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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur 

enskilda individer upplever att deras utsatthet för stalking har influerat 

beteendemässiga förändringar i deras vardagliga aktiviteter. En 

semistrukturerad intervjuguide användes under djupintervjuer med tio 

individer som blivit utsatta för stalking. Resultatet visade på flera 

olika beteendeförändringar i vardagen som influerats av utsatthet för 

stalking. Beteendeförändringarna yttrade sig bland annat under 

kommunikation med andra människor genom att deltagarna blev 

försiktiga, avvisande samt kontaktsökande. Beteendeförändringarna 

utvecklades även under närvaro på platser genom att individerna blev 

observanta, beväpnade sig och undvek särskilda platser. Restriktiva 

åtgärder var en annan typ av beteendeförändring som främst yttrade 

sig i användning av mobiltelefon och sociala medier. Trots att 

individernas beteendeförändringar yttrade sig på olika sätt kan de 

tolkas som att målet med dem var att skydda sig och uppleva trygghet. 

Rutinaktivitetsteorin användes för att förklara dessa 

beteendeförändringar där elementet avsaknad av kapabla väktare 

användes i störst utsträckning. Genom att öka kapabla väktare, 

alternativt undvika situationer där dessa inte fanns, kunde 

beteendeförändringarna minska risken för att bli utsatt för stalking 

eller andra brott. 

 

Nyckelord: stalking, utsatthet, beteendeförändringar, vardagliga 

aktiviteter, Rutinaktivitetsteorin.  

 

 

 

 

 



BETEENDEMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR HOS UTSATTA FÖR STALKING 

Behavioral changes in stalking victims’ everyday activities 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to gain a deeper understanding of how 

individuals experience that stalking victimization has influenced 

behavioral changes in their everyday activities. A semistructured 

interview guide was used during in-depth interviews with ten 

individuals who had been victims of stalking. The result showed 

several different behavioral changes in everyday activities influenced 

by the stalking victimization. The participants changed their behavior 

during communication with other people, which was presented as 

wariness, rejection and contact-seeking. The behavioral changes also 

occurred in different places by being observant, arming themselves 

and avoiding specific places. Restrictive measures was another 

behavioral change which mainly emerged when the participants used 

their phones and social media. The behavioral changes varied between 

the individuals but the main goal was to protect themselves and 

achieve a sense of safety. The Routine Activity Theory was used to 

explain these behavioral changes were the item absence of Capable 

Guardians was primarily used. By increasing capable guardians, 

alternatively avoiding situations where they were absent, the 

behavioral changes could reduce the risk of being a victim of stalking  

or other crimes. 

 

Keywords: stalking, victimization, behavioral changes, everyday 

activities, Routine Activity Theory 
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Beteendemässiga förändringar i vardagliga aktiviteter hos utsatta för stalking 

Brottsutsatthet kan resultera i allvarliga, negativa konsekvenser för de utsatta individerna 

oavsett vilket brott det handlar om (Brottsoffermyndigheten, 2012; Mcbrearty, 2011; Tan & 

Haining, 2016). Stalking är ett brott som har identifierats ha flera negativa konsekvenser för 

de utsatta (Muellen, Pathé & Purcell, 2009). Det som främst skiljer stalking från andra typer 

av brottsutsatthet är det långa händelseförloppet från brottets början till slut (Korkodeilou, 

2014). Till skillnad från andra brott kan stalking därmed påverka de utsatta i större 

utsträckning. Enligt tidigare forskning är beteendeförändringar en framträdande konsekvens 

av utsatthet för stalking (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-

Thomsen, 2016; Cox & Speziale 2009; Korkodeilou, 2017; Worsley, Wheatcroft, Short & 

Corcoran, 2017). Beteendeförändringarna kan på olika sätt resultera i sämre psykiskt mående 

för individer som blir utsatta för stalking vilket kan betraktas som en allvarlig konsekvens för 

deras hälsa. I tidigare forskning har bland annat beteendeförändringar presenterats som en 

konsekvens av utsatthet för stalking. Den tidigare forskning som gjorts på området har dock 

inte fokuserat på endast beteendeförändringar i någon undersökning utan istället inkluderat 

flera olika konsekvenser. Detta utgör ett intresse för att i denna studie utveckla en djupare 

förståelse och kunskap kring beteendeförändringar hos utsatta för stalking. Genom att 

fokusera på endast beteendeförändringar finns det förhoppning om att få en djupare kunskap 

för denna konsekvens. 

 

Definition av brottet stalking och dess omfattning 

Stalking definieras olika världen över (Jagesser & Sheridan, 2004). I svensk lag (2017:1136) 

går brottet under namnet olaga förföljelse och är ett komplext brott som inkluderar flera andra 

brottstyper. Det finns en viss problematik då ett brott ska fastställas som olaga förföljelse då 

brottet innefattar flera olika gärningar som var för sig skulle kunna vara straffbara 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2015). Detta innebär att de i vissa fall kan vara svårt att 

avgöra om det rör sig om olaga förföljelse eller upprepning av andra brott. Komplexiteten 

med olaga förföljelse gör att individer som blir utsatta kan ha svårt att identifiera brottet de 

blir utsatta för. För att inte utesluta deltagare på något vis har en bredare definition av brottet 

valts. I denna studie kommer brottet att benämnas som stalking och definieras utifrån Kropp, 

Hart och Lyons (2008, s. 1) definition: “ en oönskad och upprepad kommunikation, kontakt 

eller annat uppförande med avsikt att, eller utan bekymmer om, orsaka fruktan för offrets 

egna eller offrets närståendes säkerhet”. Definitionen är hämtad från “Stalking Assessment 

and Management” (SAM) ett riskbedömningsinstrument som är designat för riskbedömning 
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av stalking. Eftersom definitionen utvecklats för att identifiera stalking anses den vara 

relevant att använda i denna studie. Stalking kan exempelvis ske genom att förövaren skickar 

brev, ringer eller fysiskt förföljer en individ (Korkodeilou, 2014). I takt med den teknologiska 

utvecklingen i samhället har stalking även överförts till internet och förekommer exempelvis 

på sociala medier (Worsley m.fl., 2017). Stalking kan alltså förekomma i många olika former 

och på grund av detta finns ingen typisk form av stalking (Korkodeilou, 2014). Istället finns 

det vissa mönster som förenar olika typer av stalking. 

Den breda definitionen gör det problematiskt att fastställa i vilken utsträckning som 

individer faktiskt utsätts. I en metaanalys om utsatthet för stalking visade resultatet att 

omkring 25 procent av befolkningen i västvärlden utsätts för stalking någon gång under sin 

livstid (Spitzburg & Cupach, 2007). Resultaten mellan studierna som ingår i metaanalysen 

skilde sig dock avsevärt från varandra vilket gör att de är svåra att tolka. Det finns ett stort 

mörkertal inom utsatthet för stalking då upprepade gärningar exempelvis kan registreras som 

olika brott trots att det egentligen handlar om stalking (Brady & Nobles, 2017). Det kan även 

handla om att de utsatta inte identifierar förövarens handlingar som brottet stalking (Cox & 

Speziale, 2009). Det finns endast en erkänd rapport som presenterat omfattningen av utsatthet 

för stalking i Sverige (Brå, 2006). Rapportens resultat indikerar att omkring nio procent av 

Sveriges befolkning har blivit utsatta för stalking någon gång under sin livstid. Likt de 

internationella studierna (Brady & Nobles, 2017; Spitzburg & Cupach, 2007) uppskattar den 

svenska rapporten att det finns ett förhållandevis stort mörkertal även i Sverige (Brå, 2006). 

 

Konsekvenser av utsatthet för brott 

Den forskningen som finns kring utsatthet för stalking är begränsad (Korkodeilou, 2017). Det 

som framförallt saknas är djupgående studier som undersöker konsekvenser av utsatthet för 

stalking. På grund av detta är det relevant att få förståelse för hur tidigare forskning 

presenterat konsekvenser av utsatthet för brott generellt. Oavsett vilket brott det handlar om 

kan en del brottsutsattas reaktioner vara kortvariga och främst emotionella medan andra 

upplever mer långvariga psykiska problem (Brottsoffermyndigheten, 2012). Negativa 

konsekvenser av utsatthet för brott har bland annat visat sig vara psykologiska reaktioner och 

beteendemässiga förändringar hos individer (Tan & Haining, 2016). Några av de 

psykologiska reaktioner som har identifierats är bland annat ökad stress, sömnsvårigheter, 

minskat självförtroende och depression. De beteendemässiga förändringarna har yttrat sig 

genom att de utsatta undviker att vistas på särskilda platser och att vara ensamma. Individer 

uppger även att utsatthet för brott gjort dem mer vaksamma och att de därmed känner ett 
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behov av att exempelvis byta lås och installera larm i sin bostad. I en djupgående studie 

beskrev individer hur deras utsatthet för våldsbrott ökat deras rädsla och nervositet inför att de 

kan bli utsatt för brott igen (Mcbrearty, 2011). På grund av detta förändrade och begränsade 

flera av individerna i studien sina beteenden. De uttryckte bland annat att de började undvika 

platser som de tidigare besökt. De blev även mer uppmärksamma på omgivningen i den miljö 

som de befinner sig i. Ett återkommande begrepp som individerna använde för att beskriva 

hur deras ökade uppmärksamhet yttrade sig var “att titta över axeln”. En av individerna 

uppgav en så pass stor rädsla att individen valde att flytta från sin dåvarande bostad. 

 

Konsekvenser, reaktioner och beteenden som influerats av stalking 

Stalking är ett brott som på många sätt skiljer sig från andra brott (Brå, 2006; Korkodeilou, 

2014). På grund av brottets karaktär beskrivs utsatthet för stalking som unikt i förhållande till 

utsatthet för andra brott (Korkodeilou, 2014). Eftersom stalking snarare är en händelsekedja 

av flera företeelser än ett brott som sker vid en tidpunkt upplever utsatta för stalking vanligen 

att det som de har blivit utsatta för inte kan jämföras med andra typer av utsatthet för brott. 

Flera som blivit utsatta för stalking uppger exempelvis att när de valt att vända sig till polisen 

och anmäla en specifik händelse har de känt sig avvisade eller inte blivit tagna på allvar. Detta 

har i sin tur resulterat i att de upplevt en större rädsla. Flera individer upplever att utsattheten 

haft en stor inverkan på deras liv eftersom det upplever att de behövt begränsa sina liv. 

Utsatthet för stalking kan innebära flera olika konsekvenser och kan påverka en individs 

liv under lång tid (Muellen, Pathé & Purcell, 2009). Emotionella och psykologiska reaktioner 

är erkända konsekvenser av att bli utsatt av stalking (Dressing, Kuehner & Gass, 2005; 

Korkodeilou, 2017; Kraaij, Arensman, Garnefski & Kremers, 2007; Ngo & Paternoster, 2016; 

Pathé & Muellen, 1997). De emotionella och psykologiska reaktionerna kan bland annat vara 

att de utsatta upplever panikattacker, mardrömmar, ilska, skuld, självmordstankar, ensamhet 

och rädsla. Maktlöshet, olika former av osäkerhet och förtvivlan är exempel på andra 

konsekvenser som har varit återkommande när de utsatta beskrivit sina upplevelser av att inte 

kunna undkomma utsattheten för stalking (Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 

2016; Korkodeilou, 2017). De utsatta uppgav att de på så vis upplevde att de förlorade 

kontrollen över sina egna liv. Denna maktlöshet har bland annat beskrivits som att utsattheten 

varit så oförutsägbar att de utsatta inte kunde förbereda sig inför nästkommande incident. 

En mer framträdande konsekvens av utsatthet för stalking, till följd av de psykologiska 

och emotionella reaktionerna, är beteendeförändringar (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl 

Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale, 2009; Korkodeilou, 2017; 
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Worsley m.fl., 2017). Beteendeförändringarna kan ske såväl medvetet som omedvetet (Cox & 

Speziale, 2009). Syftet med förändringarna har identifierats som ett försök till att ta tillbaka 

kontrollen över sitt liv (Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016). De utsatta i 

en studie upplevde att de ständigt behövde vara på sin vakt och förberedda inför när och vad 

som skulle kunna inträffa härnäst (Cox & Speziale, 2009). En del individer beskrev detta som 

att ständigt behöva titta över sin axel. De utsattas beteendeförändringar innefattade en 

utveckling av nya rutiner som uppfattades vara tryggare än de gamla. Hur 

beteendeförändringarna yttrade sig skilde sig dock åt mellan de utsatta men det går att urskilja 

mönster i deras beskrivningar (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & 

Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale, 2009; Korkodeilou, 2017; Worsley m.fl., 2017). 

Det som de flesta beteendeförändringarna har gemensamt är att de utsatta utvecklar dem för 

att undvika förövaren eller på annat vis försvåra stalkingen. 

