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Abstract 

Stalkning, systematisk förföljelse är ett brott som ökar i Sverige, närmare 150 000 

personer utsätts varje år visar Brå (2006) i en undersökning. Stalkningsoffrens 

tillvaro påverkas kraftigt och många är rädda. En tredjedel av stalkningsoffren 

anmäler förövaren men det finns brister i handläggningen av stalkningsärenden 

eftersom de inte prioriteras av rättsväsendet. Okunskap om brottets komplexitet 

och det lidande som brottsoffren utsätts för är vanligt bland poliser. Ny 

lagstiftning kommer dock att ge polis och åklagare möjligheter att agera kraftfullt 

i framtiden. Syftet med fördjupningsarbetet är att samla kunskaper om 

bemötandefrågor av personer som utsatts för stalkning samt att titta närmare på 

förslaget till det nya brottet, olaga förföljelse, ur ett bemötandeperspektiv. 

Dokument som beskriver den nya lagstiftningen, polisiära arbetsmetoder och 

bemötandefrågor inom området för stalkning har analyserats. Resultatet består av 

två delar: Stalkingutredningen, SOU 2008:81, beskriver offret, förövaren och 

förslaget till det nya brottet. STALKNING - En rapport om Polisens hantering i 

fall av stalkning, beskriver polisens hantering och synpunkter angående 

bemötande av stalkningsoffer. Resultatet visar att kunskap om det nya brottet och 

dess problematik, ger polismannen förutsättningar att förmedla ett professionellt 

bemötande till brottsoffer som utsatts för stalkning. Ny lagstiftning ger polisen 

bättre redskap att arbeta med. 
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1  Inledning 

Stalkning, systematisk förföljelse innebärande trakasserier och oönskad kontakt, har 

under 2000 – talet uppmärksammats i media som ett allvarligt och omfattande 

problem i Sverige. Brottsformen ökar och ett problem med stalkning är att många av 

trakasserierna ligger utanför gränsen för vad som är straffbart. Brå (2006), visar i en 

omfattningssstudie att mellan 105 000 - 165 000 personer i Sverige, årligen utsätts 

för någon form av stalkning. Personer som ideligen blir utsatta för upprepade 

trakasserier upplever detta som skrämmande och obehagligt. Av deltagarna i Brås 

studie hade en tredjedel polisanmält förövaren men endast en femtedel av 

anmälningarna ledde till någon form av påföljd. En tredjedel av deltagarna i Brås 

studie påstod att deras tillvaro påverkats i mycket stor utsträckning och närmare 75 

procent av deltagarna uppgav att de var skrämda eller mycket skrämda. 

 

Enskilda polisers bemötande av brottsoffer vid denna typ av brottslighet varierar och 

Brå (2006) redogör för att poliser undviker att ställa frågor som kan ge en bild av, om 

trakasserierna ingår i ett upprepat mönster. Detta tyder på att stalkning inte är ett 

brott som prioriteras av Polisen trots att lidandet är mycket stort för stalkningsoffren. 

Den hjälp som de får från rättsväsendet är bra men inte tillräcklig visar Brå med sin 

undersökning. Idag finns det ingen lag i Sverige som tar hänsyn till helheten av det 

kriminella beteendet som stalkning utgör. Av den anledningen har Polisen inte 

möjlighet att agera kraftfullt mot förövarna innan dessa har angripit, hotat eller 

ofredat sina offer.  

 

För att minska lidandet, öka antalet lagförda personer samt underlätta hanteringen av 

stalkningsärenden har den svenska lagstiftningen setts över och ett nytt lagförslag har 

presenterats under hösten 2008 av Stalkingutredningen. Den nya lagstiftningen 

kommer att ge Polis och åklagare ökade möjligheter att agera, men ställer även höga 

krav på den enskilde polismannens kunnande om brottet. Kunskap om det nya brottet 

och dess problematik, ger polismannen förutsättningar att förmedla ett professionellt 

bemötande till brottsoffer som utsatts för stalkning.  
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1.1 Bakgrund 

Den psykiska påfrestning som stalkning innebär kan få stora konsekvenser för såväl 

vardags- som arbetsliv och den som ideligen blir utsatt för trakasserier riskerar att få 

sitt livsutrymme starkt begränsat. Stalkning är ett brott som på olika sätt skiljer sig 

från andra företeelser och ett bekymmer med stalkning är  dock att flera av de 

beteenden och gärningar som riktas mot en viss person inte är kriminella utan ses 

som ”normala” handlingar. Hot, ovälkomna besök, upprepade telefonsamtal, sms 

och e-post med mer eller mindre hotfullt innehåll är några av de vanligaste 

trakasserierna. Det förekommer även våld och sexuella övergrepp, framförallt om de 

inblandade tidigare har haft en nära relation. Brå (2006) uppger att det som skiljer 

stalkningsbrottsoffer från andra brottsoffer är att brottet är en dynamisk process som 

fortgår och inte en avslutad händelse som har ägt rum. 

