015), skickar oönskade gåvor och blommor samt saboterar offrets 

egendom (McEwan, Mullen & MacKenzie, 2009).   

Tidigare forskning har undersökt stalkingbeteenden bland olika populationer, kontexter 

och länder och resultaten visar att det finns vissa beteenden som är mer eller mindre vanligt 

förekommande hos de grupper som undersökts. De grupper som undersökts är finska studen-

ter, klienter på rättpsykiatrisk klinik, samkönad/icke samkönad stalking, samt stalkingoffer 

från Sverige, Österrike, Australien. Resultatet från samtliga undersökningar visade att  

oönskade telefonsamtal, sms och e-post var vanligt förekommande stalkingbeteenden, likaså 

hot, skadegörelse på offrets egendom samt att tilltala offret (Björklund, Käkkänen, Sheridan 

& Roberts, 2010; Hirtenlehner, Starzer & Weber, 2012; Mullen m.fl., 1999; Strand & 

McEwan, 2011). Att följa efter (Hirtenlehner m.fl., 2012; Mullen m.fl., 1999; Strand & 

McEwan, 2011), skicka oönskade brev och att övervaka offret (Hirtenlehner m.fl., 2012;  

Mullen m.fl., 1999) samt att gå in i offrets hem (Hirtenlehner m.fl.; Strand & McEwan, 2011) 

var också vanligt förekommande stalkingbeteenden. I studierna om samkönad/icke samkönad 

stalking och klienter på rättpsykiatrisk klinik visade resultaten dessutom att förövare skickar 

gåvor och presenter till offren (Mullen m.fl., 1999; Strand & McEwan, 2011). Våld förekom i 

högre utsträckning hos finska studenter och klienter på rättpsykiatrisk klinik än hos offer 

inom samkönad-stalking och stalkingoffer i Österrike (Björklund m.fl., 2010; Hirtenlehner 

m.fl., 2012; Mullen m.fl., 1999; Strand & McEwan, 2011). Slutligen förekom olika former av 

tvång som stalkingbeteende i studien som undersökt finska studenter (Björklund m.fl., 2010). 

     En metaanalys av Spitzberg och Cupach (2007) har visat på andra typiska stalkingbete-

enden. Dessa stalkingbeteenden kan exempelvis vara att kontakta personer i offrets närhet och 

att hota dessa personer, att sitta utanför offrets hem under en lång tid samt att sprida rykten 

om eller på andra sätt förolämpa offret. Andra mer våldsamma stalkingbeteenden är att  

misshandla offret, göra inbrott i offrets egendom, våldtäkt och våldtäktsförsök, mord och 

mordförsök samt att förövaren begår självmord eller gör ett försök att ta livet av sig  

(Spitzberg & Cupach, 2007). 

Det är olika motiv och kontexter som påverkar vilka beteenden som används av  

förövare som förföljer. Det finns skillnader mellan olika stalkingtyper i vilka beteende och 
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tillvägagångssätt som används vid förföljelsen (Mullen, Pathé & Purcell, 2009). 

Stalkingtyper & motiv 

Idag finns flera olika sätt att klassificera förövare inom stalking, så kallade stalkingtypologier 

(Mullen & Pathé, 2002). Det övergripande syftet för typologierna är att identifiera olikheter 

mellan förövare för att sedan kunna bedöma risk för hot eller våld (Racine & Billick, 2014). 

I föreliggande studie kommer de dömda för olaga förföljelse att kategoriseras enligt Mullens 

stalkingtypologi. 

Mullen m.fl., (2009) vill med hjälp av sin typologi fånga motivet med olika  

stalkingbeteenden samt vilka behov och begär som ligger till grund för förföljelsen. Förövare 

som förföljer skiljer sig dels i motiv och dels i vilka behov de söker att tillfredsställa samt i 

hur länge stalkingbeteendet fortskrider. Mullen delar in förövarna i fem grupper; den 

avvisade, den inkompetente, den hämndlystne, den rovgirige samt den intimitetssökande. 

De avvisade förövarna utgör den största gruppen i denna typologi (Mullen m.fl., 1999). 

Motiven bland de avvisade är antingen upprättelse, försoning eller att reparera en tidigare 

relation (Mullen m.fl., 2009). Vanliga beteenden som en avvisad förövare utövar mot offret är 

bland annat skadegörelse på egendom, telefonsamtal, hot och kränkningar samt att fysiskt 

förfölja offret (Youngs m.fl., 2013). 

Den inkompetente förövaren har en önskan om att etablera en ny relation och ser sig 

dessutom ha rätt till relationen (Mullen m.fl., 2009). Motivet är därför att skapa kontakt som 

de hoppas kan leda till en vänskap eller en sexuell relation. En inkompetent förövare föredrar 

direkt kommunikation framför att skriva brev (Mullen m.fl., 2009) och kontakten till offret 

har många gånger sexuella inslag (Youngs m.fl., 2013). 

En hämndlysten förövares motiv är att hämnas på grund av att denne upplevt orättvis 

behandling (Mullen m.fl., 2009). Vanliga stalkingbeteenden hos en hämndlysten förövare är 

att hota, fysiskt förfölja, skriva brev samt att kontakta offret via telefon. Förövaren skrämmer 

offret och får även tillfredsställelse av att känna makt och kontroll över en annan person och 

stalkingbeteendet kan till följd av detta bli långvarigt (Mullen m.fl., 2009). 

Den rovgirige förövaren vill tillfredsställa sitt sexuella begär och kontrollbehov och 

stalkingbeteendet leder ofta till en sexuell attack mot offret (Mullen m.fl., 2009). De  

mest vanliga stalkingbeteendet den rovgirige ägnar sig åt är att smyga efter offret och på så 

vis upprätthålla övervakning över denne. Den rovgirige närmar sig sällan offret öppet (Mullen 

m.fl., 2009) och telefonsamtal sker sällan. Denna stalkingtyp brukar våld mot offret i högst 

utsträckning av de olika stalkingtyperna (Youngs m.fl., 2013). 

Upplevd ensamhet med motivet att etablera en nära relation utlöser stalkingbeteende 

hos en intimitetssökande förövare (Mullen m.fl., 2009). Hot, skicka brev, ringa eller fysiskt 

förfölja offret är vanliga stalkingbeteenden hos en intimitetssökande förövare. Ibland kan en 
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konfrontation leda till att förövaren gör uppehåll i olaga förföljelsen på grund av förtvivlan 

eller raseri, men i regel återupptas stalkingbeteendet som ofta blir långvarigt hos denna typ av 

förövare (Mullen m.fl., 2009). 

      Samma studie som undersökte stalking bland klienter på rättspsykiatrisk klinik  

kartlade också hur många av dessa förövare som ingick i de fem stalkingtyperna (Mullen 

m.fl.,1999). Av de 145 personer som undersöktes tillhörde 35 % den avvisade, 33 % den  

intimitetssökande, 15 % den inkompetente, 11 % den hämndlysten och 4 % tillhörde den  

rovgirige förövaren (Mullen m.fl., 1999). 

Olika typer av förövare drivs således av olika behov och begär (Mullen m.fl., 2009). 

Mullens m.fl., (1999) stalkingtypologi visar vilka möjliga motiv för varje stalkingtyp som kan 

ligga till grund till brottet samt hur motiven skiljer sig mellan typerna.  

Rational choice-teorin och olaga förföljelse 

Hur den dömde i sin tur rättfärdigar brottet genom sina motiv kommer i denna studie att  

analyseras med hjälp av rational choice-teorin. Förövarna gör aktiva val att förfölja och  

trakassera en person och bryr sig inte om, eller förstår inte, konsekvenserna av sina  

handlingar. Teorin kommer därför att användas i ett försök att förstå hur den dömde  

kalkylerat upplevda vinster och förluster med handlingarna. 