 Ett mönster som går att urskilja då utsatta för stalking beskriver beteendeförändringar 

som de gör för att undvika eller försvåra för förövaren är att de agerar i syfte att skydda sig i 

sina hem (Korkodeilou, 2017). Ett exempel på detta var att de utsatta släckte lamporna i sin 

bostad. De utsatta menade att de på så vis kunde dölja när de var hemma eller när de var ute 

vilket skulle kunna generera ett visst skydd. Ett mer konkret sätt att skydda sig i sitt hem var 

att installera larm i bostaden eller att byta ut lås på sina dörrar. Ett annat sätt att hantera detta 

var att flytta från bostaden. Det kunde handla om att byta bostad i samma stad men några av 

de utsatta valde att flytta långt bort ifrån sin hemstad för att kunna känna sig trygga 

(Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale, 2009; Korkodeilou, 

2017). Det var även en del som kände sig tvungna att flytta flera gånger (Cox & Speziale, 

2009; Korkodeilou, 2017). I kontrast till detta upplevde en del utsatta att de inte kunde flytta, 

trots att de ville, på grund av att förövaren då skulle kunna ge sig på deras familj eller vänner 

(Korkodeilou, 2017). 

Utsatta individer utvecklade även beteendeförändringar utanför hemmet för att på så vis 

undvika eller försvåra stalkingen. Att undvika särskilda platser var en beteendeförändring som 

beskrevs (Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016). Det kunde exempelvis 

handla om att ta nya vägar hem eller att undvika aktiviteter för att undgå eventuella 

interaktioner med förövaren. En del bytte bil för att förövaren skulle få svårare att känna igen 

dem och på så vis kunna ta sig fram obemärkt (Korkodeilou, 2017). Utsatta menade också att 

de behövde sällskap till och från olika aktiviteter för att känna sig trygga och en del bar med 

sig överfallslarm när de vistades utomhus. En del beskrev dock att de inte alls vågade lämna 

sina hem. 
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 Beteendeförändringar genom ett mer restriktivt förhållningssätt till sociala medier och 

telefonanvändning har kunnat urskiljas hos individer som blivit utsatta för stalking (Bindesbøl 

Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Worsley m.fl., 2017). Detta kunde yttra sig 

genom att undvika av att svara i telefon, byta mailadress, spendera mindre tid på sociala 

medier eller genom att välja inställningen privat på sociala medier (Worsley m.fl., 2017). Det 

kunde även handla om att byta lösenord på olika sociala medier vid upprepade tillfällen 

(Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016) eller att byta telefonnummer 

(Korkodeilou, 2017). 

 En negativ inverkan på kärlekslivet är något som uttryckt av flera individer som blivit 

utsatta för stalking (Abrams & Robinson, 2002; Cox & Speziale, 2009; Korkodeilou, 2017). 

Under, i direkt anslutning eller upp till två år efter att stalkingen avslutats kunde majoriteten 

av de utsatta varken dejta eller påbörja någon form av ny relation (Cox & Speziale, 2009). 

Fortsättningsvis uppger de utsatta även att de har blivit mer försiktiga generellt sett när de ska 

träffa nya människor och de är snabbare på att avsluta relationer som de upplever som 

intensiva. 

 En annan konsekvens av utsatthet för stalking är att det kan utgöra ett hinder för de 

utsattas arbetsprestationer (Abrams & Robinson, 2002; Korkodeilou, 2017; Worsley m.fl., 

2017). Detta kan ske genom av att förövaren direkt hindrar den utsatta att ta sig till arbetet 

eller att de utsattas emotionella och psykiska reaktioner är så pass omfattande att de inte kan 

prestera på arbetet (Abrams & Robinson, 2002). På grund av dessa omständigheter kan den 

utsattas trovärdighet och karriärmöjligheter påverkas, exempelvis i form av försämrade 

relationer till kollegor. I värsta fall kan de utsatta förlora sitt arbete eller tvingas att säga upp 

sin anställning (Korkodeilou, 2017). 

 Tidigare forskning visar att de beteendeförändringar som de utsatta utvecklar för att 

undvika stalkingen kan resultera i en social isolering (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl 

Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale, 2009; Korkodeilou, 2017; 

Worsley m.fl., 2017). Den sociala isoleringen kan ske i form av tveksamhet mot att inleda nya 

relationer till människor eller att kontakt till familj och vänner försämras (Bindesbøl Holm 

Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016). Social isolering kan även ske mer drastiskt genom att 

den utsatta själva tar initiativ till att bryta kontakten med familj och vänner (Korkodeilou, 

2017). Detta kan i sin tur leda till en ökning av de emotionella och psykiska reaktionerna som 

stalking medför (Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016). 
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Rutinaktivitetsteorin 

Flera av de beteendeförändringarna som tidigare forskning redogjort för som en konsekvens 

av utsatthet för stalking kan identifieras som beteendeförändringar i de utsattas vardagliga liv 

(Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & 

Speziale, 2009; Korkodeilou, 2017; Worsley m.fl., 2017). En kriminologisk teori som skulle 

kunna användas för att förklara dessa beteendeförändringar är Rutinaktivitetsteorin (Cohen & 

Felson, 1979). Teorin förklarar brott som ett resultat av förändringar i en individs vardagliga 

rutiner som kan öka eller minska risken för att bli utsatt för brott. I denna studie kommer 

Rutinaktivitetsteorin att användas ur ett viktimologiskt perspektiv och fungera som en 

förklaringsmodell under analysering av studiens empiri. På så vis eftersträvas en förståelse för 

de beteendemässiga förändringar som utsatta för stalking utvecklar i sina vardagliga 

aktiviteter. 

Det finns tre element som enligt rutinaktivitetsteorin är centrala och avgörande för om 

ett brott kommer att inträffa eller inte (Cohen & Felson, 1979). Ett av dessa element är en 

motiverad förövare. En motiverad förövare beskrivs vara en individ som är villig att begå ett 

brott samt har förmåga att genomföra handlingen. Det andra elementet är ett lämpligt offer. 

Ett lämpligt offer beskrivs inneha egenskaper som kan uppfattas som tilltalande för potentiella 

förövare. Om ett offer är lämpligt eller inte kan påverkas av hur synligt och tillgängligt offret 

är för potentiella motiverade förövare. Ett lämpligt offer är inte nödvändigtvis alltid en individ 

utan kan exempelvis vara värdefulla ägodelar. Avsaknad av kapabla väktare är det tredje 

elementet. Avsaknad av kapabla väktare kan enligt teorin beskrivas som faktorer som på olika 

sätt ökar risken för att ett brott begås. Kapabla väktare framställs vanligen som individer men 

kan även vara objekt som bidrar till minskad risk för att ett brott begås. Enligt teorin krävs det 

att samtliga av de tre elementen motiverad förövare, lämpligt offer och avsaknad av kapabla 

väktare är närvarande i tid och rum för att ett brott ska inträffa. Om något av dessa element 

inte finns närvarande kommer alltså ett brott inte att inträffa. 

De tre elementen påverkas till stor del av rutinaktiviteter och hur dessa ser ut för 

individer (Cohen & Felson, 1979). Detta är centralt inom teorin då en förändring av 

rutinaktiviteter kan öka eller minska risken för att bli utsatt för brott. Rutinaktiviteter är 

aktiviteter som genomförs regelbundet av alla individer, oberoende kultur i samhället, för att 

tillfredsställa olika behov. Rutinaktiviteter kan exempelvis vara att gå en specifik väg hem 

från arbetet eller skolan. En individs dagliga rutiner är kopplade till rutinaktiviteter och sker 

oftast på platser individen dagligen befinner sig på och rutinerna ser ofta likadana ut. De kan 

exempelvis yttra sig i hemmet, på arbetet eller i skolan.  
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Samtliga av de tre elementen som Rutinaktivitetsteorin behandlar kan appliceras på 

brottet stalking. Utifrån tidigare forskning kan det dock tolkas som att de utsatta till stor del 

försöker förändra elementet avsaknad av kapabla väktare för att stalkingen ska upphöra eller 

försvåras. Ett exempel från tidigare forskning är att individer som blivit utsatta för stalking 

söker sig till sällskap i större utsträckning efter utsattheten (Korkodeliou, 2017) vilket kan 

förklaras som en ökning av kapabla väktare. Då denna studie ska utforska hur individers 

beteenden har influerats av utsatthet för stalking kommer denna studie bland annat fokusera 

på elementet avsaknad av kapabla väktare som förklaringsmodell för att kunna få förståelse 

för beteendeförändringarna. Kapabla väktare kan anta flera olika former beroende på studiens 

uppkomna resultat.  

 Eftersom Rutinaktivitetsteorin förklarar förändringar av rutinaktiviteter som en ökad 

eller minskad risk för att ett brott sker är det även relevant att använda denna aspekt för att 

förklara och förstå de beteenden som individer som blivit utsatta för stalking förändrat. Ett 

exempel från tidigare forskning som skulle kunna identifieras som en förändring av 

rutinaktiviteter är hur individer som blivit utsatta för stalking förhåller sig till sociala medier 

(Worsley m.fl., 2017). Att utsatta väljer inställningen privat på sina sociala medier, det vill 

säga att endast utvalda personer kan ta del av deras konto, kan med Rutinaktivitetsteorin 

förklaras som en förändring av deras rutinaktiviteter. Denna förändring kan uppfattas som 

avgörande för om utsattheten för stalking fortsätter eller inte och vara ett sätt att gå från mer 

riskfyllda till trygga rutinaktiviteter. Detta illustrerar ett exempel på hur teorin kan komma att 

användas i denna studie beroende på de uppkomna resultaten. I denna studie kommer därmed 

element avsaknad av kapabla väktare samt förändring av rutinaktiviteter att användas för att 

förstå hur utsatthet för stalking influerat beteendemässiga förändringar av vardagliga 

aktiviteter. 

 

Problemformulering och syfte 

Enligt tidigare forskning är beteendeförändringar en återkommande konsekvens av utsatthet 

för stalking (Abrams, Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 

2016; Cox och Speziale 2009; Korkodeilou, 2017; Muellen, Pathé & Purcell, 2009; Worsley 

m.fl., 2017). Baserat på den tidigare forskning som finns inom området kan stalking anses 

vara ett betydande samhällsproblem. Den ovisshet som finns kring omfattningen av utsatthet 

för stalking samt de negativa konsekvenser som beteendeförändringarna kan leda till såsom 

social isolering är två anledningar till detta. 
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Utsatthet för stalking och dess konsekvenser har främst undersökts genom 

enkätundersökningar trots att utsatthet för stalking ger subjektiva reaktioner (Korkodeilou, 

2017). Därav är det viktigt att utsatta får komma till tals och ge sina egna beskrivningar av hur 

utsattheten influerat deras liv. Detta är en av anledningarna till att denna kvalitativa studie är 

relevant att genomföra. Kvalitativa studier gör det möjligt för de utsatta att med egna ord 

berätta om sina upplevelser av utsatthet för stalking och dess konsekvenser. På så vis kan 

denna studie bidra till en mer djupgående förståelse av upplevelser av utsatthet för stalking. 

Den begränsade kvalitativa forskningen som har studerat beteendeförändringar som en 

konsekvens av utsatthet för stalking har inte enbart fokuserat på beteendeförändringar. 

Tidigare forskning har istället inkluderat ett stort spektrum av konsekvenser. De 

beteendeförändringar som studerats har därmed varit mer övergripande förändringar i de 

utsattas liv och på grund av detta har tidigare forskning inte kunnat gå in djupare på specifika 

typer av beteendeförändringar. Flera av beteendeförändringarna kan identifieras som 

förändringar i de utsattas vardagliga aktiviteter vilket för det relevant att utforska och få 

djupare förståelse för på grund av att det påverkar individerna på många olika plan. 

Beteendeförändringarna i de utsattas vardagliga aktiviteter kan tillsammans utgöra en stor 

förändring för såväl de enskilda individernas liv som för deras omgivning. Dessa 

omständigheter utgör tillsammans relevans för genomförandet av denna kvalitativa 

intervjustudie. Syftet med denna studie är således att få en djupare förståelse för hur enskilda 

individer upplever att deras utsatthet för stalking har influerat beteendemässiga förändringar i 

deras vardagliga aktiviteter. 

 

Metod 

Föreliggande studie har använt sig av en kvalitativ metodansats (se Yin, 2013). Kvalitativ 

metod valdes för att bemöta studiens syfte genom att eftersöka mer djupgående förståelse om 

hur utsatta individer upplever att utsattheten för stalking influerat deras beteenden i deras 

vardagliga aktiviteter. Kvalitativ metod ansågs även vara lämpligt eftersom det inte var av 

intresse att generalisera resultaten utan att istället få en djupare förståelse. Studiens design 

utgjordes av tio enskilda semistrukturerade djupintervjuer (se Bryman, 2012). 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie rekryterades bland annat genom ett målstyrt urval (se Bryman, 

2012). Det fanns två kriterier som deltagarna behövde uppfylla för att kunna delta i studien. 

