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ABSTRAKT 

 

Deltagarna i studien bestod av 183 personer (31 kvinnor, 152 män) misstänka för 

stalkningsbrott som blev bedömda med riskbedömningsinstrumentet Stalking 

Assessment Management (SAM). Syftet var att analysera deras resultat efter 

könsskillnader i fråga om stalkningsbeteende, riskfaktorer hos förövaren och 

sårbarhetsfaktorer hos offret. Av totalt 30 riskfaktorerna i SAM var det fem 

stycken som skiljde sig åt, 2 gällde stalkningsbeteende, 2 gällde riskfaktorer hos 

förövaren och 1 gällde sårbarhetsfaktorer hos offret. Ifråga om stalknings-

beteenden använde sig kvinnorna av mindre konfronterande handlingar, som att 

sprida och/eller samla information om offret, och inga av kvinnorna hade 

överträdelser av besöksförbud medan 19 % av männen hade helt eller delvis 

överträtt besöksförbud. En förklaring kan vara att kvinnliga förövare inte ger 

upphov till lika stor rädsla som manliga och att det därför inte utfärdas 

besöksförbud i samma utsträckning mot kvinnorna, något som minskar 

sannolikheten att kvinnorna överträder dem. Förklaringen får stöd i den tredje 

skillnaden som hittades, som gäller hur stor rädsla offret känner för förövaren. 

Offren för manliga förövare rapporterade större rädsla. De sista två skillnaderna 

gällde tidigare kriminalitet och tidigare våldskriminalitet, båda var mer 

förekommande hos männen. Resultatens generaliserbarhet påverkas negativt av 

att antalet kvinnor i studien var så pass få.  

 

Nyckelord Stalkning  SAM  Riskfaktorer  Könsskillnader 
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INTRODUKTION 

 

Fenomenet blir ett problem 

 

Fenomenet med en person som förföljer en annan har funnits länge, men det var först i slutet 

av förra århundradet som fenomenet lyftes fram och ansågs som ett problem (Mester, Birger 

& Magolin, 2006). Orsaken till det nya synsättet på personförföljelse var, menar Mullen, 

Pathe och Purcell (2009) att fenomenet kopplades ihop med en ökad risk för våld. Det kom 

sig av flera fall där kända personer blev utsatta och till och med mördade av beundrare. Ett av 

de mest kända fallen och som ofta beskrivs som ett av de mest avgörande (Palarea, Zona, 

Lane & Langhinrichsen-Rohling, 1999) var skådespelerskan Rebecca Schaeffer som 1989 

mördades av en besatt beundrare. Problemet fick benämningen stalkning eller kändisstalkning 

och började introduceras som en ny brottsrubricering i amerikans lagstiftning på tidigt 1990-

tal. Inte långt efteråt utökades definitionen till att inkludera kvinnor som trakasserades av före 

detta partners och brottsrubriceringen spreds världen över (Mullen et al., 2009).  

 

Genom att fenomenet först uppmärksammades via överfall av kända personer sågs stalkning 

till en början som ett kändisproblem och polisen jobbade hellre med ”high profile” ärenden 

och fall där förövaren var okänd för offret än med partnerrelaterad stalkning. Det ledde till en 

underskattning av partner och före detta partner stalkning (Meloy, 1998; Palarea et al., 1999).  

 

När de nya stalkningslagarna introducerades på 1990-talet i USA var syftet inte bara att 

förhindra ovälkomna trakasserier, lagarna skulle även ge polisen möjlighet att agera mera 

proaktivt och ingripa innan stalkningen eskalerade till mord. Samtidigt inspirerade den nya 

brottsrubriceringen forskare i Australien, USA och Storbritannien att börja studera fenomenet 

(McEwan, Mullen & MacKenzie, 2009).  

 

Definitioner  

 

Ett problem som uppstod i och med den nya brottsrubriceringen och den efterföljande 

forskning är att det saknas en gemensam definition på vad stalkning är. Beroende på om det 

varit inom forskning eller rättsväsendet som termen använts har det tagits fram varierande 

definitioner. Detta har lett till att forskare och rättsväsendet använder sina egna definitioner. 

Till en viss del är de flesta överens om vad som ska ingå i definitionen av stalkning, att det rör 
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ett beteende som är upprepat, ovälkommet och som av offret uppfattas som skrämmande, men 

det finns viktiga skillnader. Överlag använder rättsväsendet sig av strikta definitioner som ska 

fungera i domstol medan det inom forskningen återfinns ett vidare spektrum av definitioner 

vars syften är att främja vidare forskning och klinisk förståelse (Meloy, 1998). 

 

Groenen och Vervaeke (2009, s. 280) visar på hur stora skillnaderna kan vara genom att 

jämföra British Crime Surveys (BCS) definition att utsättas för varaktig och ovälkommen 

uppmärksamhet med National Violence Against Women Surveys (NVAWS) mer 

specificerade definition som kräver ett beteende (vid minst två tillfällen) mot en specifik 

person som involverar visuell eller fysiskt närhet, icke välkommen kommunikation av verbal, 

skriven eller indirekta hot eller en kombination av dem som kan orsaka en rimlig rädsla. En 

definition som fått stor genomslagskraft är Mullens definition som jämställer stalkning med 

ett medvetet, illvilligt och upprepat förföljande eller trakasserande av en annan person där 

den drabbade rimligen kan känna skräck för att bli skadad eller dödad (Mullen et al., 2009, s. 

22). Den överensstämmer till stor del med den definition som Kalifornien använder i sin anti-

stalkningslagstiftning, en lagstiftning som har legat till grund för många andra delstaters 

lagstiftning: “wilful, malicious, and repeated following or harassing of another person, which 

includes a credible threat with the intent to place that person in reasonable rear for his or her 

safety or the safety of his or her immediate family” (Palarea et al., 1999, s. 270). 

 

Sverige saknar en brottsrubricering specifikt gällande stalkning och i nuläget används, 

beroende på vad som hänt, rubriceringar som t ex ofredande, olaga hot, misshandel, 

hemfridsbrott, skadegörelse och överträdelse av besöksförbud (Kanka & Strand, 2008). För 

att komma tillrätta med det gav regeringen Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2006) i uppdrag 

att ta fram ett kunskapsunderlag som visar hur vanligt förekommande stalkning är i Sverige 

och lämna förslag på hur stalkning kan förebyggas och motverkas. Utredningen visade på att 

det finns oenighet om vad som ska göras. Vissa remissinstanser som Åklagarmyndigheten, 

Rikspolisstyrelsen och BRÅ ansåg att nuvarande lagstiftning är tillräcklig medan andra, som 

Säkerhetspolisen och Brottsoffermyndigheten såg ett behov av nya brottsrubriceringar 

alternativt förändringar i nuvarande lagar.  
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Förekomst  

 

Stalkning är ett underrapporterat brott. Schwartz-Watts (2006) hävdar att bara mellan en 

tredjedel till hälften av alla stalkningsoffer anmäler brotten, vilket förklarar varför 

polisanmälningar visar en lägre förekomst än vad forskning uppvisar. I Sverige visade BRÅ’s 

undersökning (2006) på liknande siffror, en tredjedel av de som utsatts för stalkning anmälde 

till polisen. Som orsak till varför stalkningen inte anmäldes angavs att offret inte uppfattat 

händelsen som allvarlig nog eller om förövaren var en före detta partner så avstod många på 

grund av rädsla för repressalier.  

  

Hur vanligt förekommande stalkning är skiljer sig åt mellan studier, vilket främst kan 

förklaras med att de använder sig av olika definitioner. Beroende på vilken definition som 

använts varierar mängden fall som bedöms som stalkning, strikta definitioner ger mindre 

förekomst medan vida definitioner ger större förekomst. En årlig undersökning som 

inrikesdepartementet i Storbritannien sponsrar visade 2001 att 19 % av kvinnorna hade någon 

gång efter 16 års ålder utsatts för upprepad och ovälkommen uppmärksamhet medan 

motsvarande siffror hos männen var 12 %. När tidsperioden ändrades till att titta på de senaste 

tolv månaderna istället efter sexton års ålder blev resultatet att 8 % av kvinnor och 6 % av 

män uppgav att de drabbats (Walby & Allen, 2004).  