Olaga förföljelse innebär upprepade trakasserier, ibland under längre perioder, vilket 

betyder att det i många fall finns ett syfte och tanke bakom handlingarna. För en person som 

exempelvis förföljer med syfte att återuppta relationen med sin expartner kan varje trakasseri 

bli en möjlighet att uppnå detta. De upprepade trakasserierna upprätthåller på så sätt 

 kontakten trots att viljan att återuppta relationen inte är ömsesidig.   

     Rational choice-teorins grundantagande är att alla människor är rationella varelser som 

handlar i syfte att maximera vinsterna och minimera förlusterna i sina handlingar (Newburn, 

2013). Även en person som lider av vanföreställningar och tvångstankar handlar i viss mån 

rationellt, dock är denna rationalitet begränsad genom hur denne uppfattar möjligheter,  

potential och konsekvenser i situationer och handlingar. Alla människor gör således det mest 

rationella valet utifrån sina förutsättningar. Brott och kriminella handlingar är grundat på  

kalkyleringar, där individen balanserar för- och nackdelar med att begå brottet. Om personen 

ser en möjlighet till att begå brott och om denne bedömer vinsterna som större än förlusterna, 

så ökar risken för att individen väljer att begå brott (Newburn, 2013). 

 Cornish och Clarke utvecklade teorin om människan som en rationellt handlande  

varelse (Cornish & Clarke, 2006, ref. i Newburn, 2013). De hävdade att det rationella valet 

inte är ett enstaka val, utan en rad val som påverkas av sociala och psykologiska faktorer som 

individen tar med sig till situationen som denne befinner sig i. Dessa sociala och psykologiska 

faktorer gör individen mer eller mindre motiverad till att begå brott. Vidare har Cornish och 
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Clarke (2006) formulerat en rad grundantaganden inom rational choice-teorin. Brottsliga 

handlingar är alltid intentionella, det vill säga att personen som begår brottet alltid har en  

avsikt med handlingen. Avsikten handlar om att dra nytta av de fördelar som individen  

bedömer resulterar i handlingen. Individen försöker alltid att ta det bästa beslutet utifrån de 

risker och osäkerheter som valet innebär och detta beslutstagande ser olika ut beroende på hur 

riskfyllt brottet är. 

     Båda delarna i en individs besluttagande grundar sig således i individens kalkylering av 

förväntade vinster och förluster (Cornish & Clarke, 2006, ref. i Newburn, 2013). En faktor 

som individen kan bedöma som en förlust/nackdel är rättsliga påföljder, såsom exempelvis 

fängelse och skyddstillsyn. Att få en rättslig påföljd kan innebära att närstående tar avstånd 

och stigmatiserar individen på grund av dennes normbrytande handlingar, vilket i sin tur kan 

leda till att individen känner skuld och skam (McCarthy, 2002). Faktorer som kan bedömas 

som vinster/fördelar är materiella vinster, vinster i form av prestige, upphetsning, sexuell  

tillfredsställelse samt känslan av makt över en annan person (Newburn, 2013). 

     I denna studie kommer motiv för olaga förföljelse att analyseras med hjälp av rational 

choice-teorin, detta för att se om teorin kan vara en förklaringsmodell till hur den dömde  

rättfärdigat brottet. Teorin kommer även att användas för att förstå hur den dömde kalkylerat 

upplevda vinster och förluster med handlingarna. 

Problemformulering   

Som tidigare nämnts utsätts var tionde person i Sverige för olaga förföljelse varje år. Mellan 

åren 2011-2013 registrerades 1952 anmälningar om olaga förföljelse där endast 6 % (127 

stycken) av dessa anmälningar ledde till fällande dom (Brå, 2015). Av de som döms för olaga 

förföljelse får 64 % av dessa personer någon form av frihetsberövande påföljd, såsom  

fängelse, rättspsykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård. (Brå, 2015). Vanligt förekommande  

stalkingbeteenden inom flera av Mullens stalkingtyper är samtal, sms, e-post, hot,  

skadegörelse (Björklund m.fl., 2010; Hirtenlehner m.fl., 2012; Mullen m.fl., 1999; Strand & 

McEwan, 2011) och överträdelse av kontaktförbud (Brå, 2015). 

 I Sverige är forskningen om dömda för olaga förföljelse mycket begränsad. Det mest 

omfattande materialet som finns inom stalkning och olaga förföljelse i Sverige är Brås rappor-

ter från år 2006 och 2015. Brå (2006) undersöker stalkning, men undersöker inte dömda  

personer då lagen om olaga förföljelse ännu inte införts vid denna tidpunkt. Brå (2015) har 

bland annat undersökt dömda för olaga förföljelse, men fördjupar sig varken i förövarens  

motiv eller i vilka typer av personer som faktiskt begår detta brott. Det behövs således mer 

forskning om de olika förövarna bakom detta brott. Forskningen är viktigt för att få ökad  

kunskap om motiv, tillvägagångssätt och karaktärsdrag samt kunskap om vilka  

stalkingbeteenden som bedöms som olaga förföljelse av rättsväsendet. Att öka kunskap inom 
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detta område är viktigt då en stor andel av den svenska befolkningen blir förföljda, ibland 

utan att veta att handlingarna de blir utsatta för är brottsliga. Denna kunskapsbrist kan vara en 

av orsakerna till den låga anmälningsbenägenheten inom olaga förföljelse. Det behövs även 

mer kunskap inom rättsväsendet för att kunna tillämpa lagen på ett mer effektivt sätt och  

därigenom kunna döma fler som anmälts för brottet. Denna studie syftar därför till att öka 

kunskapen om olaga förföljelse genom att undersöka faktorer såsom stalkingbeteenden,  

påföljder och motiv i relation till olika typer av dömda förövare inom brottet. Domarna som 

kommer att undersökas är delvis desamma som Brå (2015) använt sig av med skillnad att 

även domar från år 2014-2016 kommer att inkluderas. Domarna kommer i denna studie att 

undersökas med hjälp av en mixed design, det vill säga både genom en kvalitativ och  

kvantitativ ansats (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), för att få en ökad kunskap om dömda 

för olaga förföljelse och deras beteenden i svensk kontext.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om Mullens fem stalkingtyper är kopplade till  

specifika stalkingbeteenden hos de som dömts för olaga förföljelse i Sverige. Syftet är även 

att se vilka motiv som kan ligga till grund för brottet samt vilka påföljder som utdöms för 

olaga förföljelse. De frågeställningar som denna studie syftar till att besvara är: 

1. Hur ser fördelningen ut mellan specifika stalkingbeteenden och Mullens stalkingtyper 

bland dömda för olaga förföljelse och finns det skillnader mellan stalkingtyperna vad gäller 

stalkingbeteenden? 

2. Vilka typer av påföljder utdöms för olaga förföljelse och finns det skillnader i påföljder 

mellan Mullens stalkingtyper? 

3. Vilka underliggande motiv till stalkingbeteenden finns hos dömda för olaga förföljelse och 

hur skiljer dem sig åt mellan Mullens stalkingtyper     

    Metod 

I denna studie användes en mixed design, vilket innebär att både en kvalitativ och kvantitativ 

metod används (Hjerm m.fl., 2014). Den kvalitativa ansatsen användes för att analysera och 

få djupare förståelse för underliggande motiv till olaga förföljelse. Den kvantitativa ansatsen 

användes för att redogöra för frekvenser av stalkingbeteenden och påföljder, samt att kunna se 

skillnader i påföljder och beteenden mellan Mullens olika stalkingtyper. 

Deltagare 

Urvalet bestod av 97 dömda personer för olaga förföljelse mellan åren 2011-2016 i Sverige. 