Ett av kriterierna var att deltagarna utifrån tidigare nämnd definition upplevde att de blivit 

utsatta för stalking. Det andra kriteriet för att kunna delta i studien var att deltagarna inte 
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skulle vara aktivt utsatta under intervjutillfället. På grund av detta krävdes det att deltagarna 

inte skulle varit utsatta för stalking under de senaste sex månaderna vid tillfället för intervjun. 

Detta kriterium tillämpades och ansågs vara nödvändigt eftersom det fanns risk för att 

deltagarna skulle kunna känna obehag under intervjuerna. Genom att tillämpa detta kriterium 

fanns det förhoppningar om att minska risken för detta. 

För att komma i kontakt med personer som skulle kunna delta studien användes även ett 

snöbollsurval (se Yin, 2013). Utifrån studiens definition tillfrågade författarna individer i 

deras närhet som de sedan tidigare visste hade blivit utsatta för stalking om de ville delta i 

studien. Individerna tillfrågades även om de kände till någon som blivit utsatt för stalking för 

att studiens författare skulle kunna komma i kontakt med fler potentiella deltagare. Eftersom 

det kunde varit svårt att på annat sätt komma i kontakt med deltagare, som uppfyllde de två 

kriterierna som studiens författare krävde, ansågs ett snöbollsurval vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Utifrån detta tillvägagångssätt rekryterades sex deltagare till studien. Målet 

var att rekrytera minst åtta deltagare för att förhoppningsvis kunna uppnå en teoretisk 

mättnad. På grund av detta gjordes ett inlägg i en facebookgrupp som ansågs ha stor spridning 

för att nå ut till så många individer som möjligt. Facebookgruppen hade vid tillfället cirka 17 

000 medlemmar. Studiens definition av stalking samt de två kriterier som skulle vara 

uppfyllda för att kunna delta i studien beskrevs i inlägget. Inlägget raderades efter att 

maxantalet deltagare uppnåtts. Fyra personer rekryterades via inlägget på Facebook. Därmed 

deltog totalt tio individer i denna studie. Samtliga av studiens deltagare var kvinnor och 

uppgav att de blev utsatta för stalking av en man. Deltagarnas ålder uppskattades vara mellan 

20 och 60 år. Kvinnorna uppgav att deras utsatthet varierat från sju månader och upp till tio 

år.  Majoriteten av deltagarna hade inte gjort en polisanmälan. 

Studien hade ett bortfall. En individ som uppfyllde studiens kriterier kontaktades genom 

snöbollsurvalet. Individen samtycke till deltagande men hade begränsad tillgänglighet både 

tidsmässigt och på grund av distansen mellan individens hemstad och den stad som 

intervjuerna genomfördes i. Det fanns möjlighet att genomföra en telefonintervju men 

eftersom att samtliga av de andra intervjuerna skedde ansikte mot ansikte valdes detta bort för 

att intervjusituationerna skulle likna varandra i så stor utsträckning som möjligt. Det ansågs 

också att det uppnåtts en teoretisk mättnad efter att tio deltagare intervjuats och det 

uppskattades att en elfte intervju inte skulle ha bidragit med något som skiljde sig mycket från 

resterande intervjuer. 
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Material 

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1) som 

utvecklades för att besvara studiens syfte. Genom att använda en semistrukturerad 

intervjuguide under samtliga intervjutillfällen gick intervjuaren inte miste om viktiga frågor 

eller följdfrågor som annars hade kunnat glömmas bort i en ostrukturerad intervju. Samtidigt 

fanns det utrymme för att följa upp intressanta aspekter som framkom under intervjuerna. 

Intervjuguiden var indelad i tre delar. Del ett bestod av en inledande frågor som syftade 

till att skapa en uppfattning om deltagarens utsatthet samt under hur lång tid som deltagaren 

blivit utsatt. Eftersom syftet med studien inte var att undersöka hur utsattheten yttrat sig 

ombads deltagarna att endast ge en kort beskrivning av utsatthetens karaktär. Då stalking kan 

ske i många olika former var det relevant att ställa denna fråga för att få en bild av hur 

utsattheten yttrat sig och på så vis få förståelse för de beteendeförändringar som deltagarna 

senare beskrev. Frågan syftade även till att inleda samtalet och rikta in deltagarnas tankar på 

ämnet för att de skulle vara förberedda inför studiens mer centrala frågor. Del två i 

intervjuguiden bestod av frågor som var centrala för att besvara studiens syfte. Ett exempel på 

en central fråga var: kan du beskriva hur du upplever att din utsatthet för upprepad oönskad 

kontakt eller trakasserier har påverkat ditt beteende? De andra centrala frågorna liknade 

exempelfrågan men var ställd på andra sätt för att få ut så mycket som möjligt av deltagarnas 

svar. Det förbereddes även följdfrågor som kunde vara relevanta att ställa under intervjun. 

Eftersom intervjufrågorna var öppna och tillät deltagarna att tala relativt fritt krävdes det att 

författarna var uppmärksamma och pålästa kring ämnet för att de skulle kunna ställa 

väsentliga följdfrågor som inte formulerats i intervjuguiden. Del tre av intervjuguiden bestod 

av en avslutande fråga som hade för avsikt att trappa ned intensiteten och avsluta intervjun på 

en mer generell nivå. Syftet med frågan var även att deltagarna skulle få möjlighet att uttrycka 

sådant som inte kommit på tal under intervjun och känna sig hörda. 

Validitet och reliabilitet är två begrepp inom forskning som vanligen förknippas med 

kvalité (Fejes & Thornberg, 2009). Begreppen är grundade inom kvantitativ metod och är på 

grund av detta svårare att tillämpa inom kvalitativ metod eftersom de två metoderna inte har 

samma mål (Silverman, 2015). Istället har andra kvalitetsbegrepp som är bättre anpassade för 

den kvalitativa metoden utvecklats (Fejes & Thornberg, 2009). Två begrepp som är 

återkommande i detta sammanhang är trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2012; Fejes & 

Thornberg, 2009; Yin, 2013). Ett sätt att öka en studies trovärdighet och tillförlitlighet är att 

basera intervjuguiden på tidigare forskning för att påvisa att intervjusituationen inte styrts av 

forskarens fördomar (Fejes & Thornberg, 2009). På grund av detta var de centrala frågorna i 
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studiens intervjuguide grundade på tidigare forskning. Frågorna formulerades utifrån de 

resultat som framkommit i studier som tidigare presenterats. Målet var att utveckla så öppna 

frågor som möjligt i intervjuguiden för att de inte skulle vara ledande. På så vis fick 

deltagarna större möjlighet att fritt beskriva sina egna upplevelser samtidigt som författarnas 

egna fördomar begränsades under intervjusituationen. 

Efter att intervjuguiden färdigställts genomfördes en pilotintervju med en individ som 

uppfyllde studiens kriterier. Pilotintervjun genomfördes för att studiens författare skulle få en 

uppfattning om intervjuguiden behövde utvecklas ytterligare samt för att ta reda på ungefär 

hur lång tid intervjuerna skulle ta att genomföra. Pilotintervjun tog cirka 20 minuter att 

genomföra. Utifrån pilotintervjun ansågs det vara relevant att lägga till en central fråga i 

intervjuguiden som skulle kunna vara användbar om deltagarna hade svårt att utveckla sina 

svar. Frågan som lades till var: Kan du beskriva någon åtgärd som du vidtog för att försvåra 

stalkingen? Bortsett från detta ansågs inte intervjuguiden behöva justeras eller formuleras om 

ytterligare. 

 

Procedur 

Samtliga intervjuer bokades in och genomfördes utifrån deltagarnas tillgänglighet samt i 

förhållande till studiens tidsram. Tio intervjuer genomfördes under två veckor. För att 

studiens deltagare skulle känna sig bekväma under intervjusituationen genomfördes samtliga 

intervjuer i ett avskilt rum i en biblioteksmiljö som ansågs vara en neutral plats. Med en 

avskild, neutral plats menas att det inte finns människor eller andra störande objekt runt 

omkring som kan påverka deltagarnas svar. Denna miljö valdes i syfte att deltagarna skulle 

känna trygghet och tillit till att kunna berätta om sina upplevelser av beteendeförändringar 

som influerats av deras utsatthet för stalking. 

Intervjusituationen inleddes med en öppen dialog, bland annat om hur det hade gått för 

intervjupersonen att ta sig till intervjulokalen. Detta gjordes i syfte att få en första kontakt och 

skapa en lättsam stämning då ämnet för intervjun kunde vara allvarsamt att inleda 

intervjusituationen med. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna ta del av ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) som de även hade fått tillgång till i samband med 

rekryteringen. Informationsbrevet innehöll bland annat information om studiens syfte och 

beskrivning av hur empirin skulle behandlas och förvaras för att ingen utomstående skulle 

kunna ta del av det insamlade materialet. Annan information som var viktig för deltagarna 

beskrevs i informationsbrevet såsom att uppgifter som skulle kunna härledas tillbaka till dem 

skulle avidentifierades. Efter att deltagarna läst informationsbrevet fick de möjlighet att ställa 
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frågor. Därefter fick deltagarna fylla i en samtyckesblankett (se Bilaga 3) där de bland annat 

godkände sitt deltagande i studien samt inspelning av intervjun. Deltagarna fick även ta 

ställning till om de kunde tänka sig att bli kontaktade efter intervjutillfället för att svara på 

eventuella uppföljningsfrågor. Om deltagarna kunde tänka sig detta fick de lämna sin 

mailadress. Deltagarna lämnade sitt samtycke till samtliga punkter och därmed spelades alla 

intervjuer in med en mobiltelefon. 

Under intervjusituationen följdes samma struktur genomgående. En av studiens 

författare utgick från intervjuguiden och ställde de huvudsakliga frågorna. Den andra 

författaren förde anteckningar och ställde eventuella kompletterande följdfrågor som 

uppenbarades vara relevanta under intervjun. Syftet med att ställa kompletterande följdfrågor 

var att kontrollera om svaren uppfattats på rätt sätt samt för att kunna följa upp oväntade 

aspekter som deltagarna delade med sig av. Vilka följdfrågor som ställdes varierade beroende 

på vilka beteendeförändringar som framkom under varje enskild intervju. Rollerna som 

intervjuare och antecknare byttes av mellan författarna under varannan intervju. Båda 

författarna var närvarande vid samtliga intervjuer. En av författarna hade ansvar för 

inspelning av intervjuerna medan den andra författaren hade ansvar över att dela ut och samla 

in informationsbrev och samtyckesblankett. 

Intervjuerna tog cirka 20 till 30 minuter vardera att genomföra vilket resulterade i 

ungefär tre timmars inspelat material. Målet var att transkribera varje intervju i nära 

anslutning till att den genomfördes. Detta eftersträvades för att det skulle underlätta för 

författarna att minnas detaljer och intryck som annars hade kunnat glömmas bort. Samtliga 

intervjuer transkriberades samma dag eller dagen efter att intervjun genomförts. Det inspelade 

materialet sparades både på en mobiltelefon och på en datafil. Båda var låsta med ett lösenord 

för att förhindra att obehöriga skulle ha tillgång till det inspelade materialet. Den totala 

transkriberingstiden var cirka 12 timmar vilket innebar drygt en timme per intervju. 

Författarna transkriberade fem intervjuer vardera. Det inspelade materialet skrevs ned 

ordagrant under transkriberingen där även skratt och liknande uttryck skrevs ut för att undvika 

skillnad i transkribering mellan författarna. Namn på personer, platser och arbetsplatser 

uteslöts för att minska risken för att utomstående skulle kunna identifiera deltagarna. En 

respondentvalidering gjordes genom att samtliga deltagare fick chansen att ta del av 

transkriberingen av deras intervju via den mailadress som de själva hade angett. Efter att varje 

intervju genomförts, transkriberats och blivit validerad av respektive deltagare 

sammanställdes samtliga intervjuer i ett dokument på 53 sidor. Dokumentet skrevs ut för att 

underlätta den tematiska analysen. 
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Etik 

Det finns fyra principer som bör följas för att en studie ska vara etisk korrekt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studien har genomförts med hänsyn till dessa forskningsetiska 

principer genom att författarna var noggranna med att informera deltagarna både muntligt och 

skriftligt om deras deltagande i studien. Studiens syfte samt deras rättigheter till att avbryta 

sitt deltagande när som helst under studien har även delgivits. Hur de upplevelser som 

deltagarna delade med sig av skulle behandlas och förvaras tydliggjordes både under 

rekryteringen och i direkt anslutning till intervjuerna. Ett samtycke erhölls från samtliga 

deltagare genom att de fick skriva under samtyckesblanketten. Anteckningar, inspelningar och 

transkriberingar förvarades på ett sätt så att ingen obehörig skulle kunna komma åt materialet. 