 

I en samhällsundersökning i USA uppgav 5 % av deltagarna att de någon gång under sitt liv 

utsatts för stalkning, 8 % av kvinnorna och 2 % av männen (Meloy, 1998). I Sverige visade 

BRÅ (2006) att 9 % av alla tillfrågade någon gång i livet hade blivit utsatta för upprepade 

trakasserier av en annan person, av dem var 75 % kvinnor. Under det senaste året hade 4 % av 

kvinnorna och 1,6 % av männen drabbats. När definitionen inkluderade att offret skulle 

uppfattat trakasserierna som skrämmande sjönk andelen utsatta till 5.9 %.  

 

Typologier 

 

Precis som det finns flera sätt att definiera begreppet stalkning på finns det flera sätt att dela in 

stalkare i. Kropp (2002) menar att typologier är viktiga och kan erbjuda värdefull information 

för riskbedömningar och riskhantering. De ger kunskap om relationen till offren, beteenden, 

bakomliggande motivation och psykiatriska problem som kan finnas. Sätten att dela in dem på 

har varierat mellan att ha baserats på relationen till offret, drag hos stalkaren, bakomliggande 
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motivation, psykopatologi, användandet av våld (Whyte, Petch, Penny & Reiss, 2008) och 

situationen som stalkningen sker inom (Mohandie, Meloy, McGowan & Williams, 2006). En 

klassifikation som inkorporerat de flesta av dessa variabler och som fått stor spridning är 

Mullens et al. (1999) typologi som delar in stalkare i fem grupper. I denna rapport har de 

översatts på följande sätt till svenska: avvisade, intimitetssökande, inkompetent beundrare, 

hämndfulla och rovdjursaktiga.  

 

Avvisade – (rejected) reagerar på att en relation avslutas mot deras vilja. När den andra person 

i en relation vill avbryta den reagerar stalkaren med att förfölja honom/henne, antingen som 

ett sätt att återuppta relationen eller som ett sätt att hämnas avvisandet. Det kan vara en 

romantisk relation eller en yrkesrelation som mellan t ex en terapeut och klient. Psykiska 

störningar är vanliga, ofta med drag av beroende, misstänksamhet och narcissism. 

 

Intimitetssökande – (intimacy seeking) känner sig ensamma och förföljer offer som ett sätt att 

starta en romantisk eller vänskapsrelation. Har ofta psykiska störningar som t ex borderline, 

paranoid schizofreni, personlighetsstörningar eller Aspergers syndrom. 

 

Inkompetenta beundrare – (incompetent) som på grund av bristande sociala färdigheter 

använder sig av olämpliga metoder i sina försök att få den utvalda intresserad. Det är vanligt 

att de känner sig berättigade till en relation med den utvalde och kräver att personen går ut 

med honom/henne. Att den utvalda personen inte skulle vara intresserad anses otänkbart eller 

oväsentligt.  

 

Hämndfulla – (resentful) är ute efter hämnd för en inbillad eller verklig illgärning eller 

förolämpning och vill få upprättelse. Stalkaren har ofta paranoida drag och offret är ofta 

myndighets-, service- eller vårdpersonal.  

 

Rovdjursaktiga – (predatory) förföljer offen som en förberedelse inför ett sexuellt anfall. Det 

är vanligt förekommande med personlighetsstörningar, parafelier och tidigare domar. Offren 

är ofta främlingar. 

 

Inom respektive grupp är en relationstyp mellan offer och förövare mer förekommande än 

andra (McEwan et al., 2009). Gruppen avvisade förföljer till största del före detta partners (90 

%), grupperna inkompetenta beundrare och rovdjursaktiga väljer oftast främlingar (73 % 
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respektive 94 %) och grupperna hämndfulla och intimitetssökande förföljer bekanta (69 % 

respektive 74 %). Relationstypen bekanta består av yrkesverksamma kontakter, 

arbetskamrater, ytligt bekanta samt grannar. Hos gruppen intimitetssökande är 

yrkesverksamma den mest utsatta (42 %) medan hos gruppen hämndfulla är fördelningen 

mellan relationerna jämn. Sett till antalet personer är gruppen avvisade störst (McEwan et al., 

2009) följt av intimitetssökande, inkompetent beundrare, hämndfulla och minst är gruppen 

rovdjursaktiga (Mullen et al., 1999).  

 

Kropp (2002) har utvecklat en annan typologi som till stora delar påminner om Mullens men 

som har en något annorlunda indelning. Kropps typologi består av fyra grupper där varje 

indelning beskriver stalkarens motiv. I denna rapport har de översatts till svenska på följande 

sätt: expartnern, den socialt inkompetenta, den hämndlystne och erotomanen. Det är Kropps 

typologi som kommer att refereras till i diskussionen eftersom han är upphovsman till 

riskbedömningsinstrumentet SAM vilket denna rapport utgår från.  

 

Expartnern (ex-intimate partner) är den största gruppen stalkare och även den grupp som har 

störst risk för våld. Motiven till stalkning är desamma som hos Mullens grupp avvisade men 

till skillnad från den gruppen som består av både romantiska och andra typer av relationer 

menar Kropp att expartners är en egen grupp som bör ses separat. Bland annat med hänsyn till 

att partnervåld ofta har varit ett vanligt inslag i de relationerna innan separationen.  

 

Den socialt inkompetente (love obsessional) vill precis som förra gruppen ha en romantisk 

relation med offret men till skillnad från dem finns här ingen nära relation innan stalkningen 

utan offret är ofta en ytligt bekant. Aspergers syndrom och personlighetsstörningar med 

anknytningsproblem och grava tankestörningar är vanligt förekommande, liksom social 

isolering. Däremot är psykoser och svåra mentala störningar ovanliga.  

 

Den hämndlystne (grudge) är inte ute efter en romantisk relation till sitt offer utan agerar 

utifrån en känsla av ha blivit kränkt och orättvist behandlad. I dessa fall är motivet till 

stalkningen hämnd. Gruppen är jämförbar med Mullens hämndfulla. Här kan risken för våld 

vara mer nära förestående än jämfört med situationer där det finns en önskan om en romantisk 

relation. Där uppstår aggressionen i ett senare läge när relationen inte utvecklas som önskat 

medan det hos hämndlystna stalkare finns tankar om hämnd redan från start.  
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Erotomanen (delusional) har vanföreställningar om att en annan person, vanligtvis med högre 

status och/eller som är kändis, är förälskad i honom eller henne. Gruppen kännetecknas av 

svåra psykologiska störningar som bipolär störning och schizofreni. Kontakten med offret 

eller försöken till kontakt med offret kan få överdrivna proportioner. Gruppen består till stor 

del av kvinnor.  

 

Precis som med Mullens grupper är det möjligt att en och samma person passar in på flera 

grupper samtidigt. Kropp (2002) ger som förslag en person som förföljer sin före detta partner 

men där motivet är hämnd utlöst av en vårdnadstvist.  

 

Mullen vs kropps typologi 

 

Till en början kan Mullen och Kropps typologier kännas som jämförbara med varandra men 

en vidare analys visar att det finns väsentliga skillnader och att de har olika fokus. Kropps 

typologi fokuserar på stalkning av före detta partners och saknar en grupp för de personer som 

vill etablera en vänskapsrelation istället för en romantisk relation, eller för de som stalkar som 

ett sätt att förbereda en sexuell attack, grupper som Mullens typologi har. Rovdjursaktiga 

stalkare likställer Kropp istället med sin grupp hämndlystna. På samma sätt jämställer han sin 

grupp socialt inkompetenta med Mullens grupper intimitetssökande och inkompetenta 

beundrare. Mullen i sin tur har ingen renodlad grupp för personer med svåra psykologiska 

störningar. Dessa olikheter bottnar i att de har olika syften med sina gruppindelningar. Mullen 

är mera kliniskt inspirerad och delar in personerna utifrån ett behandlingsperspektiv medan 

Kropp är mer intresserad av att grupperna ska fungera i rättsliga sammanhang.   

 

Varaktighet 

 

Två veckor ses som en skiljelinje, där de flesta fall avtar inom den tidsramen (Purcell, Pathé 

& Mullen, 2004). I de fall där stalkningen fortsätter längre ökar medianvärdet till sex månader 

och modalvärdet till ett år. Denna tvåveckorsgräns menar Purcell et al. särskiljer även 

relationer. Främst är det främlingar som avtar inom två veckor medan de som känner sina 

offer håller på längre. Före detta partners är de som utsätts under längst tidsperioder 

(McEwan, Mullen & Purcell, 2007). Trakasserierna tenderar också att bli värre efter två 

veckor, samt att hot och överfall är mer sannolika att inträffa (Purcell et al, 2004). Liknande 

resultat har framkommit i andra studier, där fyra veckor har varit den mest förekommande 
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tidsperioden inom vilken stalkningen avtar (McEwan et al, 2009; Mohandie et al., 2006). 