Åldern på de dömda varierade från 16-68 år (M=41,3, SD=12,5) varav 83 stycken av dessa 

var män (85,6 %) och 14 stycken var kvinnor (14,4 %). Domarna samlades in genom ett  

bekvämlighetsurval genom att samtliga tingsrätter i Sverige kontaktades via mail varpå  

tingsrätterna mejlade tillbaka de domar som var tillgängliga. De domar som samlats in i denna 



OLAGA FÖRFÖLJELSE   10 

 

studie uppskattas vara cirka 30 % av det totala antalet domar som finns inom olaga förföljelse 

i Sverige mellan åren 2011-2016. Det externa bortfallet i denna studie beräknas därför vara 

cirka 70 %. De dömda personer som kopplades till kategorin “oklar” räknades som internt 

bortfall, vilket var fallet i två av domarna. Inklusionskriteriet var att endast de dömda som 

kunde kopplas till en stalkingtyp kunde användas i studien. Av de 99 domar som samlats in 

var 3 % från år 2011, 10 % från 2012, 26 % från 2013, 4 % från 2014, 42 % från 2015 och 15 

% från 2016. 

Material 

Det material som ligger till grund för denna studie är domar från åren 2011-2016 med dömda 

personer för olaga förföljelse. I dessa domar framgår vem den misstänkte/dömde för brottet är 

samt vem den målsägande är, vart brottet ägde rum, hur händelseförloppet såg ut samt vilka 

påföljder som ges till den dömde. 

     En karta över Mullens fem stalkingtyper användes med syftet att se vilken stalkingtyp 

den dömde kan kopplas till, det vill säga den avvisade, hämndlystne, inkompetente, intimi-

tetssökande och rovgirige förövaren (MacKenzie, McEwan, Pathé, James, Ogloff & Mullen, 

2009). Kartan är utformad likt ett träd med olika nivåer och grenar med syfte att ta reda på 

vilken specifik typ av förövare det rör sig om. De olika nivåerna ser till målet med förföljel-

sen, relationen mellan offret och förövaren samt motivet till förföljelsen. Den första nivån 

avgör huruvida offret är målet med förföljelsen eller inte. Den andra nivån avgör om offret 

och förövaren haft en tidigare relation och i så fall vilken typ av relation det rör sig om, såsom 

familj, tidigare sexuell partner, kollega, okänd, främling eller vän. Den tredje nivån ser till 

förövarens primära motiv med förföljelsen, exempelvis att söka hämnd, återuppta relation 

eller söka en intim relation med någon. Slutligen handlar den fjärde nivån om huruvida förö-

varen har vanföreställningar eller olämplig kärlek till offret. De förövare som inte kunde klas-

sificeras som en av Mullens stalkingtyper benämndes som oklar (MacKenzie m.fl., 2009). 

     För att mäta stalkingbeteenden, påföljder och motiv användes ett kodformulär med 23 

frågor med både slutna och öppna svarsalternativ (Se Figur 1). Kodformuläret bestod inled-

ningsvis av demografiska frågor angående kön och ålder. Därefter följde frågor om stalking-

beteenden som enligt tidigare forskning (Björklund m.fl., 2010; Brå, 2006; Brå, 2015; Hirten-

lehner m.fl., 2012; McEwan m.fl., 2009; Mullen m.fl., 1999; Mullen m.fl., 2009; Spitzberg & 

Cupach, 2007; Strand & McEwan, 2011) är vanligt förekommande beteenden hos de som 

förföljer. Exempel på stalkingbeteenden som undersökts i denna studie är e-post, tvång, 

skrämmas och hota och offret. E-post innebar i denna studie privata meddelanden till offrets 

mailadress och/eller andra privata konton på sociala medier. Tvång innebar att förövaren 

tvingade offret att göra något denne inte ville, till exempel att träffas. Att skrämmas innebar 

att förövaren medvetet/omedvetet skapat obehag och rädsla hos offret, till exempel genom att 
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ringa på dennes dörr ett stort antal gånger. Stalkingbeteendet hot innebar uttalat hot mot offret 

eller mot tredje part, detta genom att exempelvis hota att skada, offret eller någon annan i off-

rets närhet. Svarsalternativen i kodformuläret mätte dels om ett specifikt stalkingbeteende 

inträffat, dels i vilken utsträckning stalkingbeteendet förekommit. De svarsalternativ som 

fanns gällande om ett stalkingbeteende inträffat är ja eller nej och de svarsalternativ som finns 

gällande frekvensen på stalkingbeteendet är 0 gånger, någon gång (1-5 gånger), ofta före-

kommande (5-20 gånger) och extremt förekommande (20 eller fler gånger).  

 

Ålder____     Kön______ Ja Nej 0 gånger   Någon gång Ofta förekommande Extremt 

Samtal       

Sms       

Brev       

E-post       

Presenter/gåvor       

Följt efter       

Stått utanför/innan-för hem/arbete/skola       

Tvång – mot offrets vilja       

Hot       

Skrämmas       

Fysisk våld       

Sexuella trakasserier       

Överskridit kontaktförbud       

Skadegörelse egendom       

Fängelse       

Skyddstillsyn       

Rättspsykiatrisk vård       

Villkorlig dom       

Ungdomsvård       

Motiv:_________________________________________________________________________________ 

  

Figur 1. Kodformulär 

  

  Reliabilitet handlar om pålitlighet och stabilitet i de mätinstrument forskaren avser sig 

använda. Interbedömarreliabilitet innebär överenstämmelsen mellan två eller fler bedömare 

(Bryman, 2011). För att mäta interbedömarreliabiliteten i denna studie testades kodformuläret 

av båda författarna. Författarna kodade var för sig samma 20 domar med hjälp av kodformulä-

ret och jämförde därefter resultaten. I SPSS skapades 40 variabler, en per dom, där 20 variab-

ler bestod av resultat från de 20 kodformulären från författare ett och 20 variabler bestod av 

resultat från de 20 kodformulären från författare två. Därefter skapades två index genom att 

summera samtliga variabler utifrån kodformuläret, vilka summerades utifrån ”0 gånger” till 
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”extremt” för varje dom. Det första indexet bestod av variablerna från författare ett och det 

andra bestod av variablerna från författare två. Dessa två index jämfördes sedan med varandra 

med hjälp av en Spearman´s korrelationsanalys, detta för att se hur starkt sambandet var mel-

lan författarnas tolkningar av frågorna i kodformulären. Om tolkningarna helt stämmer över-

ens med varandra ska korrelationskoefficienten vara 1,0. Korrelationskoefficienten för denna 

korrelationsanalys var rho = .89, vilket betyder att tolkningarna av frågorna i kodformuläret i 

hög utsträckning stämde överens med varandra. Detta gav oss en möjlighet att sedan revidera 

och tydliggöra de frågor där tolkningarna skiljde sig något. Validitet handlar om huruvida 

frågorna i ett mätinstrument mäter det som forskaren avser sig att mäta (Bryman, 2011). För 

att minska risken för mätfel i denna studie konstruerades frågorna i kodformuläret om stal-

kingbeteenden utifrån tidigare forskning, detta för att säkerställa att det är stalkingbeteenden 

som mäts i förhållande till stalkingtyper och inget annat. 

Procedur 

Samtliga 48 tingsrätter i Sverige kontaktades via mail med förfrågan om tillgång till domarna 

för olaga förföljelse mellan åren 2011-2016. Sammanlagt samlades 99 domar in, vilka lagra-

des på ett krypterat USB-minne. Domar är offentliga handlingar som i denna studie har be-

handlats konfidentiellt och därmed hanterats på ett sådant sätt att inga obehöriga har kunnat få 

tillgång till det. Domarna lagrades på två stycken krypterade USB-minnen, varav ett av dessa 

USB-minnen samt kodformulären förvarades i ett låst skåp hos en av studiens författare. 

Uppgifterna som samlats in från datamaterialet har endast använts för studiens syfte och inga 

namn på förövare, offer eller plats på vart händelserna inträffat har nämnts i studien vilket 

bidrar till att skydda individernas identiteter. 