Samtliga av dessa raderades efter att studien färdigställts. Deltagarnas konfidentialitet togs 

bland annat hänsyn till genom att transkriberingen skedde i stängda grupprum där endast 

författarna till studien befann sig. Endast deltagare som uppgav att utsatthet för stalking inte 

förekommit under de senaste sex månaderna rekryterades till studien. Detta gjordes för att 

säkerställa att stalkingen inte var aktivt pågående under intervjutillfällena och att deltagarna 

inte befann sig i en akut situation. 

Eftersom studiens syfte var att undersöka hur beteendeförändringar har influerats av 

utsatthet för stalking var det viktigt att studiens författare var medvetna om hur frågorna som 

ställdes under intervjuerna kunde påverka deltagarna. Stalking kan betraktas som ett 

känslofyllt ämne och på grund av detta var det särskilt viktigt att respektera och ta hänsyn till 

deltagarna. Detta gjordes bland annat genom val av lokal och utformning av intervjufrågorna. 

Författarna var även insatta och förberedda på hur brottsoffer kan reagera för att bättre kunna 

hantera de reaktioner som kunde uppstått under intervjuerna. Kontaktuppgifter till 

Brottsofferjouren och Campushälsan lämnades ut till deltagarna för att de skulle kunna 

kontakta dessa för att få stöd om obehag skulle uppstå efter intervjuerna. Av vad författarna 

kunde bedöma uppstod inget obehag hos deltagarna i direkt anslutning till intervjuerna. 

 

Förförståelse 

Det är viktigt att vara medveten om att författarnas förförståelse av studieområdet kan ha haft 

inverkan på studiens resultat inom kvalitativ metod (Bryman, 2012). Aspekter såsom 

författarnas kulturella bakgrund, kön, ålder och tidigare åsikter är sådant som kan vara viktigt 

att presentera för att läsaren ska kunna avgöra om det har påverkat resultaten (Yin, 2013). 

Studiens båda författare är unga kvinnor med olika kulturella bakgrunder där den ena 

författaren har svensk bakgrund och den andra utländsk bakgrund. Författarna har även olika 
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akademiska bakgrunder men båda författarna har studerat kriminologi vilket berör 

studieområdet. Studiens författare har ägnat tid åt att studera den tidigare forskning som finns 

inom området. På grund av detta kan författarna ha blivit färgade av den kunskap som redan 

fanns om området innan studien genomfördes. De beteendeförändringar som identifierats 

genom tidigare forskning kan ha påverkat vad författarna lagt fokus på under analysering av 

materialet. Samtliga av dessa bakgrundsfaktorer kan ha haft inverkan på studiens resultat. 

Författarna har på grund av detta eftersträvat att vara tydliga med de motiveringar och 

tolkningar som gjorts i analysen. 

 

Analysmetod 

Efter att allt material sammanställts i ett utskrivet dokument påbörjades en tematisk analys 

utifrån Braun och Clarkes (2006) sex faser. Dessa fungerade som riktlinjer för hur den 

tematiska analysen skulle gå till i denna studie. Faserna fungerade som utgångspunkt för hur 

den tematiska analysen skulle gå till men i en del situationer genomfördes faserna inte separat 

från varandra och i andra situationer återupprepades en fas. 

Den första fasen handlar om att läsa igenom empirin ett flertal gånger för att få 

förståelse för materialet (Braun & Clarke, 2006). I samband med är det rekommenderat att 

markera eller skriva ned initiala tankar och idéer som uppkommer. Under transkriberingen av 

det insamlade materialet fick studiens författare en generell uppfattning av empirin. Eftersom 

att transkriberingen delades upp mellan författarna krävdes det dock att empirin lästes igenom 

upprepade gånger under steg ett av studiens analysprocess. I samband med att empirin lästes 

igenom mer noggrant markerades de delar som var av intresse för studiens syfte. Vad som var 

relevant för studiens syfte valdes ut genom att markera samtliga delar som berörde 

beteendeförändringar. Spontana tankar och idéer som uppkom skrevs även ned. 

I den andra fasen ska identifiering av relevanta koder påbörjas (Braun & Clarke, 2006). 

Detta sker genom att delar i texten markeras och tilldelas en kod som kortfattat beskriver det 

centrala i den markerade texten. Denna studie hämtade inspiration från både fas ett och två 

under studiens andra steg i analysprocessen. Empirin lästes igenom upprepade gånger och i 

samband med detta påbörjades en kodning av relevanta delar i empirin. Under detta steg 

upptäcktes nya delar av empirin som kunde vara relevanta för studiens syfte samtidigt som 

flera markerade delar kunde sorteras bort då de inte var av relevans. De markerade delarna 

som sedan fanns kvar tilldelades koder som kunde bestå av kortare meningar eller enstaka ord 

som skrevs ned bredvid tillhörande mening i det utskrivna dokumentet (se Tabell 1). 
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I fas tre ska teman börja utformas genom att sortera och ordna koderna som 

identifierats. (Braun & Clarke, 2006). I steg tre av denna studies analysprocess skrevs 

samtliga koder upp på en tavla för att få en bättre överblick på vilka koder som identifierats i 

empirin. Redan i detta steg kunde vissa mönster urskiljas. När författarna fått en överblick av 

koderna började de sorterade in dem i grupper utefter hur de ansågs höra ihop. Denna 

sortering kan betraktas som ett första försök till att skapa teman. 

Fas fyra i den tematiska analysen ämnar att undersöka de teman som uppkommit i fas 

tre genom att kontrollera om koderna passar i de tema som de placerats i (Braun & Clarke, 

2006). Därefter ska temat kontrolleras för att säkerställa att det representerar empirin. I denna 

studie gjordes detta genom att teman som framkom under fas tre granskades och alla koder 

kontrollerades i sina kontexter för att få en uppfattning om de sorteras in i rätt tema. När detta 

gjordes upptäckte författarna att en del teman kunde slås ihop till ett och samma då de 

utgjorde liknande mönster. Samtidigt kunde subteman urskiljas i två teman. Något annat som 

upptäcktes var att två teman inte var relevanta för studiens syfte då de inte berörde 

beteendeförändringar. På grund av detta exkluderades dessa två teman och analyserades inte 

vidare. Detta steg upprepades för att säkerställa att alla teman och koder representerade 

empirin och att samtliga koder befann sig under rätt tema. 

Fas fem handlar om att organisera och definiera de teman som ska presenteras i 

analysen (Braun & Clarke, 2006). I denna fas ska alla teman namnges utifrån vad som är 

centralt i temat. I analysprocessen av denna studie gjordes detta genom att samtliga koder i 

varje tema ordnades i en logisk ordning för att upprätthålla en röd tråd. När ett tema hade 

organiserats började en sammanhängande text formuleras utifrån de koder som identifierades. 

Detta genomfördes med samtliga tre teman. De tre teman som bildades var Kommunikation, 

Närvaro samt Restriktiva åtgärder. I temat Kommunikation konstruerades tre subteman: 

Försiktighet, Avvisande och Kontaktsökande. I temat Närvaro konstruerades även tre 

subteman som var: Observant, Undvikande och att Beväpna sig (se Tabell 1). 

Den sista och sjätte fasen innebär att skriva ihop en akademisk, sammanhängande text 

(Braun & Clarke, 2006). I denna studie genomfördes det sista steget i den tematiska 

analysprocessen genom att finna de citeringar som bäst skulle representera varje enskilt tema. 

Den sammanhängande texten bearbetades till en mer akademisk text och teman omplacerades 

för att bilda en logisk ordning i texten. Slutligen jämfördes texten med det empiriska 

materialet för att återigen kontrollera att samtliga delar av var presenterade på rätt sätt. 
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Tabell 1 

Exempel på hur arbetet i den analytiska fasen gick till 

Relevanta meningar för syftet: Kod: Subtema: Tema: 

“Jag är mer försiktig när jag tar kontakt 

med folk och jag lämnar inte ut några 

privata uppgifter” 

Försiktig med 

att lämna ut 

uppgifter 

Försiktighet Kommunikation 

“Asså när jag är på stan och när jag ska hem 

sent så jag har en laglig kniv” 

Kniv med sig 

utomhus 

Beväpna 

sig 

Närvaro 

“Så det är klart att man kanske kollar lite 

mer över axeln” 

Titta över 

axeln 

Observant Närvaro 

“Men det kommer jag verkligen ihåg att 

såhär aa men då bytte jag till privat såhär 

konto. Ehm.. och sen så har jag väl liksom 

aldrig tagit bort det, det är ju nånting jag har 

än idag.” 

Bytte till 

privat konto 

 Restriktiva 

åtgärder 

 

Resultat 

Tre teman har konstruerats för att redogöra studiens empiriska resultat. Dessa teman ämnar att 

presentera deltagarnas upplevelser av hur utsatthet för stalking influerat beteendemässiga 

förändringar i deras vardagliga aktiviteter. De tre teman som kunde urskiljas var 

Kommunikation, Närvaro samt Restriktiva åtgärder. I temat Kommunikation konstruerades 

tre subteman: Försiktighet, Avvisande samt Kontaktsökande. Temat Närvaro konstruerades i 

sin tur tre subteman. Dessa var: Observant, Undvikande samt Beväpna sig. I det sista temat, 

Restriktiva åtgärder identifierades inga subteman (se Figur 1). 
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Figur 1. Presentation av teman och subteman. 

 

Kommunikation 

En central beteendeförändring i deltagarnas beskrivningar var att de förändrade sitt sätt att 

kommunicera med andra människor som de möter under sina vardagliga aktiviteter. 

Beteendeförändringarna yttrade sig bland annat genom att deltagarna blev mer försiktiga när 

de kommunicerade med andra människor. I vissa sammanhang blev deltagarna mer avvisande 

medan i de i andra sammanhang blev mer kontaktsökande. Dessa beteendeförändringar har på 

så vis bildat tre subteman. 

Försiktighet. Försiktighet vid kommunikation med andra människor var ett sätt att 

förändra sitt beteende till mer aktsamt. Det försiktiga beteendet uttrycktes som en 

beteendeförändring som främst framkom under interaktioner med främmande människor. En 

deltagare illustrerade detta när hon beskrev sitt beteende i samband med att hon lagt ut en 

annons på Blocket, en hemsida som fungerar som en säljmarknad. Deltagaren uttryckte att 

hon blivit mer försiktig vid sådana möten med främmande människor och att tanken på mötet 

fick henne att känna panik. Deltagaren beskrev att det mer försiktiga beteendet yttrade sig 

genom att hon bestämde möte med köparen under dagtid. Deltagaren ville även ha sällskap av 

vänner eller bekanta då mötet skulle ske för att inte vara helt utelämnad åt den främmande 

människan. Detta exemplifierar hur vardagliga aktiviteter kunde förändras från simpla till mer 

omständliga på grund av att ha blivit utsatt för stalking. 

Kommunikation  

Försiktighet 

Avvisande 

Kontaktsökande 

Närvaro 

Observant 

Undvikande 

Beväpna sig 

Restriktiva åtgärder  
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Ett mer försiktigt beteende efter utsatthet för stalking var något som kunde urskiljas 

även vid möten med människor i romantiska syften. En deltagare menade att hon började 

uppträda mer försiktigt mot män. Detta framkom genom att deltagaren blev mer aktsam med 

vilka män som hon valde att kommunicera med. Deltagaren beskrev att innan utsattheten för 

stalking var hon positiv till att träffa nya män och att hennes beteende var då mer 

kontaktsökande. Efter utsattheten beskrevs beteendet gentemot män istället som restriktivt 

och försiktigt. 

En annan deltagare menade att hennes beteende blev mer försiktigt genom att hon 

försökte läsa av hur andra människor agerade i större utsträckning än hon tidigare gjort. Vilka 

signaler en annan människa utstrålar till sin omgivning var något som deltagaren beskrev att 

hon blivit mer uppmärksam på. Även vilka signaler som deltagaren själv utstrålar till andra 

människor var något som hon blivit mer försiktig med. Innan utsattheten för stalking klädde 

och sminkade sig deltagaren utan vidare eftertanke. Efter utsattheten menade deltagaren att 

hon började reflektera över vad detta kunde sända för signaler till andra människor. Deltagare 

Tio som blev utsatt under tre år uttryckte “[...] jag kan liksom tänka på hur jag klär mig o ehm 

hur jag sminkar mig och ibland blir jag såhär att ja men liksom om jag sminkar mig för 

mycket såhär äh men då tar jag bort lite.” Genom att ha diskret smink och kläder menade 

deltagaren att hon inte väcker lika stor uppmärksamhet genom att hon inte står ut i mängden. 