Stalkning som övergår till våld är emellertid mer sannolik att anmälas till polisen vilket kan 

leda till att flera fall med våld kommer till kännedom än fall utan våld och därmed snedvrida 

statistiken.  

 

Återfall  

 

Mellan 49 % (Schwarts-Watts, 2006) och 60 % (Mohandie et al., 2006) av stalkare återfaller 

efter att rättsliga åtgärder satts in. Av dem gör 80 % det inom det första året, men vanligast är 

att de återfaller inom en dag (Ibid). Före detta partners tillhör de som oftast dömdes för nya 

stalkningsbrott (McEwan, 20009). Två riskfaktorer som ökar risken för återfall är 

personlighetsstörningar och missbruk (Schwarts-Watts, 2006).  

 

Påverkan på offret 

 

Stalkning menar McEwan et al. (2007; 2009) skadar offret psykologiskt, fysiskt och socialt 

oavsett om offret attackeras fysiskt eller inte. Majoriteten av offen uppvisar traumatisk stress, 

med symtom av ökad rädsla, ängslan/fruktan, paranoia, depression, ilska och hjälplöshet, 

känslor som kan leda till självmordstankar. Många berättar om en känsla av att leva i ständig 

rädsla. Ju längre tid stalkningen varar desto större är risken för skada hos offret. Utdragen 

stalkning kan framkalla kognitiva förändringar hos offret och resultera i mer ängsliga 

bedömningar av andras avsikter och förändrad syn på sin egen förmåga att klara av saker 

(McEwan et al., 2009). Kvinnor rapporterar oftare rädsla än vad män gör (Schwarts-Watts, 

2006) samtidigt som de till högre grad än män blir diagnostiserade med posttraumatiskt 

stressyndrom (McEwan et al., 2007). Risken för posttraumatisk stressyndrom ökar när 

förövaren är en före detta partner, något som kan förklara varför fler kvinnor får diagnosen. 

Detta eftersom det är fler kvinnliga offer som har en före detta partner som förövare. Det har 

också spekulerats i om skillnaden i rädsla kan förklaras med att det är mer accepterat för 

kvinnor att prata öppet om känslor (Ibid). 

 

Tre frågor som de flesta drabbade ställer sig, och oroar sig för, är  

1) om stalkningen kommer att eskalera till våld och/eller sexuellt överfall 

2) om stalkningen kommer att fortgå alternativt återupptas  

3) om de ska lida betydande psykosocial skada 
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För att hantera situationen är det många som undviker sociala tillställningar (Ibid), byter 

telefonnummer, byter jobb eller till och med byter identitet (Whyte et al., 2008). Kvinnor är 

mer benägna att förändra sitt beteende, som att i mindre utsträckning gå ut, undvika vissa 

platser och personer, samt andra säkerhetsåtgärder (McEwan et al., 2007). 

 

McEwan et al. (2007) tar upp en viktig punkt, många offerstudier grundar sig på kliniska 

studier där deltagarna sökt hjälp för sina problem, vilket gör det svårt att generalisera den 

uppmätta offerpåverkan till alla drabbade.  

 

Riskfaktorer för stalkning 

 

En viktig del av forskningen kring stalkning har undersökt vilka riskfaktorer som är 

gemensamma med andra brottsrubriceringar och om det finns riskfaktorer som är unika för 

stalkning. Fem faktorer som fått stor uppmärksamhet är : relation mellan offer och förövare, 

hot och våld, psykisk störning, missbruk och demografiska variabler.  

 

1) Relationen mellan offret och stalkaren  

 

Vilken typ av relation stalkaren har till offret varierar, vanligast är dock att offer och 

förföljare känner varandra sedan tidigare. I ungefär hälften av fallen har de haft en tidigare 

intim relation (Groenen & Vervaeke, 2009) men det kan även röra sig om arbetskollegor, 

grannar, bekanta eller professionella relationer som t ex läkare, lärare eller psykologer. Minst 

förekommande är att stalkaren väljer en främling (Mullen et al., 1999).  

 

2) Hot och våld  

 

Det är svårt att säga hur ofta offer för stalkning hotas, resultaten i studier varierar mellan 30-

60 %. Orsaken till de varierande resultaten kan till viss del förklaras med skiftande 

definitioner. Olika forskare kategoriserar olika beteenden som hot respektive våld. Rosenfelt 

(2004) berättar att våld kan vara allt från ovälkommen fysisk kontakt, fysisk aggression riktad 

mot objekt, hot med vapen närvarande till sexuellt tvång. Andra faktorer som försvårar 

beräkningen av hur ofta stalkning innehåller våld är att grova brott ofta får andra 

brottsrubriceringar som mord eller misshandel. Detta leder till en underskattning av våldet. 

Andelen mindre allvarliga fall har också en tendens att bli underskattade, eftersom offret 
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ibland inte inser att han/hon har blivit utsatt för ett brott eller inte tycker det värt att anmäla 

det. Även om brotten anmäls så är de inte säkert att polisen anser att det finns tillräckligt med 

bevis för att gå vidare med anmälningen. Resultatet blir att det är främst brotten mitt emellan 

som finns anmälda och forskningen kan ta del av (Palarea, et al., 1999). McEwan et al. (2007) 

betonar dock att även om nivåerna skiljer sig åt gällande hur många som utsätts för våld så är 

det ovanligt att det rör sig om allvarliga skador, knappt tio procent av offren som blir utsatta 

för våld behöver uppsöka vård (Meloy & Boyd, 2003). 

 

Stalkare som har haft en intim relation till sitt offer är mer benägna att använda sig av fysiskt 

våld (McEwan et al., 2007). Samhällsundersökningar visar att ju närmare relationen är desto 

mer ökar risken för våld. Det kan förklaras med att det finns en stark anknytning till offret och 

att intensiva känslor uppstår när relationen avslutas. Men att sannolikheten för våld generellt 

sett är lägre i de andra relationstyperna innebär inte att risken är oväsentlig. Till exempel har 

gruppen rovdjursaktiga stalkare hög risk för våld och de väljer ofta främlingar som offer. 

 

Palarea et al. (1999) jämförde om risken för våld varierade beroende på vilken relation 

stalkaren och offret hade. Studie visade att risken för hot, våld mot person, våld mot saker, hot 

som eskalerar till våld och användandet av direkt kontakt med offret var större när stalkaren 

haft en intim relation med offren. Resultaten förklaras med att hos stalkare som känner sina 

offer har motivet ofta sitt ursprung i ett avvisande, något som gett upphov till känslor av ilska 

och svartsjuka. Dessa känslor är mer intensiva än hos stalkare som inte känner offret och 

därför har andra motiv och känslor bakom stalkningen. Men relationen mellan stalkare och 

offer är inte lika stark när förövaren är en kvinna, för kvinnor är mindre benägna att stalka 

sina före detta partners än vad män är. De väljer istället personer som de har en annan typ av 

relation till, som t ex sin läkare, lärare eller psykolog. Värt att tänka på är att detta är fall som 

kommit till polisens kännedom. Fall av mindre allvarlig art kommer sällan till polisens 

kännedom och skulle kunna förändra mönstret.  

 

En genomgång av 74 stalkningsstudier (Cupach & Spitzberg, 2004 refererad i Whyte et al., 

2008) visar att 48 % hotar sina offer, vanligtvis med hot om våld eller dödshot och av dem är 

det 29 % som går vidare till att attackera offret. Whyte et al. undersökte 33 stalkare dömda för 

brott som var intagna på rättspsykiatrisk klinik. Strax över hälften (55 %) hotade sina offer 

och nästan hälften (45 %) av offren som hotats blev senare utsatta för våld. Av de offer som 

inte hotats blev 43 % utsatta för våld. Resultaten har fått stöd av offerundersökningar 
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(McEwan et al., 2007) där 45 % av de som utsatts för hot svarar att de senare utsatts för våld. 