     När domarna samlats in analyserades en dom i taget för att avgöra vilken stalkingtyp 

den dömde kunde kopplas till. Till detta användes Mullens karta över stalkingtyper, där stal-

kingtyp fastställdes i följande steg: 

1. Avgöra om offret var målet med förföljelsen eller inte  

2. Avgöra om förövaren var känd för offret sedan tidigare 

3. Fastställa vilken typ av relation förövaren och offret haft med varandra  

4. Fastställa vilket motiv, av de motiv som kartan föreslår, som var det primära motivet 

till förföljelsen. I detta steg kan den dömde kopplas antingen till den avvisade, den 

rovgirige, den hämndlystne eller oklara stalkingtypen  

5. För att kunna avgöra om den dömde tillhör den intimitetssökande eller inkompetente 

stalkingtypen fastställs i detta steg huruvida förövaren haft vanföreställningar eller 

olämplig kärlek till offret.  Om ja - den dömde kopplas till den intimitetssökande  

stalkingtypen, om nej - den dömde kopplas till den inkompetenta stalkingtypen 
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Efter att ha fastställt vilken stalkingtyp det rörde sig om, användes kodformuläret för att  

fastställa vilka stalkingbeteenden den dömde ägnat sig åt, detta genom att kryssa i om och hur 

ofta ett specifikt stalkingbeteende förekommit. Kodformuläret användes vidare för att  

undersöka vilken typ av påföljd den dömde tilldelats samt vilka motiv som framkommit till 

brottet. Svaren gällande demografi, stalkingbeteenden och påföljder lades slutligen in i  

statistikprogrammet SPSS för vidare analys. 

     För att ta reda på den dömdes motiv till brottet lästes domarna noga igenom i sökandet 

efter ord och meningar som berättade något om dennes motiv. Dessa meningar noterades 

längst ned på kodformuläret och klipptes sedan ut och lades i olika högar med liknande motiv. 

Högarna skapades för på ett enkelt sätt kunna hitta motiv som berör liknande ämnen. Utifrån 

dessa högar med urklippta motiv skapades sedan teman och subkategorier. För att se  

skillnader i motiv mellan stalkingtyperna sorterades istället motiven i högar där vardera hög 

representerade respektive stalkingtyp. 

Analyser 

För att besvara frågeställning ett och två gjordes först frekvenstabeller för att se fördelning 

mellan påföljder, stalkingbeteenden och Mullens stalkingtyper. Därefter gjordes Chi2-tester 

för att se eventuella skillnader i stalkingbeteenden och påföljder mellan stalkingtyperna. För 

att se skillnader i hur ofta beteendena förekom hos respektive stalkingtyp gjordes ett Kruskal 

Wallis-test, följt av post hoc-testet Mann Whitney-U för att se hur dessa skillnader såg ut mel-

lan typerna.   

     För att besvara frågeställning tre gjordes en tematisk analys för att kategorisera de döm-

das motiv till brottet samt för att kunna se skillnader i motiv mellan respektive stalkingtyp. 

Den tematiska analysen inleddes med att teman konstruerades om motiv utifrån den data som 

samlats in. De teman om motiv som skapades var relation, egendom, hämnd och sexuella mo-

tiv. Därefter sammanställdes materialet inom respektive tema för att sammanställa vilka motiv 

som gavs av de dömda för olaga förföljelse. Utifrån temat relation skapades två olika subka-

tegorier; återuppta/etablera/upprätthålla relation och tron på att man har en relation med off-

ret. Utifrån temat sexuella motiv skapades subkategorierna sexuell tillfredställelse och sexuell 

relation. 

       Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka om Mullens fem stalkingtyper är kopplade till spe-

cifika stalkingbeteenden inom olaga förföljelse i Sverige. Syftet var även att se vilka motiv 

som kan ligga till grund för brottet samt vilka påföljder som utdöms till de som döms för 

olaga förföljelse. 

Stalkingtyper och stalkingbeteenden 



OLAGA FÖRFÖLJELSE   14 

 

För att se hur fördelningen ser ut mellan stalkingbeteenden och Mullens stalkingtyper bland 

dömda för olaga förföljelse gjordes en frekvenstabell (se Tabell 1). Fördelningen mellan olika 

stalkingbeteenden visade att 79,4 % av förövarna skickade sms, 59,8 % ringde offret, 58,8 % 

hade stått utanför/innanför offrets arbete/hem, 53,6 % hade någon gång hotat offret och 51,5 

% hade skickat e-post. Vidare visade fördelningen att 50,5 % av förövarna överskridit kon-

taktförbud, 28,9 % hade skickat brev, 26,8 % hade skrämt offret, 25,8 % hade följt efter offret 

och 18,6 % hade utsatt offret för sexuella trakasserier. Slutligen visade fördelningen att 14 % 

hade brukat fysiskt våld mot offret, 12,4 % hade skickat presenter, 12,4 % hade skadat offrets 

egendom och 6,2 % hade tvingat offret att göra något denne inte vill. Resultatet visade således 

att det vanligast förekommande stalkingbeteendet bland dömda för olaga förföljelse i Sverige 

var att skicka oönskade sms till offret, och det minst förekommande beteendet att tvinga offret 

till något denne inte vill. 

     Frekvensen över stalkingtyper visade att 65 % av de dömda personerna inom olaga för-

följelse var avvisade, 12 % var hämndlystna, 9 % var intimitetssökande, 7 % var inkompe-

tenta, 4 % var rovgiriga och 2 % av förövarna gick inte att fastställa. Resultatet visade således 

att majoriteten av förövare dömda för olaga förföljelse i Sverige tillhör den avvisade stalking-

typen. 

     För att se skillnader i stalkingbeteenden mellan stalkingtyperna gjordes ett Chi2-test. 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader i fem av 14 stalkingbeteenden (Se Tabell 

1). Stalkingtyperna skiljde sig signifikant åt när det kom till att skicka sms till offret (X2= 

21,54, df = 4, p<,001) och att ringa offret (X2= 10,64, df = 4, p<,05). Det fanns även signifi-

kanta skillnader mellan stalkingtyperna gällande att utsätta offret för sexuella trakasserier 

(X2= 16,96, df = 4, p<,01), överskrida kontaktförbud (X2= 17,80, df = 4, p<,01) och att följa 

efter offret (X2= 9,45, df = 4, p<,05). 
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Tabell 1 

Frekvenstabell över Mullens fem stalkingtyper och stalkingbeteenden samt chi2-värden för att 

se skillnader i stalkingbeteenden mellan stalkingtyperna 

 Total Avvisad 

(n=65) 

Hämndlysten 

(n=12) 

Rovgirig 

(n=4) 

Intimitetssökande 

(n=9) 

Inkompetent 

(n=7) 

X2 

  n % n % n % n % n %  

Samtal 

Sms 

Brev 

E-post 

Presenter/gåvor 

Följt efter 

Stått utanför/innanför 

arbete/skola 

Tvång 

Hot 

Skrämmas 

Fysiskt våld 

Sexuella trakasserier 

Överskridit kontaktförbud 

Skadegörelse 

59,8% 

79,4% 

28,9% 

51,5% 

12,4% 

25,8% 

 

58,8% 

6,2% 

53,6% 

26,8% 

14% 

18,3% 

 

50,5% 

12,4% 

42 

55 

16 

34 

9 

16 

 

41 

5 

35 

14 

10 

6 

 

42 

10 

64,6% 

84,6% 

24,6% 

52,3% 

13,8% 

24,6% 

 

63,1% 

7,7% 

53,8% 

21,5% 

15,4% 

9,2% 

 

64% 

15,4% 

7 

10 

5 

5 

1 

0 

 

5 

0 

7 

7 

0 

5 

 

2 

2 

58,3% 

83,3% 

41,7% 

41,1% 

8,3% 

0% 

 

41,7% 

0% 

58,3% 

58,3% 

0% 

41,7% 

 

16,7% 

16,7% 

0 

0 

1 

3 

0 

1 

 

1 

0 

3 

1 

0 

3 

 

0 

0 

0% 

0% 

25% 

75% 

0% 

25% 

 

25% 

0% 

75% 

25% 

0% 

75% 

 

0% 

0% 

7 

5 

4 

3 

2 

4 

 

5 

1 

4 

3 

1 

2 

 

2 

0 

77,8% 

55,6% 

44,4% 

33,3% 

22,2% 

44,4% 

 

55,6% 

11,1% 

44,4% 

22,2% 

11,1% 

22,2% 

 

22,2% 

0% 

2 

7 

2 

5 

1 

4 

 

5 

0 

3 

2 

1 

2 

 

3 

0 

28,6% 

100% 

28,6% 

71,4% 

14,3% 

57,1% 

 

71,4% 

0% 

42,9% 

28,6% 

14,3% 

28,6% 

 

42,9% 

0% 

10,64* 

21,54*** 

ns 

ns 

ns 

9,45* 

 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

16,96** 

 

17,80*** 

ns 

Not. n = antal personer i de olika stalkingtyperna. *p<,05, **p<,01, ***p<,001; ns = icke signifikant. 