Ökad försiktighet yttrade sig även genom att flera av deltagarna inte längre lämnade ut 

sina telefonnummer eller fullständiga namn till främmande människor. Innan utsattheten för 

stalking lämnade deltagarna ut sina mobilnummer utan att reflektera vidare över om detta 

skulle kunna resultera i några konsekvenser. Flera av deltagarna uttryckte att denna 

beteendeförändring lett till att det blev mer komplicerat att kommunicera med människor som 

de inte kände sedan tidigare. En deltagare menade att hon slutade hjälpa främmande 

människor via sociala medier vilket tidigare var en naturlig del i hennes vardag. Deltagaren 

beskrev att hon tidigare använde sociala medier till att hjälpa människor som var nya vid det 

universitet som hon studerar på genom att svara på frågor som de hade. Efter utsattheten för 

stalking har hon blivit mer försiktig med vilka människor som hon väljer att hjälpa över 

sociala medier. 

Avvisande. Ett avvisande beteende gentemot andra människor var något som deltagarna 

beskrev hade influerats av att de blev utsatta för stalking. När kontakt med en främmande 

människa skulle inledas blev deltagarnas beteende i en del fall avvisande. Det avvisande 

beteendet kunde bland annat handla om att deltagarna undvek ögonkontakt, låtsades vara 

upptagna med något eller vände sig bort i motsatt riktning. Det kunde även yttra sig genom att 
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deltagarna blev korta i tonen när de kommunicerade med andra människor. Deltagarna 

menade att de var mycket trevligare och mer mottagliga till att kommunicera med främmande 

människor innan de blev utsatta för stalking. Om en människa som inte var bekant för 

deltagarna sedan tidigare var för intensiv och ständigt ville ha kontakt med dem kunde detta 

upplevas som obehagligt och vara en anledning till att ta avstånd från människan. Deltagarna 

kunde på så vis uppföra sig avvisande genom att bli mer tillbakadragna och mindre sociala 

eftersom detta påminde dem om utsattheten för stalking. Det kunde även yttra sig genom att 

deltagarna sa ifrån och markerade att den obekanta människan var för intensiv. En annan 

deltagare beskrev att hon avvisade främmande människor genom att hon bytte sida av vägen 

när hon var ute på kvällen och mötte grupper av främmande människor som befann sig i 

motsatt färdriktning. 

Flera av deltagarna uppgav även att de avvisade samtal från människor som ringde 

med dolt eller okänt nummer. En av deltagarna beskrev att eftersom att hon utvecklat detta 

beteende hade det förmodligen lett till att hon gått miste om flera arbetsmöjligheter. Hon 

menade att detta påverkat hennes liv eftersom det resulterat i ekonomiska förluster för henne. 

Att blockera försäljare eller andra okända människor som ringer via dolt eller okänt 

mobilnummer var ett annat sätt att avvisa. Samma avvisande beteende hade även utvecklats 

på sociala medier för en del av deltagarna genom att de inte svarade på meddelanden eller 

valde att blockera främmande människor. En deltagare beskrev att hon inte ens öppnade 

meddelanden från främmande människor längre. 

Det avvisande beteendet kunde även riktas mot människor som hade specifika 

egenskaper som liknade den människa som deltagarna blivit utsatta för stalking av. Deltagare 

Åtta som blev utsatt i ett och ett halvt år uttrycker sig på följande sätt: 

[...] Så då är de ju kanske att om jag skulle träffa en människa som typ var lik honom i sättet 

då skulle jag nog backa jättesnabbt och kanske till och med vara otrevlig och bara nej jag vill 

liksom inte ens hälsa på dig. 

Deltagaren ville inte riskera att bli utsatt igen vilket hon trodde att det fanns chans för om hon 

inte avvisade människor med liknande egenskaper. En annan deltagare uttryckte på liknande 

sätt att hon tyckte att det var obehagligt att ha kontakt med människor som hade liknande 

egenskaper som den människa som utsatt hennes för stalking. Deltagaren uttryckte att hon var 

osäker på hur hon skulle bete sig och hantera människor som hon inte förstod sig på och att 

hon på grund av detta blev avvisande. 

Kontaktsökande. En annan beteendeförändring i deltagarnas vardagliga aktiviteter var 

att de sökte kontakt med andra människor mer än vad de gjort innan utsattheten för stalking. 
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Deltagarna förändrade sina beteenden genom att de sökte sig mer till vänner och familj på 

grund av att de hade behov av sällskap i större utsträckning än tidigare. Ett sätt att söka sig till 

sällskap var att en deltagare gick hem till sina föräldrar under vardagarna när hon skulle 

studera. En annan deltagare blev mer kontaktsökande genom att hon såg till att hela tiden 

umgås med vänner och familj. Deltagare Ett som blev utsatt under tre år uppger: “Asså jag 

var ju med kompisar konstant, hela tiden liksom… asså både natt, asså vi sov över hos 

varandra och på dagarna så umgicks vi hela tiden för att jag inte ville vara ensam…”. 

Deltagaren menade att detta var ett beteende som hon inte hade innan hon blev utsatt för 

stalking utan att det utvecklades för att hon kände ett behov av att ständigt ha sällskap av 

vänner och familj för att känna sig trygg. Deltagarna menade på så vis att de förändrat sitt 

beteende då de tidigare varit mer oberoende från andra människor i sin omgivning. 

Ett annat kontaktsökande beteende som utvecklades var att deltagarna upplevde ett 

behov av att kontakta sina vänner för att informera dem om sin utsatthet, dels för att skydda 

sig själva och dels för att skydda sina vänner. I samband med detta hade deltagarna även 

börjat informera sina vänner om risker med att bli utsatt för stalking. 

En deltagare som blivit utsatt för stalking av sin före detta partner beskrev att hennes 

beteenden gentemot partners i senare förhållanden influerades av utsattheten då hon blev mer 

kontaktsökande. Deltagaren menade att hennes förväntningar och beteenden i 

kärleksrelationer förändrades. Deltagare Sex som blev utsatt för stalking under cirka sju 

månader uttrycker följande: “[...] han hörde aldrig av sig istället tyckte jag då… Vad fasen hör 

han inte av sig för? Varför ringer han inte? Varför? För jag var så van att ha nån som hela 

tiden jagar en… de var ju jättekonstigt”. Eftersom deltagaren blev van vid att ständigt bli 

kontaktad av sin före detta partner som utsatte henne för stalking upplevde hon att det var 

konstigt att inte kommunicera med sin nya partner i lika stor utsträckning. Dessa 

förväntningar förändrade deltagarens beteende genom att hon började söka mer kontakt med 

sin nya partner. Hon ville även att hennes nya partner skulle vara kontaktsökande tillbaka. En 

annan deltagare som inte blivit utsatt för stalking av en före detta partner menar att utsattheten 

har bidragit till en starkare relation till hennes sambo. Deltagaren beskrev att hennes utsatthet 

fört henne närmare hennes sambo eftersom att hon sökte mer kontakt med honom under 

utsattheten. Vidare menade deltagaren att hennes sambo på så vis behövde vara ett stort stöd 

för henne under perioden som hon blev utsatt för stalking. Detta förändrade deltagaren och 

hennes sambos beteenden gentemot varandra vilket uppfattades vara positivt för deras 

kärleksrelation även om utsattheten varit påfrestande för deltagaren personligen. 
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Deltagarnas beteendeförändringar under kommunikation med andra människor är ett 

sätt för deltagarna att skydda sig genom att de förändrar sitt beteende till att bli mer försiktigt 

eller avvisande. Dessa förändringar har främst uttryckts vara mot främmande människor men 

har även yttrat sig gentemot potentiella partners genom att deltagarna blev mer försiktiga i 

sina kärleksliv. Eftersom deltagarna inte längre känner sig säkra på hur främmande eller 

bekanta människor kan reagera så anpassas deras beteenden för att minska risken för utsatthet. 

På så vis finns förhoppning om att de främmande människorna inte ska ha möjlighet till att 

utveckla en relation till dem som senare skulle kunna leda till stalking. Denna tolkning har 

gjorts för att deltagarna har uttryckt att detta är ett beteende som har förändrats då de varit 

mer utåtriktade mot främmande människor tidigare. 

Det kontaktsökande beteendet som flera av deltagarna utvecklat är ett sätt för deltagarna 

att bli mer trygga genom att söka sig till människor i sin omgivning i större utsträckning än 

tidigare. Det kan tolkas som att dessa människor kan fungera som ett skydd mot utsatthet. Det 

kontaktsökande beteendet gentemot nya partners kan tolkas som att deltagaren upplever att 

ständig kontakt är något som ska existera i en kärleksrelation vilket influerats från utsattheten 

för stalking. 

 

Närvaro 

Utifrån deltagarnas beskrivningar kunde det uppfattas som att en del av deras 

beteendeförändringar yttrade sig under närvaro på specifika platser. Utsattheten för stalking 

har lett till att deltagarna förändrar sitt beteende när de närvarar på platser som de förhåller sig 

till i vardagen. Observant, undvikande samt att beväpna sig var de tre mest framträdande 

beteendeförändringarna under närvaro på specifika platser. Dessa bildade tre subteman som 

konstruerats utifrån tolkningar av deltagarnas egna beskrivningar. 

Observant. Samtliga deltagare beskrev att de blev mer observanta när de befann sig på 

olika platser. På vilka platser som det observanta beteendet yttrade sig skilde sig åt mellan 

deltagarna. Samtliga deltagare menade dock att de inte haft detta beteende innan de blev 

utsatta för stalking. Flertalet deltagare använde sig av termen “titta över axeln” för att belysa 

hur de betedde sig på offentliga platser. Beteendet beskrevs som ett sätt att bli mer observant 

på sin omgivning för att kunna identifiera potentiella risker. En del upplevde att de 

automatiskt tittade sig omkring när de åkte till nya platser. Även centrala platser såsom torg, 

köpcentrum och busstationer var platser som deltagarna beskrev att de tittade över axeln mer 

frekvent än tidigare. En deltagare menade att när hon vid några tillfällen befunnit sig i stadens 

centrum efter utsattheten lagt märke till människor som gått bakom henne under en längre tid. 
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Deltagaren menade att hon inte reflekterat på liknande sätt innan utsattheten för stalking utan 

att hon blivit mer observant på offentliga platser där hon upplevde att det fanns större risk för 

att något sådant skulle kunna inträffa. 

Deltagarna beskrev även att de tittade sig omkring i större utsträckning när de befann 

sig på offentliga platser under kvällstid. Deltagare Två som blev utsatt under ett års tid 

beskriver detta på följande sätt: “Jag kunde ha i mina hörlurar, lyssna på musik och bara gå… 

men nu är jag mer såhär jag måste ha låg volym om jag har på musik, jag tittar bakom mig 

väldigt mycket [...]”. Deltagaren menade att hon tidigare kunde vara ute på offentliga platser 

när som helst under dygnet utan att behöva vara observant på sin omgivning. Efter att hon 

blev utsatt för stalking har hennes beteende förändrats då hon håller större uppsikt omkring 

sig och ser till att ha låg volym i hörlurarna om hon lyssnar på musik. 

Det observanta beteendet yttrades sig även när deltagarna befann sig i sina hem genom 

att de upplevde att de behövde ha större uppsikt i och kring hemmet. Att titta igenom dörrögat 

var en ny rutin som några av deltagarna beskrev att de upprättat efter att de blev utsatta för 

stalking. De menade att det blev mer benägna att se vem det var utanför innan de öppnade. På 

samma sätt menade en del av deltagarna att de upplevde att de i större utsträckning än tidigare 

behövde vara observanta på vilka människor som befann sig kring deras hem. Deltagarna 

beskrev att de på grund av detta tittade ut genom sina fönster oftare. En av deltagarna 

uttryckte att hon hade sin kökslampa tänd då hon skulle sova om natten eftersom hon inte 

ville vakna upp i mörker. Deltagaren menade att om lampan var tänd underlättade det för 

henne att kunna observera rummet och att finna potentiella faror under natten. 

Undvikande. Beteendeförändringar i form av undvikande har identifierats i deltagarnas 

beskrivningar av hur deras närvaro på platser förändrats till följd av utsatthet för stalking. 

Flera deltagare beskrev att undvikandet av vissa platser hade utvecklats för att de förknippade 

platsen med utsatthet för stalking. Detta kunde exempelvis yttra sig genom att deltagarna 

förändrade sina rörelsemönster i skolan eller på andra offentliga platser som de befinner sig 

på i vardagen. Deltagare Åtta som blev utsatt i ett och ett halvt år beskriver att hon undviker 

en plats i skolan på följande sätt: “[...] då brukade jag, typ fram tills dit gick jag nere i 

korridoren sen gick jag upp på övervåningen och passerade det stället liksom och sen gick jag 

ner [...]”. Istället för att avstå att vistas i skolan valde deltagaren att ta omvägar för att undvika 

specifika platser i skolan som hon förknippade med utsattheten även om den inte längre var 

pågående. En deltagare berättade att det var ett specifikt land som hon undvek att resa till på 

grund av att förövaren bor i det landet. Deltagaren menade att hon tidigare rest till detta land 

årligen men efter utsattheten för stalking upplevde hon att detta var något som hon inte kunde 
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göra längre. Enligt deltagarnas beskrivningar undveks alltså vissa platser genom att ta 

omvägar medan andra platser undveks fullständigt. 