Av de som utsatts för våld, hade 73_% blivit hotade innan. McEwan et al. (2007) menar att 

risken för våld är högre om populationen är rättspsykiatrisk än om den är klinisk vilket 

förklarar de något högre frekvenserna i Whytes studie. Whyte själv förklarar de högre 

frekvenserna med att den rättspsykiatriska kliniken hade hög säkerhetsnivå och att många av 

de intagna var dömda för grova brott. Sammanfattningsvis går det att säga att majoriteten av 

alla stalkningsfall inte resulterar i våld, inte heller majoriteten av de som hotar går vidare till 

våld. Men av dem som brukar våld har de allra flesta hotat innan.  

 

Andra faktorer som ökar risken för våld är besatthet, starka negativa känslor (Schwarts-Watts, 

2006), missbruk, frånvaro av psykos (Rosenfelt, 2004), närhet till offret, användning av hot, 

tidigare kriminalitet och psykiatrisk historia (Palera et al., 1999). Stalkare som förföljer sina 

offer på ett sätt som innebär direkt kontakt har en högre risk för att använda våld. Även 

stalkare som använt hot, har tidigare kriminell bakgrund och psykiatriska problem har en 

större benägenhet att använda våld. I stalkningsfall av före detta partners är hot (McEwan et 

al., 2007) och tidigare våldshandlingar (Palarea et al., 1999) de starkaste prediktorerna för 

framtida våldshandlingar.  

 

Kön har ingen påverkan på hot och våldsbenägenhet, då hot och våld är lika förekommande 

hos kvinnliga och manliga stalkare, däremot påverkar kön vem som eskalerar från att hota till 

att senare använda våld. Kvinnor är mindre benägna än män att gå från att hota till att använda 

våld (Purcell et al, 2001).  

 

3) Psykisk störning 

 

Stalkning är inte associerad med någon speciell psykisk störning utan det förekommer många 

olika störningar bland stalkare (McEwan et al., 2007). Internationella studier utförda på 

rättspsykologiska kliniker har jämfört stalkare och icke stalkare utan att någon skillnad 

gällande psykologiska störningar har hittats (Whyte et al., 2008). Däremot finns starkt stöd för 

att psykoser minskar risken för våld. Flera studier som har undersökt förekomsten av psykos 

och våld visar på att det finns en negativ korrelation dem emellan (Rosenfeld, 2004). Hur 

resultaten kan generaliseras till samhället är svårtolkat eftersom det är troligt att förekomsten 

av psykologiska störningar är högre på rättspsykiatriska kliniker än i vanliga samhället, samt 

att deras stalkningsbeteende är grövre (McEwan et al, 2009).  
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Utifrån DSM-IV har vanligt förekommande störningar identifierats, både på Axel 1 och Axel 

2 (Meloy, 1998). På Axel 1 är det tre stycken som kopplas samman med stalkning: kognitiva 

störningar med hallucinationer, vanföreställningar och oorganiserade tankar som t ex 

(paranoid) schizofreni och erotomani, affektstörningar med skov av depression och/eller mani 

och missbruksstörningar. På Axel 2 delas personlighetsstörningar in i tre grupper, kluster A, 

B och C. Vid stalkning är det kluster B som är mest förekommande. Med kluster B åsyftas 

personer med dramatiska, känslomässiga och excentriska drag, t ex borderline, antisocial, 

histrionisk och narcissistisk personlighetstörning. Men störningarna är inte ”vattentäta skott” 

utan kan gå in i varandra och stalkare kan även ha kombinationer av störningar från båda 

axlarna. Rosenfelt (2004) menar att innan det genomförs flera storskaliga undersökningar är 

det inte möjligt att uttala sig om relationer mellan enskilda diagnoser och deras risk för 

stalkning och stalkningsrelaterat våld. 

 

4) Missbruk 

 

Missbruk anses vara en riskfaktor eftersom det försämrar impulskontrollen, framkallar 

paranoia och andra vanföreställningar samt ökar känslosamhet och risken för aggressivt 

beteende (Palarea et al., 1999). Forskningen om generellt våld visar också på en stark relation 

mellan missbruk och våld, ett samband som ibland används som en prediktor när det talas om 

stalkningsrelaterat våld (McEwan et al., 2007). Förekomsten av missbruk hos stalkare är 

större än hos den genomsnittlige förbrytaren (Mullen et al., 1999) och en tydlig korrelation 

med våld har hittats (McEwans et al., 2007).  

 

5) Demografiska variabler 

 

Demografiska fakta över stalkare har visat att de är äldre än genomsnittsförövaren, med en 

medelålder runt 35-40 år, de flesta är män och under tiden för stalkningen ogifta (Schwart-

Watts, 2006)  
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Kvinnliga stalkare  

 

Bilden av stalkare och stalkning som framkommit i media de senaste åren fokuserar mest på 

en sida av fenomenet, nämligen manliga stalkare och kvinnliga offer. Det omvända 

förhållandet med kvinnliga förövare och manliga offer har inte fått samma uppmärksamhet. 

Inte heller kvinnliga förövare och kvinnliga offer har fått någon större uppmärksamhet. 

Forskningen som inleddes kring stalkning koncentrerade sig också på manliga förövare och 

förklarade exkluderandet av kvinnor med att det fanns för få för att studera dem (Mullen et 

al., 2009). De gånger som kvinnliga stalkare berörts har varit i media via filmer som ”Farlig 

förbindelse” eller via verkliga fall där kändisar har blivit utsatta för stalkning av okända 

kvinnor som t ex David Letterman (Purcell et al., 2001). Först på senare tid har den 

vetenskapliga fokusen utökats till att även inkludera kvinnliga förövare. Forskningen visar att 

andelen kvinnliga stalkare är färre än manliga stalkare och utgör mellan 11-20% av förövarna 

(Mullen et al., 2009). Inom rättspsykologiska populationer, där koncentrationen av 

erotomaner är större, kan siffrorna stiga upp till 32% (Purcell et al., 2001).  

 

Förutom att anses som ovanligare menar Mullen et al. (2009) att kvinnliga stalkare också 

anses mindre farliga. Undersökningar har visat att män som anmäler stalkningsbrott där en 

kvinna är förövare upplever att de blir bemötta med skepticism och att polisen förringar och 

bagatelliserar det hela med uppmaningar som ”du borde vara smickrad”. Även kvinnliga offer 

möter fördomar när de anmäler brott med kvinnliga förövare. Då i form av frågor om deras 

sexuella läggning eftersom polisen ofta förutsätter att ett homosexuellt motiv ligger bakom. 

Detta trots att forskning visar att homosexuella motiv är ovanliga vid stalkning av det egna 

könet och att kvinnliga stalkare kan utgöra lika stora hot för sina offer som manliga stalkare 

(Meloy & Boyd, 2003). Offerundersökningar visar även att kvinnor i mindre grad blir åtalade 

för sina brott (Purcell et., 2001). 

 

Endast ett fåtal studier har undersökt könsskillnader hos stalkare och de har hittat fler likheter 

än skillnader, inom både demografiska, kliniska och rättsliga variabler (Purcell et al., 2001). 

De skillnader som hittats mellan könen rör främst val av offer, bakomliggande motiv och 

kontexten som stalkningen uppstår ur. Kvinnor förföljer oftast personer som de redan har en 

relation med, men till skillnad från män som oftast förföljer en före detta partner, favoriserar 

kvinnor professionella kontakter som psykiatriker, psykologer, läkare och jurister. Kvinnans 

val av offer är sammanlänkade med motivationen till stalkning (Meloy & Boyd, 2003). Som 
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bakomliggande orsaker anges ofta en känsla av ensamhet och en önskan om en nära relation 

(inte nödvändigtvis intim) med andra människor. Till skillnad från manliga stalkare har inga 

fall upptäckts där sexuella motiv legat bakom. Många av dessa kvinnor har psykiska 

störningar och de personer som finns naturligt i kvinnans omgivning har därför många gånger 

en professionell anknytning vilket kan ligga bakom den höga nivån av vårdpersonal som blir 

drabbade (Purcell et al., 2001). Till skillnad från kvinnornas önskan om att etablera en 

relation börjar männen inte sällan förfölja sina offer som ett sätt att fortsätta relationen efter 

det att partnern valt att avsluta den. Denna skillnad kan ses som den mest grundläggande, 

kvinnorna känner sig ensamma och vill skapa en relation medan männen är rädd för att bli 

lämnade och försöker hålla fast vid en redan existerande relation.  

 

Andra skillnader som hittats av Purcell et al. (2004) är att kvinnor i mindre utsträckning 

missbrukar alkohol och droger och är mer sällan dömda för tidigare brott och våldsbrott. 