 

Kruskal Wallis-testet (Se Tabell 2) visade att tre av de fem stalkingbeteendena var signifi-

kanta, vilket innebär att stalkingtyperna skiljer sig åt i hur hög utsträckning beteendena före-

kommer. Ett stalkingbeteende som skiljde sig signifikant åt mellan typerna var att skicka sms 

(X2= 12,14, df = 4, p<,05). Post hoc-testet Mann Whitney-U visade att rovgirige inte skickar 

sms i samma utsträckning som de avvisade (U=20, p<,05), hämndlystna (U=4, p<,05) och 

inkompetenta (U=0, p<,01) förövarna. Kruskal Wallis-testet visade även att stalkingtyperna 

skiljde sig i hur hög utsträckning de utsatte offret för sexuella trakasserier (X2= 18,45, df = 4, 

p<,001). Post hoc-testet visade att de rovgirige förövarna i högre utsträckning utsatte offret 

för sexuella trakasserier, vilket skiljde sig signifikant åt från de intimitetssökande (U=5,5, 

p<,05) och avvisade förövarna (U=40, p<,001). Det tredje stalkingbeteendet som skiljde sig 

signifikant åt mellan typerna var i hur hög utsträckning förövarna överskridit kontaktförbud 

(X2= 18,30, df = 4, p<,001). I detta fall visade post hoc-testet att de avvisade förövarna över-

skred kontaktförbudet i högst utsträckning och skiljde sig signifikant från de hämndlystna 
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(U=192, p<,01), de rovgirige (U=46, p<,05) samt de intimitetssökande förövarna (U=145,5, 

p<,05). 

 

 

 

Tabell 2 

Kruskal wallis-test för att se skillnader i hur hög utsträckning stalkingbeteenden förekommer 

hos de olika stalkingtyperna  

  Avvisad Hämndlysten Rovgirig Intimitetssökande Inkompetent X2 

  (n=65) (n=12) (n=4) (n=9) (n=7)  

  M   SD M   SD M   SD M   SD M   SD  

Samtal 

Sms 

Följt efter 

Sexuella  

trakasserier 

Överskridit 

kontaktförbud 

 

1,72   1,34 

2,23   1,02 

0,53   1,07 

 

0,21   0,71 

 

1,46   1,21 

1,50   1,31 

1,91   1,08 

0,00   0,00 

 

0,91   1,27 

 

0,33   0,81 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,75   1,57 

 

2,25   1,53 

 

0,00   0,00 

2,00   1,27 

1,55   1,54 

1,11   1,43  

 

0,33   0,73 

 

0,33   1,27 

0,85   1,46 

2,57   0,56 

1,14   1,05 

 

0,71   1,38 

 

0,85   1,02 

ns 

12,14* 

ns 

 

18,45*** 

 

18,30*** 

M = medelvärde, SD = standardavvikelse, *p<,05, **p<,01, ***p<,001; ns, icke signifikant. 

 

Stalkingtyper och påföljder 

En frekvenstabell gjordes för att se vilka påföljder som utdöms för olaga förföljelse (se Tabell 

3). Fördelningen mellan påföljder för de dömda för olaga förföljelse visade att fängelse var 

den vanligaste påföljden (46,4 %) till följt av skyddstillsyn (21,6 %), villkorlig dom (19,6 %), 

rättspsykiatrisk vård (10,3 %) och ungdomsvård (2,1 %). Vidare visade fördelningen att majo-

riteten av de avvisade, rovgirige och inkompetenta dömdes till fängelse. Bland de hämnd-

lystna och intimitetssökande förövarna inom olaga förföljelse fanns en relativt jämn fördel-

ning mellan att dömas till fängelse, skyddstillsyn, rättpsykiatrisk vård, villkorlig dom och 

ungdomsvård. Chi2-testet visade dock att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillna-

der mellan stalkingtyperna när det kommer till vilka påföljder de döms till. 

 

Tabell 3 

Frekvenstabell över påföljder som utdömts mot de olika stalkingtyperna  

 Total Avvisad 

(n=65) 

Hämndlysten 

(n=12) 

Rovgirig 

(n=4) 

Intimitetssökande 

(n=9) 

Inkompetent 

(n=7) 

X2 

  n % n % n % n % n %  
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Fängelse 

Skyddstillsyn 

Rättpsyk vård 

Villkorlig dom 

Ungdomsvård 

46,4% 

21,6% 

10,3% 

19,6% 

2,1% 

33 

13 

5 

13 

1 

50,8

% 

20% 

7,7% 

20% 

1,5% 

3 

3 

3 

2 

1 

25% 

25% 

25% 

16,7

% 

8,3% 

3 

0 

0 

1 

0 

75% 

0% 

0% 

75% 

0% 

2 

3 

2 

2 

0 

22,2% 

33,3% 

22,2% 

22,2% 

0% 

4 

2 

0 

1 

0 

57,1% 

28,6% 

0% 

14,3% 

0% 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

Not. n = antal personer i de olika stalkingtyperna. *p<,05, **p<,01, ***p<,001; ns, icke signifikant. 

Motiv 

För att se vilka underliggande motiv till brottet som ges av dömda för olaga förföljelse, samt 

om dessa motiv skiljer sig mellan Mullens stalkingtyper, gjordes en tematisk analys. De te-

man som konstruerades utifrån det insamlade materialet var relation, egendom, hämnd och 

sexuella motiv (se Tabell 4). De motiv som inte kunde fastställas placerades i en separat kate-

gori. 

     Relation. Temat relation var det största och mest omfattande temat i det insamlade 

materialet. Utifrån detta tema skapades två subkategorier; återuppta/etablera/upprätthålla re-

lation och tron på att man har en relation med offret. Det vanligaste motivet inom subkatego-

rin återuppta/etablera/upprätthålla relation var att vilja återuppta en kärleksrelation med offret. 

Flera av de dömda uttryckte att de inte ville släppa taget om offret på grund av starka känslor 

och ville därför försonas och återuppta den tidigare relationen. Exempel på detta framkom i 

dom 1 “Han ville säga att han saknade X då hon aldrig svarar när han ringer”. Det fanns även 

de förövare som uttryckte att de inte ville återuppta kärleksrelationen, utan istället ville skapa 

en vänskapsrelation med offret. I dom 2 framkom följande: “X var den första personen som 

någonsin lyssnat på honom gett honom ett sådant stöd”. I de fall där motivet inte var någon 

slags relation till offret kunde motivet istället handla om att upprätthålla relationen till gemen-

samma barn. Syftet med förföljelsen var i dessa fall att få information om barnen samt att få 

möjlighet att vara nära dem. I dom 3 beskrevs detta på följande sätt “Syftet med alla samtal 

till X var inte att få kontakt med henne utan med sönerna…”. Bland de dömda fanns även 

förövare som inte sökte någon form av intim relation, utan hade motivet att upprätthålla en 

professionell relation, exempelvis relationen med sin psykolog. Förföljelsen blev i dessa fall 

försök att hålla fast vid den professionella relationen, då förövaren uttryckte att denne inte 

ville leva utan offret. Ett exempel på detta framkom i dom 4 “X har uppgett att hon behöver 

henne i sitt liv, då hon inte har någon annan att prata med”. Slutligen fanns förövare som ut-

tryckte att de trodde att de hade en kärleksrelation till offret. Förövaren agerar därför efter 

denna föreställning, trots att offret inte delar samma uppfattning eller i vissa fall ens känner 

till förövaren. Handlingarna som den dömde utför uppfattas därför som trakasserier, då offret 

inte vill kännas vid denne. I dom 5 pratade den dömde om detta på följande vis “Någon måste 
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vara den rätte killen och hon har undrat vem de har menat när hon ska träffa en X-kille, om 

det är X de pratar om.”.  