På samma sätt som att en del av deltagarna menade att de blev mer observanta när de 

vistades på offentliga platser under kvällstid valde även en del av deltagarna helt att undvika 

att närvara på specifika offentliga platser under kvällstid. Dessa platser ansågs vara mer 

riskfyllda under kvällen. Platserna undveks genom att exempelvis ta buss eller taxi istället för 

att gå. Detta var något som deltagarna menade att de inte gjort tidigare. Till skillnad från detta 

beskrev en deltagare att hon börjat cykla istället för att ta bussen sent på kvällen eftersom att 

hon ansåg att busshållplatser var riskfyllda att vistas på sent under kvällen. På grund av detta 

undvek deltagaren busshållplatser under kvällstid. 

En annan form av undvikande som två deltagare gjorde var att de bytte bostad för att 

undgå stalkingen. De beskrev detta som en stor omställning eftersom de vardagliga 

aktiviteterna behövde anpassas efter det nya hemmet och området. Deltagare Nio som blev 

utsatt under tio år uttryckte sig på följande vis: “[...] jag bodde då först på ett ställe och då 

flyttade jag så jag fick en lägenhet på ett annat ställe [...] så fick han reda på nya adressen dåra 

så det fortsatte ju”. Deltagaren kände sig tvungen att flytta fyra gånger under en kortare period 

för att undkomma utsattheten för stalking. I motsats till detta ansåg andra deltagare att det 

skulle varit lönlöst att flytta då de menade att deras nya adress ändå skulle finnas tillgänglig. 

Några åtgärder som istället vidtogs var att deltagarna försökte undvika insyn i deras hem 

genom att skymma den med exempelvis gardiner eller växter vilket var något som de inte 

gjorde tidigare. 

Beväpna sig. En annan beteendeförändring som influerats av utsatthet för stalking var 

att en deltagare bar med sig pepparspray och kniv när hon närvarade på särskilda platser. 

Deltagaren identifierade exempelvis skolan och stadens centrum som riskfyllda och menade 

att hon på grund av detta beväpnade sig när hon befann sig på dessa platser. Hon beskrev att 

hon på så vis skulle kunna utöva självförsvar om det skulle krävas. Deltagare Tio som blev 

utsatt under tre år uttrycker följande: 

 [...]om jag ska till skolan, så tar jag alltid med mig pepparsprayen, kniven har jag alltid med 

 mig om jag ska ut på stan sent på kvällen eller nått... Jag har den i fickan liksom. Ja men 

 liksom som ett skydd för mig själv asså jag känner mig lite säkrare då [...]. 
Deltagaren beskrev att pepparsprayen och kniven gjorde henne tryggare och att hon på grund 

av detta utvecklat denna beteendeförändring eftersom hon kände ett behov av att kunna 

skydda sig på vissa platser. En annan deltagare menade att hon tätt efter utsattheten för 

stalking bar med sig en försvarsspray när hon skulle gå hem sent på kvällen från det gym som 
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hon tränade på. Deltagaren menade att vägen från gymmet var riskfylld och att hon på grund 

av detta hade behov av att kunna försvara sig. 

Deltagarnas beteendeförändringar som var relaterade till deras närvaro på specifika 

platser kan tolkas som att deltagarna försökte få kontroll och bli mer förberedda på sådant 

som de skulle kunna bli utsatta för. Denna tolkning görs på grund av att deltagarna har 

beskrivit utsattheten för stalking som oförutsägbar. Genom att deltagarna på olika sätt har 

blivit mer observanta på offentliga platser och i hemmet upplever de en större kontroll 

eftersom de på så vis blir mer medvetna om de risker som finns. Det kan tolkas som att risker 

för utsatthet på specifika platser inte uppfattas som lika oförutsägbara genom att deltagarna 

blev mer observanta och medvetna. Detta kan innebära att deltagarna upplever en ökad 

trygghet. Att specifika platser undviks kan tolkas som att deltagarna vill undvika platser som 

påminner dem om när de blev utsatta för stalking och på grund av detta anses vara mer 

riskfyllda. Deltagarna som efter utsattheten för stalking börjat beväpna sig när de närvarade 

på specifika platser kan tolkas som att de upplever att platserna är riskfyllda men att de inte 

kan undvika dem. Genom att tillföra redskap som skulle kunna användas i självförsvar 

upplevde deltagarna att de blev mer trygga. 

 

Restriktiva åtgärder 

Deltagarna uttryckte att utsattheten för stalking influerat beteendeförändringar i form av 

restriktiva åtgärder i vardagen. Flera deltagare beskrev restriktiva åtgärder under användning 

av deras mobiltelefoner som ett sätt att begränsa eller skydda sig mot att bli utsatt för stalking 

på nytt. Ett sätt att bli mer restriktiv i sitt förhållningssätt till sin mobiltelefon var att byta 

nummer i större utsträckning än tidigare. En deltagare menade att hennes vardagliga 

aktiviteter skulle blivit mer omständliga om hon bytte nummer. Detta skulle innebära att hon 

behövde kontakta vänner och arbetskontakter för att meddela om nummerändringen. Detta var 

dock något som hon upplevde att hon tillslut ändå behövde göra för att undkomma utsattheten 

för stalking. 

I nära anslutning till utsattheten uppgav några deltagare att de ryckte till när deras 

telefon gav ifrån sig ett ljud som indikerade att de fått ett meddelande vilket de inte hade gjort 

innan de blev utsatta för stalking. Detta resulterade i att deltagarnas förhållningssätt till deras 

mobiltelefoner förändrades genom att de tog mer avstånd till dem och inte var lika 

kontaktbara som innan utsattheten.    

Hur de flesta av deltagarna förhöll sig till och använde sociala medier hade förändrades 

efter att de blivit utsatta för stalking. Några av deltagarna beskrev att de blev mer restriktiva i 
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sitt förhållningssätt genom att de slutade lägga ut bilder på sig själva och att de inte längre 

skrev ut personlig information vilket var något de gjort tidigare. Andra deltagare bytte istället 

inställningar till att ha privata konton på olika sociala medier. Deltagare Ett som blev utsatt 

under tre år beskriver detta på följande sätt: 

 Jag märker det på vissa saker liksom som innan det här hände så hade jag liksom inte privata 

 inställning på nån av mina liksom sociala medier konton utan det kändes som att det blev 

 någonting jag gjorde då för att skydda mig. 
Deltagaren menade att hon vidtog restriktiva åtgärder för att begränsa spridningen av sina 

sociala medier konton vilket hon upplevde kunde skydda henne mot utsatthet. En annan 

deltagare berättade att hon blev tvungen att byta mailadress då hennes före detta partner som 

utsatt henne för stalking tog över hennes konto. Deltagaren menade att hon på så vis blev mer 

restriktiv med vem som har tillgång till hennes olika lösenord och konton. 

De beteendeförändringar som deltagarna utvecklat genom att de vidtagit restriktiva 

åtgärder främst under användning av mobiltelefoner och sociala medier kan tolkas som ett sätt 

att skydda sig mot utsatthet. Denna tolkning har gjorts på grund av att intervjupersonerna 

uttryckligen beskriver att de använder de olika åtgärderna som ett skydd mot att återigen bli 

utsatt för stalking eller andra typer av brott. Att rycka till när mobiltelefonen ger ifrån sig ett 

ljud som indikerar på ett nytt meddelande kan vara något som utvecklats när deltagarna 

utsattes för stalking. Detta beteende har sedan inte upphört och kan således uppfattas som en 

påminnelse av utsattheten. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur enskilda individer upplevde att 

deras utsatthet för stalking har influerat beteendemässiga förändringar i deras vardagliga 

aktiviteter. De tre teman som konstruerades utifrån deltagarnas beskrivningar var 

Kommunikation, Närvaro samt Restriktiva åtgärder. I temat Kommunikation kunde tre 

subteman urskiljas, Försiktighet, Avvisande och Kontaktsökande. Dessa subteman presenterar 

att deltagarna blivit mer försiktiga och i en del fall avvisande under kommunikation med 

främst främmande människor i sin vardag och att de blivit mer kontaktsökande till vänner, 

partners och familj. I temat Närvaro kunde Observant, Undvikande samt Beväpna sig urskiljas 

som subteman. Detta visar att deltagarna blev mer observanta och i en del fall undvek 

specifika platser i sin vardag samt att två deltagare började beväpna sig. I det tredje temat 

Restriktiva åtgärder urskildes inget subtema. Temat visar restriktiva åtgärder som deltagarna 

vidtog främst vid användning av mobiltelefon och sociala medier i vardagen. 
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Beteendeförändringarna i vardagen yttrade sig på olika vis men beskrevs som ett sätt att 

skydda sig och försöka öka den upplevda tryggheten.  

 

Denna studie i förhållande till tidigare forskning  

Trots att ingen tidigare studie enbart fokuserat på beteendeförändringar hos individer som 

blivit utsatta för stalking går stora delar av denna studie i linje med tidigare forskning, såväl 

forskning om utsatthet för stalking som utsatthet för brott mer generellt (Abrams & Robinson, 

2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale 2009; 

Korkodeilou, 2017; Mcbrearty, 2011; Tan & Haining, 2016; Worsley m.fl., 2017). Likheten 

mellan denna studie och tidigare forskning skulle kunna förklaras som att 

beteendeförändringar är en framträdande konsekvens för brottsutsatta individer och individer 

som blivit utsatta för stalking. Samtliga av denna studies deltagare beskrev någon form av 

beteendeförändring i deras vardagliga aktiviteter. Även om stalking på många sätt skiljer sig 

från andra typer av brott på grund av dess karaktär (Korkodeilou, 2014) indikerar resultaten i 

denna studie att det finns många likheter mellan utsatthet för stalking och andra brott det finns 

dock även en del skillnader. Det är viktigt att poängtera att deltagarna i denna studie inte 

representerar alla individer som blivit utsatta för stalking då även deltagarna i denna studie 

har skilt sig från varandra. Detta är något som belysts i en tidigare studie där reaktioner efter 

utsatthet för stalking beskrivs som subjektiva (Korkodeilou, 2017). Trots att det inte går att 

uttala sig om utsatthet för stalking generellt bidrar denna studie med en djupare förståelse för 

hur beteendeförändringarna yttrar sig och i vilken kontext som de utvecklas vilket är något 

som tidigare studier inte presenterat.  

Kommunikation. En central beteendeförändring som beskrevs i denna studie var 

deltagarnas sätt att kommunicera med andra människor i vardagen. Detta yttrade sig genom 

att deltagarna blev mer försiktiga, avvisande samt kontaktsökande efter utsattheten för 

stalking. Det försiktiga och avvisande beteendet framkom främst under kommunikation med 

främmande människor medan det kontaktsökande beteendet främst riktades till vänner, familj 

och partners. Detta resultat både skiljer sig och överensstämmer med tidigare forskning. 

Försiktighet samt ett mer avvisande beteende gentemot främmande människor var något som 

till viss del har presenterats i tidigare forskning. I tidigare forskning beskrivs det försiktiga 

och avvisande beteendet som att individerna slutade träffa människor i romantiskt syfte under 

en tid efter utsattheten för stalking (Abrams & Robinson, 2002; Cox & Speziale, 2009, 

Korkodeilou, 2017). Beteendeförändringar i kärlekslivet var ett resultat som framkom även i 

denna studie även om beteendet yttrade sig på annat vis. Deltagarna i denna studie blev mer 
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försiktiga med vilka de träffade i romantiskt syfte men de slutade inte totalt med detta. En 

förklaring till denna skillnad skulle kunna vara att endast två av denna studies deltagare blivit 

utsatta för stalking av en före detta partner. Majoriteten av tidigare forskning har studerat 

individer som blivit utsatta för stalking av före detta partners (Abrams & Robinson, 2002; 

Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale, 2009; Korkodeilou, 

2017). Detta skulle kunna vara en förklaring till skillnaden mellan denna studie och tidigare 

forskning när det kommer till kärleksrelationer. Resultaten i denna studie skilde sig dock även 

genom att det försiktiga och mer avisande beteendet inte endast yttrade sig i romantiska 

situationer utan även generellt mot främmande människor. Denna skillnad skulle kunna bero 

på att majoriteten av deltagarna i denna studie blev utsatta för stalking av främmande 

människor vilket inte varit framträdande i tidigare forskning.   