Medan männen nästan uteslutande förföljer personer av motsatta kön (91%) förföljer kvinnor 

sitt eget kön nästan lika ofta som det motsatta (48% mot 52%). Kvinnliga stalkare har högre 

utbildning än vad kvinnliga brottslingar har generellt och de har i större utsträckning också 

någon typ av anställning. Under tiden för stalkningen är de flesta inte i ett förhållande (Meloy 

& Boyd, 2003). 

 

Upptäckten att kvinnliga och manliga stalkare inte skiljde sig åt till någon större del gällande 

demografiska, kliniska och rättsliga faktorer väckte frågan om samma sak gäller med de 

riskfaktorer som ingår i Stalking Assessment Management (SAM), ett riskbedömnings-

instrument som fokuserar på misstänkta stalkare. Syftet med föreliggande rapport är att 

undersöka om kvinnliga och manliga stalkare, misstänkta för stalkningsrelaterade brott, 

uppvisar samma riskfaktorer utifrån Stalking Assessment and Management (SAM)(Bilaga 1).  
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METOD  

 

Det insamlade materialet i denna rapport kom från ett forskningsprojekt där Henrik Belfrage 

och Susanne Strand från Rättspsykiatriska regionskliniken i Sundsvall i samarbete med 

polismyndigheterna i Södertörn och Kalmar samlat in alla fall av misstänkt stalkning som 

upptäckts i de två polisdistrikten under perioden januari 2006 till januari 2007. Projektet 

gjorde inget anspråk på att ha hittat alla fall av stalkning i områdena under perioden eftersom 

det inte var en omfångsundersökning som genomfördes. Syftet med projektet var istället att 

undersöka om SAM kunde vara till hjälp vid riskbedömningar av dessa brott. Eftersom det 

inte finns någon särskild lagstiftning i Sverige gällande stalkning lades fokus på misstänkta 

fall av ofredande och/eller partnervåld där polis gjorde bedömningen att inslag av stalkning 

förekommit. Stalkning definierades som en oönskad och upprepad kommunikation, kontakt, 

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

egen, eller offrets närståendes, säkerhet. Andra brottstyper som uppmärksammades var olaga 

hot, misshandel, hemfridsbrott, kvinnofridskränkning, överträdelse av besöksförbud, 

egenmäktighet med barn, övergrepp i rättssak och olaga tvång. 

 

Innan poliserna fick göra bedömningar utifrån SAM på de misstänkta stalkarna fick de 

genomgå en utbildning i att använda SAM. Utbildningen tog 2-3 dagar och bestod bland annat 

av föreläsningar och att bedöma fall. Vid SAM-bedömningarna skulle polisen utifrån den 

kunskap som de hade i varje enskilt fall besvara ett antal bakgrundsuppgifter som ålder, kön 

och varaktighet och förekomst av specificerade riskfaktorer för att till sist göra en 

sammanfattad riskbedömning om risken för fortsatt stalkning, risken för framtida våld och 

risken för framtida dödigt våld (Bilaga 1). De riskfaktorer som bedömdes föreligga kodades 

som 2, de som bedömdes föreligga till viss del kodades som 1 och de som bedömdes inte 

föreligga kodades de som 0. Som exempel kan riskfaktor 9 tas, överträdelse av besöksförbud. 

En person som dömts för överträdelse av besöksförbud kodades som 2, medan en person som 

inte dömts för det kodades som 0. Ingen test av bedömarnas interbedömarreabilitet 

genomfördes men alla deltagande poliser erhöll samma utbildning och träningsmaterial något 

som bör ha gett dem ett likartat bedömningsförfarande och därmed god 

interbedömarreliabilitet.  
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SAM 

 

SAM är ett kanadensiskt riskbedömningsinstrument som utformats med fokus på faktorer som 

påverkar i stalkingssituationen och har baserats på vetenskapliga studier av stalkning och 

relaterade former av våld (Kropp, 2002). Genom att titta på den aktuella situationen, 

riskfaktorer hos förövaren och sårbarhetsfaktorer hos offret används instrumentet för att 

identifiera stalkningsfall. Efter att bedömaren fastslagit att det rör sig om stalkning och 

analyserat vilka av riskfaktorerna som föreligger ges rekommendationer på relevanta skydds- 

och stödåtgärder för offret. En översättning av instrumentet till svenska förhållanden har 

gjorts av professor Henrik Belfrage (Belfrage & Strand, 2009). 

 
Tabell 1: Stalking Assessment and Management checklist (Belfrage & Strand, 2009) 

Typ av stalkning 

1) Förövaren sprider och/eller 
samlar info om offret 

2) Förövaren meddelar sig till offret 
3) Förövaren söker närhet till offret 
4) Förövaren har tagit direktkontakt  
5) Förövaren skrämmer och hotar 

indirekt offret 
6) Förövaren hotar öppet offret 
7) Förövaren brukar våld mot offret 
8) Stalkningen är ihållande 
9) Överträdelse mot besökförbud 
10) Upptrappning 
 

Riskfaktorer hos förövaren 

1) Aggressiv 
2) Besatt 
3) Irrationell 
4) Förnekande 
5) Socialt isolerad 
6) Problemfylld tillvara 
7) Psykisk obalans 
8) Missbruksproblem 
9) Tidigare icke våldsrelaterad 

kriminalitet 
10) Tidigare våldsrelaterad 

kriminalitet 
 

Sårbarhetsfaktorer hos offret 

1)  Inkonsekvent beteende mot förövaren 
2)  Inkonsekvent attityd mot förövaren 
3) Stor rädsla för förövaren 

4)  4)     Dålig tillgänglighet för skyddsåtgärder 
5)  Socialt isolerad 
6) Problemfylld tillvaro 
7) Psykisk obalans 
8) Missbruksproblem 
9) Osäker livssituation 
10)  Oro för närstående eller andra av  
 offret beroende personer

   

 
Instrumentet består av tre avsnitt (Tabell 1), där första avsnittet, typ av stalkning, består av tio 

faktorer som illustrerar vanliga mönster och karakteristiska som stalkning kan bestå av. Med 

hjälp av dem kan bedömaren avgöra hur allvarligt beteendet är. Andra avsnittet, riskfaktorer 

hos förövaren, består av tio faktorer som reflekterar förövarens bakgrund samt psykosociala 

anpassning och hjälper bedömaren att se vilka motiv stalkaren kan ha för sitt beteende. Det 

tredje avsnittet, sårbarhetsfaktorer hos offret, består av tio faktorer som visar offrets bakgrund 

samt psykosociala anpassning och hjälper bedömaren att avgöra offrets förmåga att utnyttja 

skyddsåtgärder. Utöver dessa trettio faktorer kan bedömaren välja att ta hänsyn till faktorer 

som är relevanta för det enskilda fallet. Efter att ha gått igenom SAM ska bedömaren 
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utvärdera risken
1
 för fortsatt stalkning, risk för framtida våld och risk för dödligt våld som 

antingen låg, medel eller hög och komma med förslag hur risken ska hanteras. 

 

Sammanlagt genomfördes 230 bedömningar utifrån SAM på totalt 189 personer. Ett flertal 

personer blev anmälda för stalkning vid flera tillfällen under tiden för projektet och en ny 

bedömning gjordes vid varje anmälan, men för att inte en person ska räknas flera gånger 

användes här bara en persons första bedömning. I sex bedömningar var förövarens identitet 

okänd, vilket ledde till att de exkluderades från studien och kvar blev 183 personer, 31 

kvinnor och 152 män. Offren i de sex fallen som exkluderades bestod av både män och 

kvinnor.  

 

Två andra studier som publicerats på samma material är, Polisiära bedömningar och åtgärder 

vid stalkning - ett utvecklingsprojekt i Södertörn och Kalmar län, av Belfrage, H. och Strand, 

S. (2007) samt Stalkning - En rapport om Polisens hantering i fall av stalkning av Kanka, M. 

och Strand, S. (2008). 