     Hämnd. Motivet hämnd utgjorde ett annat vanligt förekommande tema. Flera av de 

dömda förövarna uttryckte att de kände sig arga, besvikna och frustrerade. Denna ilska och 

frustration grundade sig i flera fall av att de känt sig blivit orättvist behandlad eller sviken av 

offret. Förföljelsen blev i dessa fall ett sätt att ge tillbaka och få upprättelse för den orättvisa 

de upplevt sig blivit utsatta för. Förövarna uttryckte olika anledningar till varför de ville få 

upprättelse och ge tillbaka. I många fall handlade ilskan och besvikelsen om svartsjuka på 

offret och dennes nya partner eller att bli övergiven av sin partner mot sin vilja. I andra fall 

kunde ilskan bottna i att förövaren känt sig illa behandlad av bekanta eller myndigheter. 

I dom 6 framkom följande “Han blev illa berörd av vräkningen och att han i efterhand har 

tänkt på de inblandade personerna. Han tycker att det är fel att vräka en person trots att denna 

har betalt hyran i tid”.  

  Sexuella motiv. I temat om sexuella motiv kunde två subkategorier utläsas. Den första 

subkategorin handlade om förövare som vill ha en sexuell relation med offret. Förföljelsen 

blev i dessa fall ett sätt att närma sig offret i hopp om att få sexuell närhet. 

Exempel på detta kunde hittas i dom 7 “Han har uppgett att han förmodligen inledde  

avsändandet av meddelandena för att han var ensam och ville ha kontakt samt att man på nätet 

är anonym och kan säga saker man inte kan göra ansikte mot ansikte.” Den andra  

subkategorin handlade om förövare som uttryckte att de uppnådde sexuell tillfredsställelse av 

att utsätta offret för sexuella trakasserier. Dessa trakasserier kunde exempelvis förekomma 

genom post-it-lappar med grovt sexuellt innehåll som fästes på offrets bil vid upprepade  

tillfällen. I dom 8 framkom följande “Att X också hade en tydlig sexuell avsikt med att skriva 

lapparna, nämligen hans egen sexuella tillfredsställelse, har framgått av hans uppgifter.”. 

  Egendom. Det vanligaste motivet inom temat egendom var att förövaren ville ha  

tillbaka sina personliga tillhörigheter. Förföljelsen handlade i dessa fall om att få kontakt med 

offret för att på så sätt få tillbaka sina tillhörigheter. Detta beskrevs i dom 9 på följande sätt 

“Han frågade henne endast om han kunde få sina skridskor, men han sade inget hotfullt alls”.  
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Tabell 4 

Teman, subkategorier och koder om motiv som konstruerades utifrån den tematiska analysen. 

Tema Subkategori Koder 

Relation Återuppta/etablera/upprätthålla 

relation 

Vill fortsätta relation efter separationen 

Vill återuppta relation men som vänner 

Har fattat tycke för sin jobbcoach och vill att hon ska bli 

intresserad av honom 

Vill återuppta relation med exfru och dotter 

Vill inte släppa kontakten med psykologen 

Tro att man har relation med offret Tror att offret visst vill ha en ömsesidig relation 

Hämnd  

Arg på grund av målsägande är skyldig pengar 

Vill hämnas på grund av oenighet med gode man 

Sexuella motiv Sexuell tillfredsställelse Trakasserar tjejer för att uppnå sexuell tillfredsställelse 

Sexuell relation Vill ha sexuell relation med en främling 

Egendom  

Vill ha tillbaka sina skridskor. 

Vill ha tillbaka sitt pass. 

  

Stalkingtyper och motiv. Motiven kopplades till de olika stalkingtyperna för att se skillnader 

och likheter i hur förövarna motiverade sina handlingar (se Tabell 5). Samtliga av de 

rovgiriga förövarna hade sexuella motiv såsom att etablera en sexuell relation eller uppnå 

sexuell tillfredställelse. Hos de avvisade förövarna handlande majoriteten av motiven om att 

återuppta en kärleksrelation med en tidigare partner men också om att upprätthålla kontakt 

med sina barn eller få tillbaka sina privata ägodelar. De hämndlystna förövarnas motiv var att 

hämnas på grund av upplevd orättvis behandling av myndigheter eller någon som de tidigare 

känt. Vanligt förekommande motiv hos de intimitetssökande var att förövaren trodde att de 

hade en ömsesidig relation med offret, i vissa fall även då offret och förövaren var okända för 

varandra. Hos de inkompetenta förövarna var vanliga motiv att få kontakt med och skapa en 

ny relation, sexuell eller vänskaplig, till offret. 
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     Det gemensamma för de flesta av stalkingtyperna var att förföljelsen grundar sig i en 

vilja att på olika sätt återuppta eller etablera en ny relation med offret eller personer i offrets 

närhet. Dock visade motiven på skillnader i vilken typ av relation som eftersöktes samt  

skillnader i vilket syfte de hade med relationen. 

 

 

 

Tabell 5 

Teman om motiv relaterat till de olika stalkingtyperna. 

Stalkingtyp Teman 

Avvisad Hämnd 

Relation 

Egendom 

Hämndlysten Hämnd 

Rovgirig Sexuella motiv 

Intimitetssökande Relation 

Inkompetent Relation 

    Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om Mullens fem stalkingtyper är kopplade till  

specifika stalkingbeteenden inom olaga förföljelse i Sverige. Syftet var även att se vilka motiv 

som kan ligga till grund för brottet samt vilka påföljder som utdöms till de som döms för 

olaga förföljelse 

     Resultatet utifrån frågeställning ett visade att de vanligast förekommande stalkingbete-

endena bland dömda för olaga förföljelse var att skicka sms, ringa, stå utanför/innanför offrets 

hem/arbete, skicka e-post, överskrida kontaktförbud samt att hota offret. Dessa beteenden 

stämmer också överens med vad tidigare forskning (Björklund m.fl., 2010; Hirtenlehner m.fl., 

2012; Mullen m.fl., 1999; Strand & McEwan, 2011) visar är vanligt förekommande  

stalkingbeteenden. Det är således dessa beteenden som verkar bedömas som brottsliga av 

rättsväsendet och som också leder till dom. Vidare visade resultatet att det minst vanligt  

förekommande stalkingbeteendet var att tvinga offret till något denne inte vill.  

 Det fanns signifikanta skillnader mellan stalkingtyperna när det kom till att skicka sms, 
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ringa, utsätta offret för sexuella trakasserier, överskrida kontaktförbud samt följa efter offret. 