 Något som dock gick i linje med tidigare forskning var att deltagarna i denna studie 

uttryckte att de sökte kontakt med vänner och familj i större utsträckning än tidigare. Detta 

speglar tidigare forskning gällande utsatthet för stalking då individer försöker undvika att vara 

ensamma genom att söka sig till sällskap (Korkodeilou, 2017). Det framkommer dock inte i 

tidigare forskning gentemot vilka individer eller under vilka kontexter som det 

kontaktsökande beteendet yttrar sig. Detta är dock något som denna studie kunnat ge en 

djupare förståelse för genom att det främst yttrade sig gentemot vänner och familj och att det 

bland annat skedde i skolan eller under kvällstid. Denna skillnad mellan tidigare forskning 

och denna studie skulle kunna bero på att denna studies syfte endast fokuserade på 

beteendeförändringar vilket kunnat generera mer detaljerade beskrivningar. Tidigare 

forskning har istället undersökt flera konsekvenser av utsatthet för stalking på en mer allmän 

nivå (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox 

& Speziale 2009; Korkodeilou, 2017; Worsley m.fl., 2017). 

  Närvaro. Beteendeförändringar som var relaterade till närvaro på specifika platser i 

vardagen var en annan central del som beskrevs av denna studies deltagare. Detta är något 

som till stor del överensstämmer med tidigare forskning då beteendeförändringar på platser 

varit framträdande (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-

Thomsen, 2016; Cox & Speziale 2009; Korkodeilou, 2017; Mcbrearty, 2011; Tan & Haining, 

2016; Worsley m.fl., 2017). Flera av denna studies deltagare hade blivit mer observanta 

genom att det tittar sig omkring i större utsträckning än tidigare när de befinner sig på olika 

platser vilket stämmer överens med tidigare forskning om både utsatthet för stalking och 

brottsutsatthet mer generellt (Cox & Speziale, 2009; Mcbrearty, 2011; Tan & Haining, 2016). 

Termen “titta över axeln” förekommer i både denna studie och i tidigare forskning när utsatta 
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beskriver hur deras beteenden förändrats under närvaro på olika platser (Cox & Speziale, 

2009; Mcbrearty, 2011; Tan & Haining, 2016). Denna studie stärker på så vis tidigare resultat 

om att en utveckling av ett mer observant beteende förekommer hos individer som blivit 

utsatta för stalking eller andra brott. Denna studie har dock kunnat bidra med mer specifika 

beskrivningar av när ett mer observant beteende utvecklats såsom exempelvis i hemmet, i 

skolan och på busshållplatser. Även detta skulle kunna bero på att denna studie endast 

fokuserat på beteendeförändringar.  

En annan beteendeförändring som beskrivits i denna studie och går i linje med tidigare 

forskning är att utsatta för stalking undviker specifika platser. Tidigare forskning har visat att 

individer som blivit utsatta för stalking eller andra brott undviker platser genom att flytta eller 

ta omvägar när de ska förflytta sig från en plats till en annan (Bindesbøl Holm Johansen & 

Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale, 2009; Mcbrearty, 2011; Korkodeilou, 2017). 

Denna studies resultat om att deltagare undviker specifika platser stämmer på så vis överens 

med både tidigare forskning om utsatthet för stalking och tidigare forskning om utsatthet för 

andra brott. Detta indikerar att utsatthet för stalking inte skiljer sig från brottsutsatthet 

generellt gällande undvikande av platser. Denna studie har dock likt tidigare jämförelser 

beskrivit mer specifika kontexter såsom undvikande av specifika platser som de befinner sig 

på i vardagen som vissa delar av staden eller ett specifikt land. Tidigare forskning har 

benämnt detta beteende som mer allmänt förekommande (Cox & Speziale, 2009; Mcbrearty, 

2011; Korkodeilou, 2017).  

 Ett annat beteende som framkom i denna studie och var relaterat till närvaro vid platser 

var att en deltagare började beväpnade sig genom att bära med sig kniv och pepparspray 

medan en annan deltagare bar med sig försvarsspray. Detta var något som inte kunde 

återfinnas i tidigare forskning (Abrams & Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & 

Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale 2009; Korkodeilou, 2017; Mcbrearty, 2011; Tan & 

Haining, 2016; Worsley m.fl., 2017). Detta resultat är intressant men svårt att härleda till en 

specifik orsak om varför det inte framkommit i tidigare forskning. Det kan vara en indikation 

på att det krävs mer djupgående forskning likt denna studie kring endast 

beteendeförändringar. En tidigare studie har dock presenterat att utsatta bär med sig 

överfallslarm (Korkodeilou, 2017). Detta kan till viss del likna beväpningen eftersom det är 

ett tillförande av ett föremål som har syfte att öka den upplevda tryggheten. 

Restriktiva åtgärder. Denna studies deltagare beskrev att de utvecklade restriktiva 

åtgärder i vardagen som främst riktades åt användning av mobiltelefon och sociala medier då 

de upplevde att detta kunde skydda dem mot förövaren. Detta är något som direkt återspeglas 
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i tidigare forskning då individer som blivit utsatta för stalking försöker undvika förövaren 

eller på annat sätt försvåra stalking via sociala medier eller mobiltelefon (Bindesbøl Holm 

Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Worsley m.fl., 2017). Individer som blivit utsatta för 

stalking har blivit mer medvetna om hur de använder sociala medier och mobiltelefon genom 

att exempelvis byta telefonnummer och ändra till privata inställningar på sociala medier. 

Dessa resultat är de enda som helt och hållet stämmer överens mellan denna studie och 

tidigare forskning. Denna studie stärker på så vis tidigare forskning genom att utsatta för 

stalking förändrar sina beteenden på sociala medier samt mobilanvändande till mer restriktivt. 

Denna likhet skulle kunna bero på att flera av deltagarna i denna studie samt i de tidigare 

studierna delvis blivit utsatta för stalking via sociala medier eller genom samtal och sms 

(Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Worsley m.fl., 2017). Detta kan ha 

påverkat utvecklandet av restriktiva åtgärder på sociala medier och mobilanvändning. 

Slutsats. Denna studie överensstämmer till stor del med vad tidigare forskning har 

kommit fram till och stärker på så vis många av de resultat som tidigare presenterats. Studien 

bidrar dock med en bredare och djupare förståelse för hur individer upplever att utsatthet för 

stalking influerat deras beteende i vardagliga aktiviteter. Detta uppnåddes genom att studiens 

resultat med större noggrannhet beskriver mer konkreta omständigheter såsom när och var 

beteendeförändringarna sker. Oavsett om beteendeförändringarna skedde på en medveten 

eller omedveten nivå kan det tolkas som att förändringarna gjordes för att uppnå ett och 

samma mål, trygghet och skydd. Att bli mer trygg och ha kontroll i sin vardag för att minska 

risken för att bli utsatt igen var något som flera deltagare belyste både explicit och implicit. 

Utifrån deltagarnas beskrivningar kan det dras en slutsats om att de inte endast försöker 

motverka att bli utsatta för stalking utan även utsatthet för andra brott för att på så vis skydda 

sig och uppleva trygghet.  

 

Rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin kan fungera som en förklaringsmodell till de beteendeförändringar som 

deltagarna upplever att de utvecklat efter utsattheten för stalking. Samtliga 

beteendeförändringar som deltagarna utvecklat kan förklaras som förändringar i deras 

rutinaktiviteter som kan leda till en minskad risk för utsatthet för stalking eller andra brott. 

Största fokus har varit på elementet avsaknad av kapabla väktare som kan förklara en del av 

beteendeförändringarna som deltagarna utvecklat. Beteendeförändringarna kan på så vis 

förklaras som ett sätt att öka kapabla väktare för att minska den upplevda risken att bli utsatt 
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för stalking eller andra brott. Det kan även ske genom att platser eller situationer som 

deltagarna upplever har en avsaknad av kapabla väktare undviks. 

Med hjälp av Rutinaktivitetsteorin kan det försiktiga och avvisande beteendet mot andra 

människor förklaras som att deltagarna uppfattar andra människor som potentiella motiverade 

förövare. Deltagarna undviker på så vis att försätta sig i situationer samt kommunicera med 

andra människor där de upplevde att det finns en avsaknad av kapabla väktare. Exemplet om 

deltagaren som i samband med att hon skulle möta upp en potentiell köpare agerade försiktigt 

genom att hålla mötet under dagtid samt försökte få sällskap illustrerar hur en ökning av 

kapabla väktare kunde gå till. Då deltagaren upplevde att mötet kunde vara riskfyllt kan de 

tolkas som att situationen hade en avsaknad av kapabla väktare. Genom att deltagaren ville att 

mötet skulle ske i dagsljus kan det förklaras som en ökning av kapabla väktare eftersom att 

det finns fler människor i rörelse under dagtid. Om deltagaren skulle fått med sig sällskap 

under mötet skulle även sällskapet kunna fungera som en ökning av kapabla väktare. 

Beteendeförändringarna som yttrade sig genom att deltagarna blev mer kontaktsökande 

mot vänner och familj kan utifrån rutinaktivitetsteorin förklaras som att deltagarna sökte sig 

till människor som kan agera som kapabla väktare. Vänner och familj kan tolkas vara 

människor som deltagarna har en stor tillit till på grund av den vanligtvis långa relation som 

det rör sig om. Vänner och familj kan på grund av detta fungera som en trygghet för 

deltagarna. Kontaktsökandet kan tolkas som ett sätt att försöka minska risken för att bli utsatt 

för brott på nytt. Detta illustrerades bland annat genom deltagaren som uppgav att hon 

ständigt behövde ha vänner och familj omkring sig. Detta kan förklaras som att ständigt ha 

sällskap blev ett sätt att ha tillgång till kapabla väktare i anslutning till sina vardagliga 

aktiviteter.  

 Med hjälp av elementet avsaknad av kapabla väktare kan undvikandet av platser 

förklaras som att deltagarna håller sig borta från specifika platser som de upplever har en 

avsaknad av kapabla väktare. De deltagare som valde att flytta skulle kunna förklaras som att 

de upplevde att deras hem inte hade tillräckligt med kapabla väktare för att de skulle kunna bo 

kvar. Kapabla väktare skulle i dessa fall exempelvis kunna vara avsaknad av portkod, 

skymmande buskage eller dålig belysning som gör bostaden mindre trygg. Det skulle även 

kunna handla om dålig kontakt med grannar som annars hade kunnat fungera som kapabla 

väktare. Att en deltagare undviker att åka till ett specifikt land kan tolkas som att de kapabla 

väktare som finns i Sverige inte finns i det landet som deltagaren tidigare besökt årligen 

 Det går även att förklara deltagarnas beteendeförändringar i de vardagliga aktiviteterna 

som ett sätt att förändra sina rutinaktiviteter för att på så vis minska den upplevda risken för 
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utsatthet för stalking eller andra brott. Det observanta beteendet, att beväpna sig samt de 

restriktiva åtgärderna är resultat från denna studie som visar på sådana förändringar hos 

deltagarna. Exemplet med de två deltagare som beväpnade sig när de befann sig på specifika 

platser där en deltagare bar med sig kniv och pepparspray medan en annan bar med sig 

försvarsspray kan förklaras som en förändring av deras rutinaktiviteter. Genom att individerna 

tillförde föremål när de närvarade på specifika platser förändrade de sina beteenden. Enligt 

Rutinaktivitetsteorin är förändringar i rutinaktiviteter avgörande för om ett brott kommer att 

inträffa eller inte, denna förändring skulle på så vis kunna vara ett sätt att förhindra att brott 

sker.  

 

Metoddiskussion 

Något som kan ha haft inverkan på studiens trovärdighet och tillförlitlighet är det faktum att 

en del av studiens deltagare har träffat studiens författare genom bekanta medan författarna 

varit okända för resterande av deltagarna. Detta kan ha påverkat intervjusituationen eftersom 

det kan ha lett till att deltagarna haft större eller mindre benägenhet till att dela med sig av 

sina upplevelser. Det fanns dels en risk för att deltagarna utvecklade sina svar i den riktning 

som de trodde att författarna ville ha och dels en risk för att deltagarna inte ville framstå som 

sårbara inför bekantskapen. Ett försök till att minska dessa risker gjordes genom att belysa att 

inga svar var felaktiga. Något annat som kan ha påverkat studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet är att författarna medvetet valde att ha olika roller under intervjusituationerna. 

Eftersom en del av intervjupersonerna var bekanta med en av författarna, valdes den andra 

författaren som intervjuare för att den tidigare existerande relationen inte skulle påverka 

intervjusituationen i alltför hög grad. Det finns risk för att studiens deltagare kan ha fått olika 

uppfattning om intervjusituationen då författarna inte har samma erfarenheter sedan tidigare. 

Det kunde dock inte noteras några skillnader i hur deltagarna agerade under 

intervjusituationerna. Den semistrukturerade intervjuguiden som användes underlättade för 

författarna att ställa samma frågor under intervjuerna. 