                                                 
1
 Under premissen att inga skyddsåtgärder vidtas. 



 19 

RESULTAT  

 

Bakgrundsfaktorer  

 

I majoriteten av de misstänkta stalkningsfallen var förövaren en man (83 %). I likhet med 

tidigare studier var medelåldern högre än vad som förväntas hos misstänkta personer. För 

kvinnorna var medelåldern 39,8 år (spridning 20-61) och för männen 40,4 år (spridning 14-

68). Bland offren var kvinnor överrepresenterade, de stod för 74 % av alla offer. Större andel 

kvinnor förföljde personer av samma kön än vad män gjorde (19 % mot 2 %) (Tabell 2). Fler 

män än kvinnor hade ett besöksförbud utfärdat mot sig (22 % mot 3 %). Generellt var det fler 

kvinnor som hade invandrarbakgrund (19 % mot 10 %). Invandrarbakgrund definierades som 

en person som antingen är utländsk medborgare, är född utomlands eller vars båda föräldrar 

är födda utomlands. Att både offer och förövare hade invandrarbakgrund var mer 

förekommande bland manliga stalkare (19 % mot 9 %).  

 
Tabell 2: Andelen kvinnliga och manliga offer fördelat på kvinnliga och manliga förövare (N=183) 

(Beräknad med X
2
-test) 

Kön på offer 

Kön på förövare  

Män 

(N=152) 

Kvinnor 

(N=31) Totalt Sign. 

 

Män 4 (2%) 19 (61%) 23 (12%) ** 

 

Kvinnor 130 (85%) 6 (19%) 136 (74%) ** 

 

Uppgift saknas 18 (11%) 6 (19%) 24 (13%)  

 

Totalt 152 31 183  

* p  <0.05, ** p < O.01 

 

Brottstyper  
 

Det är inte ovanligt att en stalkare blir misstänkt för flera olika brott, det mest allvarliga av 

dem brukar då benämnas som huvudbrott. I detta material återfanns nio huvudbrott, männen 

utförde alla nio brottstyper medan kvinnorna utförde tre av dem (Tabell 3). Ofredande var för 

båda könen den mest förekommande brottstypen, följt av olaga hot och misshandel.  
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2 För få värden för att beräkna X2 
NS = Icke signifikant, * p < 0.05  

 

Varaktighet 

 

Lite mer än hälften av de kvinnliga stalkarna slutade förfölja sina offer inom sex månader, 

liknande siffror återfinns hos männen där drygt hälften slutade inom sex månader (Tabell 4). 

En knapp femtedel av de kvinnliga förövarna fortsatte förfölja sina offer längre än ett år, 

jämfört med nästan en tredjedel av de manliga förövarna. Längsta stalkningsperioden för en 

kvinna var 6 år och bland männen var det 20 år. Endast två fall upphörde inom två veckor 

(eller rättare sagt 16 dagar). I ena fallet var förövaren en kvinna och i det andra en man.  

 
Tabell 4: Varaktighet fördelat på kön (N=183) 

Varaktighet 

Kön  

Män 

(N=152) 

Kvinnor 

(N=31) Sign. 

Till och med två  veckor 0.6% 3%   - 
3
 

Till och med sex månader 52% 58% * 

Tolv månader och längre 31% 19% * 

3 För få värden för att beräkna X2 

* p < 0.05 

 
Relation till offret 

 
Den vanligaste relationen, oavsett kön på stalkaren, var att offret var en före detta partner. 

Hos de kvinnliga stalkarna var 52 % av offren en före detta partner och de resterande 48 % 

fördelades mellan bekanta (13 %), vänner (6 %), främlingar (6 %) och ”annan relation” (23 %). 

Fördelningen skiljer sig från männen. Hos männen var före detta partners (76 %) största 

gruppen, de resterande 24 % fördelades på följande sätt, främlingar (9 %), bekanta (9 %), 

vänner (3 %) och ”annan relation” (3 %). Grupperna var inte helt vattentäta, en granne kunde 

kategoriseras som bekant, främling och ”annan relation” beroende på hur den drabbade såg på 

deras relation. 

Brottstyp  

Kön  

Män (N=152) 

%         N 

Kvinnor (N=31) 

%           N Sign. 

Ofredande 47% 71 58% 18 NS 

Olaga hot 28% 43 26% 8 NS 

Misshandel 9% 14 16% 5 - 
2
 

Överträdelse av besöksförbud 8% 12 - -  

Hemfridsbrott 2% 3 - -  

Grov kvinnofridskränkning 2% 3 - -  

Övergrepp i rättssal 2% 3 - -  

Egenmäktighet med barn 0.6% 1 - -  

Olaga tvång 0.6% 1 - -  

Tabell 3: Brottstyp fördelat på kön (N=183) 
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Risk för fortsatt stalkning, våld och dödligt våld 

 

Om inga åtgärder sätts in ansågs risken för fortsatt stalkning som medel eller hög i 90 % av 

fallen med kvinnliga stalkare och i 91 % av fallen med manliga stalkare (Tabell 5). Vid 

bedömning om risk för våld förändrades siffrorna. Där minskade antalet fall med hög risk 

medan de med låg risk ökade i antal. För kvinnliga stalkare bedömdes inget fall ha hög risk 

för dödligt våld och hos männen bedömdes 3 fall ha hög risk. I alla tre fallen var offret en före 

detta partner.  

 
Tabell 5: Risknivå för fortsatt stalkning, våld respektive dödligt våld fördelat på kön (N=183) 

4 för få värden hos kvinnorna för att beräkna X2 

 
Riskfaktorer hos förövaren  

 

Tabell 6 visar förekomsten av olika beteenden vid stalkning. Hos både kvinnliga och manliga 

stalkare var riskfaktor 7 - Förövaren brukar våld mot offret och 9 – Överträdelse av 

besökförbud de som förekom minst ofta. Riskfaktor nio förekom i själva verket inte alls hos 

kvinnorna. De riskfaktorer som förekom flest gånger var för kvinnor faktor 1 – Förövaren 

sprider och/eller samlar information om offret och 8 – Förövarens stalkning är ihållande, 

medan det hos männen var riskfaktorer 2 – Förövaren meddelar sig offret och 8 – Förövarens 

stalkning är ihållande.  

   
Tabell 6: Förekomst av stalkningsbeteenden fördelat på kön 

Riskfaktorer i stalkningssituationen: 

Män (N=152) Kvinnor (N=31)  

N Nej Delvis  Ja N Nej Delvis Ja Sign. 

1 Förövaren sprider och/eller samlar 

information om offret 

141 16% 23% 60% 31 6% 10% 84% * 

2 Förövaren meddelar sig till offret 152 7% 3% 89% 31 13% 6% 80% NS 

3 Förövaren söker närhet till offret 151 21% 12% 68% 31 17% 26% 58% NS 

4 Förövaren har tagit direktkontakt 

med offret 

149 28% 8% 64% 30 17% 13% 70% NS 

5 Förövaren skrämmer och hotar indirekt 

offret 

150 23% 21% 56% 31 13% 48% 39% NS 

6 Förövaren hotar öppet offret 152 41% 19% 39% 31 39% 35% 26% NS 

7 Förövaren brukar våld mot offret 152 73% 11% 16% 31 74% 10% 16% NS 

8 Förövarens stalkning är ihållande 151 9% 31% 60% 31 10% 39% 52% NS 

9 Överträdelse av besöksförbud  150 81% 2% 17% 31 100% - - ** 

10 Upptrappning 146 25% 39% 36% 31 13% 55% 32% NS 
* p <0,05 ** p <0,01, NS= icke signifikant 

Risk för 

Risknivå  

Låg Medel Hög Sign. 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor -
4
 

Stalkning 9% 9% 32% 35% 59% 55%  

Våld 45% 68% 43% 26% 12% 6%  

Dödligt våld 82% 94% 16% 6% 2% 0 %  
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När det gällde riskfaktorer hos förövarna var fyra riskfaktorer framträdande, faktor 11 - 

Aggressiv, 12 – Besatt, 14 – Förnekande och 16 – Problemfylld tillvaro vilka var de mest 

förekommande för båda könen (Tabell 7). Minst förekommande hos båda könen var 

riskfaktorer 15 – Socialt isolerad, 18 – missbruksproblem, 19 – Tidigare kriminalitet, icke 

våldsrelaterad och 20 – Tidigare kriminalitet, våldsrelaterad.  

 

Tabell 7: Riskfaktorer hos förövaren fördelat på kön 

Riskfaktorer hos 

förövaren: 

Män (N=152) Kvinnor (N=31)  

N Nej Delvis  Ja N Nej Delvis Ja Sign. 