Detta resultat speglar forskning av Mullen m.fl., (1999) som visar att det mestadels är de rov-

girige och inkompetenta förövarna ägnar sig åt trakasserier med sexuella inslag, därför skiljer 

de sig från övriga typerna. Den rovgirige förövaren tar sällan direkt kontakt med offret, vilket 

kan förklara skillnaderna mellan stalkingtyperna gällande samtal (Mullen m.fl., 1999). Resul-

tatet i denna studie visade också att fanns det signifikanta skillnader mellan typerna när det 

kommer till att förfölja offret, vilket inte stämmer överens med tidigare forskning (Mullen 

m.fl., 2009) som visar att samtliga stalkingtyper ägnar sig åt detta stalkingbeteende. En för-

klaring till varför signifikanta skillnader framkom i denna studie gällande detta beteende är att 

ingen av de hämndlystna i studiens material fysiskt hade förföljt offret. En orsak till att denna 

studie inte lyckats fånga upp fler hämndlystna förövare som fysiskt förföljer kan bero på att 

materialet inte är tillräckligt stort. En annan anledning till att resultatet inte stämmer överens 

med tidigare forskning kan vara att förövarna i föreliggande studie är dömda för olaga  

förföljelse. Mullen m.fl., (2009) har endast undersökt personer som ännu inte dömts för  

brottet, utan endast de som förföljer utan att ha fått rättsliga påföljder. Det kan således finnas  

hämndlystna förövare som fysiskt förföljer men som inte ännu dömts för detta. Det finns  

svårigheter när det kommer till att bedöma och bevisa att någon fysiskt befunnit sig på en 

plats med syftet att skapa rädsla för offret (Brå, 2015), därför är detta ett beteende som ibland 

är svårt att döma någon för. Detta kan vara en förklaring till varför detta beteende inte är  

vanligt förekommande bland de hämndlystna förövarna. 

Det fanns även signifikanta skillnader mellan typerna gällande hur hög utsträckning 

stalkingbeteenden som sms, sexuella trakasserier och överskrida kontaktförbud förekom. De  

rovgiriga förövarna skiljde sig mest från de andra typerna då de inte skickade några sms men 

utsatte offret för sexuella trakasserier i hög utsträckning. De avvisade förövarna skiljde sig 

från de andra typerna då de i högst utsträckning överskred kontaktförbud. 

 Resultatet utifrån frågeställning två visade att den vanligaste påföljden var fängelse, 

följt av skyddstillsyn, villkorlig dom, rättspsykiatrisk vård och ungdomsvård. Detta  

överensstämmer till viss del med Brås rapport (2015) på så sätt att fängelse följt av  

skyddstillsyn var vanligast förekommande och ungdomsvård minst förekommande påföljden. 

Dock skiljde sig resultatet i denna studie från Brås rapport, då Brå (2015) redogör för  

rättspsykiatrisk vård som tredje vanligaste påföljden medan villkorlig dom var den tredje  

vanligast förekommande påföljden i denna studie. Denna skillnad kan bero på att materialet i 

denna studie delvis skiljer sig från det material Brå använder sig av, då denna studie även  

inkluderar domar från år 2014-2016. Frekvensen över påföljder visade således att det fanns  

tydliga skillnader i hur stor utsträckning påföljderna utdömdes. Det fanns dock inga signifi-

kanta skillnader i påföljder mellan stalkingtyperna, vilket innebär att påföljderna utdöms i 
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ungefär lika stor utsträckning hos samtliga stalkingtyper.  

 Den tematiska analysen utifrån frågeställning tre visade att motiv inom temat relation, 

egendom, hämnd och sexuella motiv var vanligast förekommande. Det motiv som var  

genomgående för de flesta förövare inom stalkingtyperna var att vilja återuppta eller etablera 

en ny relation med offret. Likt i beteenden så skiljer sig de rovgiriga förövarna från de andra 

stalkingtyperna även när det kommer till motiv, då de är den enda grupp förövare som har 

sexuella motiv med förföljelsen. Motiven som de dömda uppgav stämmer överens med vad 

Mullen m.fl., (2009) säger är vanliga motiv bland personer som förföljer.  

     Det finns således olika handlingar som begås av olika typer av förövare inom olaga för-

följelse, dock är svensk forskning inom detta område begränsat. Brottsförebyggande rådet har 

gjort en undersökning om stalkning från år 2006 samt en utvärdering av lagen om olaga  

förföljelse från år 2015. Dessa rapporter är hittills det mest omfattande materialet som belyser 

vanligt förekommande stalkingbeteenden och påföljder bland dömda för olaga förföljelse i 

Sverige. Dock sträcker sig endast underlaget för deras utvärdering av lagen om olaga  

förföljelse från år 2011 då lagen trädde in, till år 2013. Syftet med föreliggande studie var att 

ta vid och utöka kunskaper som Brå genererat genom sin rapport, detta genom att dels  

behandla domar från år 2011 till 2016, dels genom att koppla olika stalkingbeteenden, påfölj-

der och motiv till olika typer av förövare. 

Rational choice-teorin & motiv för olaga förföljelse 

Mullens (m.fl., 1999) stalkingtypologi visar vilka möjliga motiv för varje stalkingtyp som kan 

ligga till grund till brottet samt hur motiven skiljer sig mellan typerna. Hur den dömde i sin 

tur rättfärdigar brottet genom sina motiv har i denna studie analyserats med hjälp av rational 

choice-teorin. Förövarna gör ett aktivt val att förfölja och trakassera en person och bryr sig 

inte om, eller förstår inte, konsekvenserna av sitt handlande. Trots rättsliga påföljder rättfärdi-

gar många av förövarna sina brottsliga handlingar genom att framställa handlingarna som 

rationella. Teorin användes därför i ett försök att förstå hur den dömde kalkylerat upplevda 

vinster och förluster med handlingarna. 

     Resultatet i denna studie visade att de vanligaste motiven fanns inom temat om relation, 

såsom att upprätthålla relation, återuppta eller etablera ny relation samt tron på att relationen 

är ömsesidig. Bland dessa motiv var viljan att återuppta och upprätthålla relation med en  

expartner det vanligast förekommande motivet. Utifrån rational choice-teorin kan i dessa fall 

varje handling bli ett steg mot att få offret att förstå att de borde vara tillsammans och även 

leda till uppmärksamhet från offret. Denna uppmärksamhet är från offrets sida ett sätt att  

avfärda förövarens handlingar, men kan av förövaren upplevas som en vinst då denne blivit 

sedd. Att inte få vara en del av offrets liv kan upplevas som en stor förlust av förövaren.  
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Genom att ringa, förfölja och stå utanför offrets hem blir detta ett sätt att fortsätta vara närva-

rande och en del av dennes liv. 

     I de fall där förövarens motiv är att etablera ny relation innebär relationen en vinst. 

Varje handling blir ett försök till att uppnå denna relation samt att få offret att acceptera  

relationen. Förövaren kan därmed rättfärdiga sina handlingar genom att anse sig vilja ha eller 

ha rätt till relationen. 

     Ett annat vanligt förekommande tema bland de dömda för olaga förföljelse var hämnd. 

En förövare som drivs av motivet hämnd kan rättfärdiga sina handlingar genom att anse sig 

blivit illa behandlad av offret och därför ha rätt till upprättelse. Denna upprättelse kan ske 

genom att förstöra och skada offret samt föremål i offrets omgivning. Utifrån rational choice-

teorin kan resultatet av varje handling av förövaren uppfattas som en vinst då offrets lidande 

blir en bekräftelse på att förövaren fått sin upprättelse. En annan vinst med att begå handling-

arna kan också vara att känna makt och kontroll över offret, till exempel genom att hota, fy-

siskt förfölja eller på andra sätt kontrollera offret. 

     Temat om sexuella motiv utgjorde dels motiv om sexuell tillfredsställelse och dels  

motiv om sexuell relation. Förövare med dessa motiv närmar sig sällan offret öppet utan 

skickar istället meddelanden, brev, bilder och liknande med sexuella anspråk, vilket i sin tur 

minskar risken att bli påkommen. Kalkyleringen av upplevda vinster, det vill säga tillfreds-

ställelsen med dessa sexuella trakasserier, kan således väga över risken att eventuellt bli på-

kommen och därmed riskera rättsliga påföljder. 