Studiens deltagare bestod endast av kvinnor vilket skulle kunna vara en svaghet med 

studien. Endast kvinnliga deltagare har fått möjlighet att presentera sina upplevelser av hur 

utsattheten för stalking influerat deras beteendeförändringar. Detta kan ha lett till att studiens 

resultat hade varit annorlunda om även manliga deltagare hade kunnat rekryteras. Att ingen 

manlig deltagare som blivit utsatta för stalking kunnat rekryteras är svårt att härleda till en 

specifik anledning då detta inte var författarnas intention. Under rekryteringsprocessen 

eftersöktes kvinnor och män i lika stor utsträckning. Att båda av studiens författare är kvinnor 
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kan dock ha påverkat detta eftersom det kan ha lett till att kvinnor kände sig mer bekväma 

med att dela med sig av sina upplevelser. Det var endast kvinnor som kontaktade författarna 

efter att de sett inlägget om studien på Facebook. Eftersom författarna även använde sig av ett 

snöbollsurval och då främst kontaktade kvinnliga bekanta kan detta dock ha varit en 

bidragande orsak till att endast kvinnor ingick i studiens urval. En positiv aspekt med att 

endast kvinnliga deltagare rekryterades skulle dock kunna vara att resultaten bidragit med mer 

djupgående kunskap om hur specifikt kvinnors beteenden influerats av utsatthet för stalking. 

Något som skiljde deltagarna åt var under hur lång tid som de blev utsatta för stalking. 

Detta är något som kan ha påverkat studien negativt. Utsattheten varierade mellan sju 

månader och tio år. Intensiteten och graden av de gärningar som de utsatta fick utstå var även 

något som skilde sig åt mellan deltagarna. Under tillfället för intervjun skilde sig även 

distansen deltagarna hade till utsattheten för stalking. En del hade blivit utsatta för stalking för 

flera år sedan medan andra deltagare hade blivit utsatta mer nyligen. Dessa tre aspekter är 

något som kan ha påverkat studiens resultat eftersom att deltagarna blev utsatta för olika 

gärningar och på grund av detta kan ha olika upplevelser. Detta skulle dock även kunna 

uppfattas som positivt för studien då stalking är ett brott som skiljer sig mycket från fall till 

fall, på så vis har komplexiteten fångats upp. 

En annan positiv aspekt med studien är att de tio deltagare som intervjuades ansågs 

generera en viss teoretiskt mättnad. Under de två sista av studiens intervjuer upplevdes det 

mestadels vara återupprepande av vad tidigare deltagare beskrivit. Den tidsram som var 

uppsatt för studien gjorde att det inte ansågs vara möjligt att intervjua fler än tio deltagare. Av 

vad studiens författare kunde förstå har detta inte begränsat studiens empiri på något sätt 

eftersom en viss teoretisk mättnad uppnåtts. 

För att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet har studiens författare eftersträvat att 

vara transparenta genom hela studien. Detta gjordes genom att författarna försökte ge en 

tydlig och detaljerad beskrivning av hur processen gått till, från studiens början till slut, och 

visa på de val och tolkningar som gjorts. Författarna är dock medvetna om att det är svårt att 

vara fullständigt transparent. I syfte att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

genomfördes en respondentvalidering genom att det transkriberade materialet skickades ut till 

samtliga av studiens deltagare. De flesta deltagarna godkände tolkningen av deras intervjuer. 

Två av deltagarna avböjde dock på grund av att de hade tidsbrist. På grund av detta går det 

inte att avgöra om samtliga transkriberingar var representativa för deltagarna eftersom inte 

samtliga återkopplade till studiens författare. Eftersom att transkriberingarna bekräftades av 

majoriteten av deltagarna ökade detta studiens trovärdighet och tillförlitlighet till viss del. 
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Praktiska implikationer 

Denna studie har bidragit till forskning genom att förstärka de resultat som framkommit 

tidigare. Det har även lett till en del nya och mer detaljerade insikter kring hur 

beteendeförändringarna yttrar sig i vardagliga aktiviteter för individer som blivit utsatta för 

stalking. Denna kunskap är viktig eftersom att beteendeförändringar som individerna själva 

utvecklat är ett problem i sig och skulle kunna resultera i social isolering (Abrams & 

Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale 

2009; Korkodeilou, 2017; Worsley m.fl., 2017). Denna studies resultat indikerar till viss del 

på social isolering genom att deltagarna beskriver att de blivit mindre sociala, tillbakadragna 

och avvisande. Det finns dock även beteendeförändringar som talar emot detta såsom 

kontaktsökande. 

Utsattheten för stalking tvingar individerna till att förändra sina beteenden för att de ska 

kunna undgå utsattheten och känna sig trygga. Beteendeförändringarna behöver inte alltid 

vara negativa då exempelvis kontaktsökande hos en av deltagarna ledde till en bättre relation 

till hennes sambo. Dock är beteendeförändringarna ändå ett problem eftersom individerna 

behöver anpassa sina beteenden efter förövaren. Genom att bidra med djupare kunskap om på 

vilket sätt som beteendemässiga förändringar i vardagliga aktiviteterna influeras av stalking 

kan såväl samhället som rättsväsendet få en större förståelse för utsatta individer. Genom 

denna kunskap kan individer som blivit utsatta för stalking bemötas på ett bättre sätt genom 

att de konsekvenser som uppstår i deras vardag får en kontext. Brottsofferjouren samt 

Kvinnojourer är organisationer som på ett effektivt sätt kan använda de resultat som studien 

presenterat då dessa organisationer arbetar med att hjälpa och stötta brottsutsatta. Samtliga av 

de resultat som denna studie presenterat grundar sig i att deltagarna vill skydda sig och 

uppleva trygghet genom de beteendeförändringar som de utvecklat. Medarbetare på 

Brottsofferjouren och Kvinnojourer kan ta del av denna kunskap kring beteendeförändringar 

hos utsatta för stalking genom exempelvis informationsblad eller föreläsningar för att på så 

vis kunna ge mer adekvat hjälp och stöd till utsatta för stalking. Genom att Brottsofferjouren 

och Kvinnojourer får denna kunskap kan de arbeta med att motverka att 

beteendeförändringarna utvecklas och leder till negativa effekter i de utsattas vardagliga liv. 

Det kontaktsökande beteendet som flera av studiens deltagare utvecklade kan indikera att de 

behöver mer stöd från andra människor vilket dessa organisationer skulle kunna bidra med 

om de fick en djupare förståelse för utsattheten för stalking. 
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Framtida forskning 

Studiens resultat indikerar att samtliga av deltagarnas beteendeförändringar hade samma mål 

vilket var att skydda sig och uppleva trygghet för att motverka utsatthet för såväl stalking som 

andra brott. På grund av detta skulle det vara intressant och viktigt om framtida forskning 

fokuserade på att undersöka vilka beteendeförändringar som faktiskt ökar deltagarnas 

upplevda trygghet och vilka som fungerar mindre bra. På så vis skulle fördelaktiga strategier 

kunna identifieras för att hantera utsatthet för stalking.  

En annan aspekt som skulle vara intressant och viktigt att undersöka då det kommer till 

utsatthet för stalking utifrån denna studies resultat, men även tidigare forskning, är om 

framtida studier fokuserade mer på mäns utsatthet för stalking. Då varken denna studie eller 

tidigare forskning lyckats rekrytera män i samma utsträckning som kvinnor (Abrams & 

Robinson, 2002; Bindesbøl Holm Johansen & Tjørnhøj-Thomsen, 2016; Cox & Speziale 

2009; Korkodeilou, 2017; Worsley m.fl., 2017). På grund av detta skulle det vara relevant att 

undersöka om beteendeförändringar yttrar sig på samma sätt för män.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Idag ska vi prata om hur ditt beteende har förändrats till följd av din utsatthet för upprepad 

oönskad kontakt eller trakasserier. Men först skulle jag vilja få bild över hur din utsatthet sett 

ut (tidsgräns 5 minuter).  

• Skulle du kunna berätta kort, på bara några minuter, om på vilket sätt du blev 

utsatt och under hur lång tid du blev utsatt?  

 

Centrala frågor 

• Kan du beskriva hur du upplever att din utsatthet för upprepad oönskad kontakt 

eller trakasserier har påverkat ditt beteende? 

- Kan du berätta mer om det … (om de nämner någon av de faktorer som identifierats 

av tidigare forskning: Sociala medier, telefonanvändning, säkerhetsåtgärder, andra 

färdsätt, ensamhet) 

- Varför tror du att du har utvecklat dessa beteendeförändringar? 

 

• Kan du beskriva hur du upplever att ditt beteende var innan utsattheten och hur 

ditt beteende är nu, efter utsattheten?  

- Varför tror du att du har utvecklat dessa beteendeförändringar?  

- Skulle du kunna beskriva om du agerar annorlunda i några situationer till följd av 

din utsatthet? 

 

• Kan du beskriva någon åtgärd som du vidtog för att försvåra stalkingen? 

- Påverkade detta ditt beteende på något sätt? 

 

Avslutande fråga 

• Finns det något som du känner att du vill berätta eller tillägga som inte kommit 

på tal under intervjun?  

 

 

 

 



	

Bilaga 2 
 

Informationsbrev 
Vi heter Adina och Teresia och studerar kriminologi på Örebro universitet. Vi arbetar för 
tillfället med vår kandidatuppsats där vi vill intervjua personer som blivit utsatta för olika 
typer av upprepad oönskad kontakt eller trakasserier. Vi är intresserade av att undersöka hur 
individer förändrat sitt beteende till följd av utsattheten. Med din hjälp hoppas vi kunna få en 
djupare förståelse för hur din utsatthet har förändrat ditt beteende. För att delta i studien krävs 
det dock att du inte varit aktivt utsatt för upprepad oönskad kontakt eller trakasserier under 
det senaste halvåret. 
 
Ditt deltagande i denna studie sker i form av en enskild intervju som uppskattas pågå i 
ungefär 20 till 30 minuter. Vi är intresserade av hur du beskriver dina upplevelser. Intervjun 
kommer att ske helt på dina villkor och du väljer själv vad du vill dela med dig av under 
intervjun. Under intervjun kommer en av oss att ställa frågor medan den andra kommer att 
sitta med och föra anteckningar samt ställa eventuella relevanta följdfrågor. 
Intervjusituationen är utformad på detta sätt för att vi på bästa sätt ska kunna ta del av dina 
upplevelser. Intervjun kommer att spelas in efter att du gett ditt samtycke. Detta för att vi ska 
kunna transkribera och analysera materialet. Vi ser helst att intervjuerna sker på Örebro 
universitet eftersom det finns tillgång till grupprum. Vi erbjuder fika i samband med intervjun 
som tack för ditt medverkande.  
 
Vi vill vara tydliga med att betona att samtlig information om dig och de uppgifter som du 
lämnar kommer att vara oåtkomlig för obehöriga. Ljudinspelning, anteckningar samt 
transkribering kommer endast att vara åtkomliga för oss som genomför studien och kommer 
endast använda till denna studie. Du som deltagare och de upplevelser som du beskriver 
kommer att avidentifieras för att inte kunna härledas tillbaka till dig. Efter att studien avslutats 
kommer ljudinspelning och anteckningar att raderas. Vi vill också vara tydliga med att 
poängtera att ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att uppge skäl.  
 
Om du skulle uppleva obehag i anslutning till intervjun kan du kontakta Campushälsan 
telefonnummer: 019-603 61 05 eller Brottsofferjourens nationella telefonnummer 0200-21 20 
19 för att få stöd. Om du har några funderingar eller synpunkter angående studien är du 
välkommen att kontakta oss. Efter avslutad studie kommer du att få möjlighet att ta del av 
studiens resultat. 
 Adina Skodo  
adina-1995@hotmail.com 
Teresia Björn  
jenny.teresia.bjorn@gmail.com 
  



	

Bilaga 3 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag intygar härmed att jag fått muntlig information samt skriftlig information i form av ett 

informationsbrev om studien. Jag har även fått möjlighet att ställa frågor om studien.  

 

☐  Jag samtycker till att delta i studien om beteendeförändringar till följd av utsatthet av 

 upprepad oönskad kontakt eller andra trakasserier 

☐  Jag godkänner att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i erhållet 

 informationsbrev. 

☐  Jag godkänner att mina svar spelas in med ljudupptagning och förvaras på det sätt som 

 angetts i erhållet informationsbrev.  

☐  Jag samtycker till att bli kontaktad för kompletterande frågor rörande studien om 

 utsatthet för upprepad oönskad kontakt eller andra trakasserier och dess konsekvenser 

 genom mail och bifogar nedan min mailadress.  

 

 Email: __________________________________________________________ 

 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  

Studieansvarig har mottagit samtycket:  

 

_______________________________________ 

Underskrift 

 

_______________________________________ 

Namnförtydligande 