11 Aggressiv 151 12% 23% 65% 31 16% 26% 58% NS 

12 Besatt 143 13% 31% 57% 31 6% 52% 42% NS 

13 Irrationell 148 24% 39% 37% 31 19% 52% 29% NS 

14 Förnekande 148 19% 24% 57% 30 10% 37% 53% NS 

15 Socialt isolerad 128 55% 32% 13% 28 68% 29% 4% NS 

16 Problemfylld tillvaro 144 23% 33% 44% 30 17% 53% 30% NS 

17 Psykisk obalans 137 23% 38% 38% 30 23% 50% 27% NS 

18 Missbruksproblem 134 52% 17% 31% 26 69% 15% 15% NS 

19 Tidigare kriminalitet 

icke våldsrelaterad  

141 43% 8% 49% 30 70% 7% 23% * 

20 Tidigare kriminalitet 

våldsrelaterad  

142 42% 9% 49% 31 65% 3% 33% ** 

*  <0,05 ** p <0,01, NS= icke signifikant 

 

Sårbarhetsfaktorer hos offret  

 

De vanligaste sårbarhetsfaktorerna hos offret var för båda könen faktor 23 – Stor rädsla för 

förövaren, 26 – Problemfylld tillvaro och 30 – Oro för närstående (Tabell 8). Minst 

förekommande hos båda könen var faktor 28 - Missbruk, tätt följt av faktor 24 – Dålig 

tillgänglighet för skyddsåtgärder och faktor 25 – Socialt isolerad.  

  
Tabell 8: Förekomst av sårbarhetsfaktorer hos offer fördelat utifrån kön 

Sårbarhetsfaktorer hos offret 

Män (N=152) Kvinnor (N=31)  

N Nej Delvis  Ja N Nej Delvis Ja Sign 

21 Inkonsekvent beteende 

mot förövaren 

151 68% 18% 14% 31 71% 19% 10% NS 

22 Inkonsekvent attityd mot 

förövaren 

150 72% 16% 12% 31 74% 19% 7% NS 

23 Stor rädsla för förövaren 151 29% 52% 19% 31 58% 35% 6% * 

24 Dålig tillgänglighet för 

skyddsåtgärder 

151 81% 13% 5% 31 93% 3% 3% NS 

25 Social isolering 149 87% 10% 3% 30 93% 7% - NS 

26 Problemfylld tillvara 151 59% 31% 10% 30 60% 27% 13% NS 

27 Psykisk obalans 146 72% 23% 5% 30 77% 17% 7% NS 

28 Missbruksproblem 147 92% 4% 4% 29 93% 3% 3% NS 

29 Osäker livssituation 147 61% 27% 14% 31 68% 32% - NS 

30 Oro för närstående eller 

andra av offret beroende 

personer 

148 47% 24% 30% 31 51% 39% 10% NS 

* p <0,05, NS= icke signifikant  
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För att jämföra om kvinnliga och manliga stalkare skiljde sig från varandra utifrån 

riskfaktorerna i SAM gjordes en Mann Whitney analys som visade att fem riskfaktorer skiljde 

sig åt mellan könen (Tabell 9). En av dem, faktor 1 – förövaren sprider och/eller samlar 

information om offret, var mer förekommande hos kvinnor medan de resterande fyra, faktor 9 

– överträdelse av besöksförbud, 19 – tidigare icke våldsrelaterad kriminalitet, 20, - tidigare 

kriminalitet och 23 – stor rädsla för förövaren, var mer förekommande hos män.  

 

Tabell 9: Signifikanta skillnader gällande förekomst av riskfaktorer i SAM mellan kvinnliga (N=31) och 

manliga (N=153) stalkare (Beräknad med Mann Whitney) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vidare analys visade även på en signifikant skillnad (p= 0.006) mellan könen på hur många 

ansökningar om besöksförbud som gjordes, med fler ansökningar mot männen (40% mot 

13%).  

 
Fördelningen av antalet riskfaktorer i de tre olika avsnitten av SAM såg lika ut för båda könen 

(Tabell 10). I genomsnitt hade kvinnor 12 poäng på första avsnittet, 10 på andra och 3 på 

tredje. Männen hade en liknande fördelning, med 12 på första avsnittet, 11 på andra och 5 på 

tredje. En Mann Whitney beräkning visade att skillnaderna inte var signifikanta. Kvinnor 

hade, i likhet med männen, i genomsnitt 16 riskfaktorer. Då innefattas riskfaktorer som kodats 

både som 1 och 2. Spridningen låg mellan 8 och 23 hos kvinnorna och mellan 3 och 28 hos 

männen. 

 

Tabell 10: Medelvärde av antal riskfaktorer och medelvärde av poäng på SAM bedömning hos misstänkta 

stalkare (N=183), fördelat på kön 

Medelvärde av 

Riskfaktorer  

Avsnitt 1 

Fråga 1-10 

Avsnitt 2 Fråga 

11-20 

Avsnitt 3 

Fråga 21-30 

Hela SAM 

bedömningen 

Antal riskfaktorer  Kvinnor 7 7  2 16 

Män 7 7 3 16 

Medelvärde på 

riskfaktorer 

Kvinnor 12 10 3 8 

Män 12 11 5 9 

Faktor  P-värde 

1 Sprider och/eller samlar info om offret 0.018 

9 Överträdelse av besöksförbud 0.009 

19 
Tidigare kriminalitet 

icke våldsrelaterad 
0.006 

20 
Tidigare kriminalitet 

våldsrelaterad 
0.043 

23 Stor rädsla för förövaren 0.002 
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DISKUSSION  

 

Denna studie jämförde 31 kvinnor och 152 män misstänkta för stalkningsbrott utifrån deras 

resultat på riskbedömningsinstrumentet Stalking Assessment Management checklist (SAM). 

Resultaten visade att det inte förekom några större skillnader mellan könen gällande 

riskfaktorerna i SAM. Av de totalt trettio riskfaktorerna var det endast fem stycken där det 

fanns signifikanta skillnader mellan könen (se tabell 6). Två av dessa riskfaktorer syftade till 

stalkningsbeteendet som förövaren använde sig av. Kvinnorna hade högre poäng på faktor 1, 

förövaren sprider och/eller samlar information om offret medan männen hade högre poäng på 

faktor 9, överträdelse av besöksförbud. Ett resultat som passar bra överens med att kvinnliga 

stalkare anses vara mindre konfronterande än manliga stalkare och att de använder sig av 

metoder som i mindre utsträckning riskerar att utsätta dem för direktkontakt med offret 

(Meloy & Boyd, 2003). Kvinnors benägenhet att undvika direktkontakt med offret kan 

därmed också ligga bakom den lägre nivån av överträdelser av besöksförbud. Men kvinnor 

har inte bara färre överträdelser av besöksförbud, åklagare både ansöker (13 % mot 38 %) och 

utfärdar (3 % mot 22 %) besöksförbud mer sällan gentemot kvinnliga stalkare än vad de gör 

mot manliga stalkare. Ett faktum som i sig minskar kvinnornas möjlighet att bryta mot dem.  

 

När det gäller riskfaktorer hos förövaren framkom att männen till större del hade tidigare 

kriminalitet, både generell (faktor 19) och våldsrelaterad (faktor 20) än vad kvinnorna hade. 

Även detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att kvinnor överlag 

är dömda för färre antal brott (BRÅ, 2008), både brott generellt och våldsrelaterade brott. En 

jämförelse av brottstyper visar att kvinnorna var misstänkta för färre antal brottstyper än 

männen. Frågan är om det är vissa brottstyper som av olika anledningar inte upptäcks hos 

kvinnorna, alternativt inte anmäls och därför inte går vidare till åtal eller om det är så att 

kvinnorna verkligen använder sig av färre brottstyper. 

 

Sista riskfaktorn som skiljde sig åt var en sårbarhetsfaktor hos offret, faktor 23, stor rädsla för 

förövaren. Hos offer med en manlig förövare var rädslan för förövaren större än hos offer där 

förövaren var en kvinna. I och med att kvinnorna stalkar mer på avstånd, till skillnad från 

männens mer direkta kontakt, kan offren uppfatta risken för att beteendet ska övergå till våld 

som mindre sannolik. Det skulle förklara varför de uppfattas som mindre farliga och varför 

offren inte är lika angelägna om att ansöka om besöksförbud som offer för manliga stalkare. 