     Slutligen, i tema egendom, handlade förövarnas motiv om viljan att få tillbaka sina till-

hörigheter. Dessa förövare kan rättfärdiga sina handlingar genom att anse sig ha rätten att få 

tillbaka dem. Varje handling i förföljelsen blir ett sätt att få tillbaka sina saker, vilket  

resulterar i en vinst för förövaren som väger över risken att göra illa och skapa obehag hos 

offret. 

     Rational choice-teorin menar att alla människor gör rationella val utifrån sina egna  

förutsättningar. Det rationella tänkandet behöver således inte alltid ses som rationellt utifrån, 

utan handlar om vilka val som individen bedömer vara rationella för sin egen vinning. I de 

fall där förövaren tror att denne har en relation med offret handlar förövaren rationellt utifrån 

denna tro. Om förövaren tror att relationen är ömsesidig blir handlingar såsom att skicka sms, 

gåvor eller blommor till offret ett rationellt handlande. 

Styrkor & svagheter 

Då vi inte fick tillgång till fler än 99 domar inom olaga förföljelse mellan åren 2011-2016 är 

materialet i denna studie begränsat. En konsekvens av detta var att fördelningen mellan stal-

kingtyperna blev skev då till exempel endast fyra förövare kunde kopplas till den rovgiriga 

gruppen förövare och 65 förövare kunde kopplas till den avvisade gruppen. De stora  
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storleksskillnaderna mellan grupperna har därför lett till svårigheter till att nå signifikanta 

resultat då den statistiska powern är låg. Detta har i sin tur ökat risken för typ-2-fel, vilket 

innebär att resultatet säger att det inte finns signifikanta skillnader mellan grupperna när det 

egentligen finns skillnader. För att bemöta detta provade vi att slå ihop de initimitetssökande,  

inkompetenta, rovgiriga och de hämndlystna förövarna i statistikprogramet SPSS för att få en 

grupp som var ungefär lika stor som den avvisade gruppen förövare. Dock visade resultaten 

inte några fler signifikanta skillnader då materialet fortfarande var skevt, därför återgick vi till 

de ursprungliga variablerna där varje enskild stalkingtyp utgjorde en varsin variabel.  

     En annan svaghet i denna studie var svårigheten att bedöma frågan om stalkingbeteen-

det “skrämma” i kodformuläret. Det kan vara svårt att urskilja skrämsel från hot då ett hot 

oftast innebär någon form av skrämsel, medan skrämsel inte nödvändigtvis behöver innebära 

hot. Detta kan leda till att vi inte lyckats fånga detta beteende, då det i några fall varit oklart 

om beteendet rört skrämsel, hot eller både och. 

     En styrka med denna studie är att ett test av interbedömarrelabiliteten gjordes på  

kodformuläret på samma antal domar av båda författarna till studien, där värdet blev r = .89.  

Värdet betyder att tolkningarna av kodformuläret stämde överens i hög utsträckning, därför är 

sannolikheten stor att vi också bedömt resten av domarna på samma sätt. Detta stärker därför 

reliabiliteten i studien. Även validiteten i denna studie är en styrka, då samtliga frågor i  

kodformuläret baserats på vad tidigare forskning visat är vanligt förekommande  

stalkingbeteenden. Slutligen är en styrka med denna studie att forskningen som använts är 

relativt ny och därför fortfarande är aktuell inom området. 

Framtida forskning & praktiskt arbete 

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av de dömda kunde placeras i någon av dessa 

fem typer och skillnader i både beteenden, tillvägagångssätt och motiv kunde utläsas.  

Typologin lyckas därför med att fånga upp olika typer av förövare som förföljer och deras 

beteenden. Dock kan behovet av fem olika stalkingtyper ifrågasättas. Utifrån domarna som 

undersöktes i denna studie kunde vi se att de avvisade, intimitetssökande och inkompetente 

förövarna hade liknande motiv och tillvägagångssätt till förföljelsen. Vi kunde även se att 

majoriteten av alla förövare hade motiv som handlade om viljan till någon form av relation, 

vilket tidigare forskning stödjer (Mullen, m.fl., 2009). En tanke är därför att flytta om typerna 

i Mullens stalkningtypolgi och skapa tre stalkingtyper istället för fem. En grupp förövare  

inkluderar de avvisade, inkompetente och intimitetssökande förövarna samt varsin grupp för 

de hämndlystna och rovgirige förövarna. Den rovgirige och hämndlystne har skilda motiv och 

beteenden i relation till de övriga typerna och bör därför fortsätta att utgöra egna stalkingty-

per. Mullens typologi lyckas således fånga upp olika typer av förövare inom olaga förföljelse, 
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men två av dessa fem typer kan uppfattas som överflödiga då dessa typer delar liknande motiv 

och tillvägagångssätt. 

     År 2011-2013 registrerades 1952 anmälningar om olaga förföljelse, där endast 6 % av 

dessa ledde till fällande dom, vilket indikerar på möjliga svårigheter att bedöma detta brott. 

Brå (2015) har i sin utvärdering av lagen intervjuat polis och åklagare som talar om svårighet-

erna med att dra gränsen för vad som egentligen är olaga förföljelse och inte. Det kan således 

finnas svårigheter att tolka denna lag då olaga förföljelse är ett brott som är svårt att utreda 

och bevisa, men också ett brott där gränsen mellan olaga förföljelse och exempelvis ofredande 

inte alltid är självklar. Med tanke på dessa svårigheter med att tolka lagen samt de få personer 

som döms för olaga förföljelse kan då frågan ställas hur väl lagen egentligen fungerar och om 

den fångar upp de brottsliga handlingar som den syftar till att fånga upp. 

     Syftet med lagen om olaga förföljelse var att dels fånga upp de fall av upprepade trakas-

serier som sker i nära relation, dels de fall där parterna är okända för varandra (Brå, 2015). 

Resultatet i denna studie visade att majoriteten av förövarna hade haft en tidigare relation med 

offret, men det fanns även betydande del av fall där förövare och offret var okända för 

varandra. På så vis fyller lagen sitt syfte. Dock är det oklart om lagen tar hänsyn till det  

faktum att brottet olaga förföljelse begås av olika typer av förövare som begår olika handling-

ar och som har olika motiv till brottet. Utifrån domar som undersökts i denna studie kan ett 

tydligt mönster av vanliga beteenden utläsas. Men vad händer i de fall där förföljelsen inte 

delar detta beteendemönster? Kan det vara så att de inte anmäls eller att dessa fall helt enkelt 

inte leder till fällande dom? Mer kunskap kan därför behövas om förövarna och deras skilda 

tillvägagångssätt för förföljelsen, dels på samhällsnivå men också inom rättsväsendet. 

     För framtida forskning vore det därför intressant att undersöka och jämföra de som 

dömts för olaga förföljelse med de som åtalats för olaga förföljelse men frikänts från brottet. 

Detta för att jämföra och se vilka beteenden som leder till dom och vilka beteenden som inte 

lever upp till brottet olaga förföljelse. Faktorer såsom vilken relation parterna haft, hur länge 

förföljelsen pågått samt antalet gärningar kan också jämföras, för att se om dessa faktorer  

påverkar huruvida en person döms för olaga förföljelse eller inte. 

     I Sverige är forskningen inom detta område således begränsad och det behövs därför 

mer forskning om olaga förföljelse ur olika perspektiv och kontexter. Det behövs även mer 

forskning om de olika förövarna bakom detta brott för att få ökad kunskap om motiv, 

tillvägagångssätt och karaktärsdrag. Mer kunskap på området kan gynna rättsväsendet på så 

sätt att det underlättar gränsdragning och bedömning av olaga förföljelse samt öka 

möjligheten till en mer korrekt bedömning av brottet. Kunskapen kan även gynna det civila 

samhället då medvetenheten om olaga förföljelse ökar vilket i sin tur kan leda till att personen 

i högre utsträckning anmäler brottet. Detta skulle i framtiden kunna leda till att 
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anmälningsstatistiken bättre speglar den faktiska utsattheten för olaga förföljelse. 
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