Detta synsätt att kvinnliga förövare skulle vara mindre farliga återfinns även hos myndigheter 



 25 

(Mullen et al., 2009) vilket återberättas av både kvinnliga och manliga offer som blivit utsatta 

av kvinnliga förövare. Offren menar att de inte tagits på allvar vid polisanmälan och att 

brotten bagatelliseras. Denna förminskning av brottens allvarlighet kan få konsekvenser 

eftersom forskningen visar att kvinnliga stalkare har samma benägenhet att begå våldsbrott 

som manliga (Meloy & Boyd, 2003).  

 

Att kvinnliga förövare framkallar mindre rädsla hos offren, kan vara en bakomliggande orsak 

till att det ansöks om färre besöksförbud mot kvinnliga stalkare  men det borde inte påverka i 

vilken mån åklagare utfärdar dem när offren väl efterfrågar dem. Då är det istället åklagarens 

egna uppfatting om brottets allvarlighet som spelar in. Båda dessa faktorer tyder på att det 

finns andra omständigheter än de faktiska brotten som kvinnor utför som avgör vilka brott de 

åtalas för. Bemötandet som offer får från myndigheter när de anmäler dessa brott och brott i 

allmänhet, är av stor vikt för att skapa en så hög anmälningsbenägenhet som möjligt och 

motverka mörkertal. Om myndigheter förringar offer med kvinnliga förövare och 

bagatelliserar deras upplevelser, som Mullen et al. hävdar, ökar risken för att offren väljer att 

avstå från att anmäla brotten, samtidigt ökar risken att polisen väljer att inte prioritera dessa 

anmälningar eftersom de inte ser dem som allvarliga. 

  

Offerundersökningar visar att kvinnliga förövare av stalkningsbrott i mindre utsträckning blir 

åtalade (Purcell, et al., 2001) gentemot manliga förövare av samma brottstyper. Det 

åskådliggör myndigheters inverkan på vilka fall som går vidare till åtal. Så med 

besöksförbuden som illustrerande bild framkommer att både myndigheter som polis och 

åklagare såväl som offer tenderar att inte uppfatta kvinnliga gärningsmän som lika farliga och 

därför blir reaktionerna från dem inte lika stora som när förövaren är en man.  

 

Att de flesta stalkningsbeteenden avtar inom två (Purcell et al, 2004) eller fyra veckor 

(McEwan et al, 2009; Mohandie et al., 2006) stämde inte här, där de flesta avtog inom sex 

månader. Det kan förklaras med relationen mellan offer och förövare. Det är främst stalkning 

mellan främlingar som avtar inom två veckor medan vid närmare relationer tenderar 

stalkningen att fortgå längre och i denna studie var de flesta stalkarna före detta partners 

(52_% av de kvinnliga stalkarna och 76 % av de manliga) en faktor som kan ha lett till den 

längre varaktigheten. Av de två stalkare som slutade förfölja sina offer inom två veckor var 

inget av dem före detta partners.  
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I enlighet med Kropps (2002) typologi var de flesta förövare före detta partners och i likhet 

med tidigare studier (Purcell et al., 2001) var andelen kvinnor som förföljde en före detta 

partner något mindre. Kvinnorna valde nästan lika ofta personer som de var bekanta med 

(andra relationer 23 %, bekanta 13 %, vänner 6 %) men där det inte fanns eller hade funnits 

en intim relation. Dessa kvinnor passar in på vad Kropp benämner som gruppen socialt 

inkompetenta, stalkare som är ute efter att etablera en nära relation med en annan person. I 

materialet saknades tydligare definitioner på vad som menades med ”annan relation” och 

”bekant”, något som kan göra det svårt att särskilja om någon speciell relation utmärker sig. 

Purcell et al. (2001) gör gällande att kvinnliga stalkare ofta väljer vårdpersonal, ett fenomen 

som inte gick att verifiera här. En viss överlappning existerade i och med att samma 

relationstyp t ex granne återfanns i flera grupper. De andra grupperna utifrån Kropps typologi 

blev för små för att det skulle gå att göra betydelsefulla uträkningar eller antaganden.  

 

Alla riskbedömningar avslutas med att bedömaren ger en uppskattning om risken för fortsatt 

stalkning, risken för våld och risken för dödligt våld om inga åtgärder sätts in. Risken kan 

antingen vara låg, medel eller hög. I de flesta fall ansågs risken för att stalkaren ska fortsätta 

med stalkning som medel eller hög medan det vid risken för att stalkaren ska ta till våld och 

dödligt våld var det omvända, i de flesta fall ansågs risken som låg. I takt med att 

allvarligheten ökar bedöms färre fall vara i riskzonen oavsett om förövaren var en man eller 

kvinna. Vad som framkom var dock att i de fall som fick bedömningen hög risk för dödligt 

våld var förövaren i samtliga fall en före detta partners. Även dessa resultatet är i linje med 

tidigare forskning som visar att överlag är det få fall som går så långt som till våld (McEwan 

et al., 2007) men när det händer är det oftast en före detta partner som ligger bakom 

(Rosenfelt, 2004; BRÅ, 2006).  

 

Stalkning består av både brottsliga och icke brottsliga handlingar och det är endast de 

brottsliga som får tas med i åtal. Att de icke brottsliga handlingarna kan uppfattas som lika 

skrämmande och orsaka lika stort lidande för offret är inget som rätten kan eller får ta hänsyn 

till. I rätten ses de brottsliga handlingarna ofta som separata händelser vilket gör det svårt att 

se helheten av stalkningen, ett förfarande som dessutom påverkar hur allvarligt brottet 

uppfattas och därmed straffsatsen (BRÅ, 2006). Med en ny lagstiftning riktad mot stalkning är 

förhoppningen att dessa problem ska korrigeras. Istället för att se stalkning som flera separata 

händelser ska de ses i sitt sammanhang, d.v.s som systematisk förföljelse.  Här kan även SAM 

hjälpa till genom att underlätta identifieringen av dessa fall och vilka riskfaktorer som är 
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aktuella i de enskilda fallen. En annan förhoppning med en ny lagstiftning är att straffsatsen  

ska höjas och att problemet på så sätt tas på större allvar (BRÅ, 2006). Genom det skulle 

sannolikt bemötandet mot offren förbättras, en förbättring som offer för kvinnliga förövare 

vore särskilt hjälpta av. För forskningen skulle en ny brottsrubricering underlätta processen att 

ta fram statistik och förmågan att upptäcka trender.  

 

Begränsningar 

 

Materialet i denna studie kommer från ett redan genomfört forskningsprojekt och att använda 

någon annans insamlade material kan skapa problem. Det tar bort möjligheten att gå tillbaka 

för att hämta upp sådan som saknas. Som att i 14 % av dessa polisanmälda fall saknas 

uppgifter om anmälarens kön vilket rimligen borde vara information som polisen har eller 

med enkelhet kan ta reda på. Avsaknad av information gällde dock inte de faktorer som var 

relevanta för förmågan att besvara syftet. Avsaknad av information kan däremot i framtiden 

motverkas genom att det tydliggörs i formulären vilken information som är viktig att den fylls 

i. Under utbildningen av SAM skulle det kunna läggas in ett avsnitt som förklarar på vilket 

sätt informationen ska användas och vilken effekt saknade värden kan ha. Överlag var det få 

saknade värden i SAM-bedömningarna, Belfrage och Strand (2009) tolkar det som att 

instrumentet var användarvänligt och tydligt. Sårbarhetsfaktorerna bedömdes föreligga i 

mindre omfattning än de övriga riskfaktorerna, däremot innehöll de inte mer saknade värden 

än avsnitt ett och två. Det borgar för att sårbarhetsfaktorerna faktiskt var mindre 

förekommande och inte svårare att upptäcka.  

 

I likhet med andra studier av kvinnliga stalkare var samplet begränsat vilket påverkar 

möjligheten att generalisera resultaten. Studien var heller ingen omfångsstudie och det 

motverkar att samplet skulle vara representativa för hela populationen. Effekten av saknade 

värden blir också större när samplet redan från början är litet och i denna rapport begränsades 

därmed möjligheten att göra vissa statistiska beräkningar. Men i takt med att problemet 

uppmärksammas upptäcks fler fall vilket i framtiden förhoppningsvis leder till större samples 

och bättre möjligheter att kunna göra mer avancerade statistiska beräkningar vars resultat 

bättre kan generaliseras. Det skulle i framtiden kunna underlätta närmare studier av Kropps 

typologi vilket i dagsläget inte var genomförbart eftersom det hade krävt ett större sample.  
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BILAGA 1: STALKING ASSESSMENT MANAGEMENT CHECKLIST (SAM)  
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