 

Brå (2006) redogör för att det inte finns någon särskild bestämmelse om straff för 

stalkning i Sverige. Detta medför att en person, som medvetet och systematiskt 

trakasserar och förföljer någon annan, bara kan dömas för var och en av de 

gärningar som utgör brott. Idag ser brottsrubriceringarna lite olika ut, dels beroende 

av vad som har hänt dels beroende av hur brottsoffret har tolkat själva händelsen. 

Det kan röra sig om ofredande, olaga hot, hemfridsbrott och skadegörelse. Stalkning 

inrymmer med andra ord flera olika brott vilka ofta är svåra att bevisa eftersom ord 

ofta står mot ord och ingen annan ser på när brotten utförs. Straffvärdet för dessa 

brottstyper är ofta lågt, böter eller villkorlig dom är vanligast men gärningen kan ha 

gått så långt som till misshandel vilket kan leda till fängelse.  

 

Brå (2006) beskriver att rättsväsendet idag inte tar hänsyn till helheten av den 

systematiska förföljelsen på samma sätt som vid grova fridskränkningsbrott enligt  

brottsbalkens 4 kap. 4 a §. Polis och åklagare är mer inriktade på att utreda enskilda 

gärningarna som exempelvis olaga hot, ofredande, hemfridsbrott och misshandel. 

Brå påpekar; att även om det framkommer i ett förundersökningsprotokoll, att 

målsägande tidigare varit utsatt för upprepade händelser, av en och samma person 

under lång tid, så är dessa händelser sällan utredda på ett sätt som gör att åklagaren 

kan styrka brott och väcka åtal. Stalkning är ett komplext fenomen att studera 

eftersom lagstiftningen inte har varit komplett för denna typ av brottslighet.  
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Kunskapen om brottsoffrens situation har varit bristfällig och inte blivit 

uppmärksammad på samma vis som idag. 

 

Brå  (2006) beskriver att den generella bilden i Sverige är att polisanmälningar om 

stalkning inte är prioriterade, om det inte framkommer att det utövats våld eller 

uttalats tydliga hot. Brå har genomfört djupintervjuer med personer som utsatts för 

stalkning och resultatet av dessa intervjuer framhåller att personerna känt sig 

utelämnade och inte tagna på allvar när de varit i kontakt med polisen. I dessa fall 

önskade brottsoffren att polisen skulle varit mer aktiv och ställt frågor till 

brottsoffret för att skaffa sig en bild över om trakasserierna ingår i ett mönster. 

Polisen kritiserades även för att vara dålig på att förklara för brottsoffren vad de 

blev utsatta för och på vilket sätt de själva kunde agera i sin situation.  

 

Syrén (2007) uttrycker att det är viktigt att uppmana den som utsätts för stalking att 

samla en hållbar bevisning för att polis och åklagare skall kunna inleda 

förundersökning och väcka åtal. Är polisen medveten om att trakasserier och 

förföljelse utförs som ett led i ett upprepat mönster av oönskade kontakter, kan de 

vid anmälan och förhör, ställa frågor som omfattar ett bredare perspektiv. Polisen 

bör därför ställa frågor om tidigare händelser och inte enbart fokusera på det enstaka 

brottet som ligger till grund för anmälan.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med fördjupningsarbetet är att samla kunskaper angående bemötandefrågor 

av personer som utsatts för stalkning samt att titta närmare på förslaget till det nya 

brottet, olaga förföljelse, ur ett bemötandeperspektiv. 

 

1.3  Frågeställningar 

Kommer kriminaliseringen av stalkning att göra polisens hantering av 

stalkningsärenden enklare? Vilka kunskaper kan hjälpa polisen till ett effektivt och 

framgångsrikt agerande?  
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1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att studera stalkning utifrån det nya föreslagna brottet, olaga förföljelse, 

såsom det presenteras av Stalkingutredningen (2008). Stalkingutredningens förslag 

till påföljder och bedömning av straffvärde (Fig.3, s. 7) visas i resultatdelen men 

presenteras inte närmare än så. För att avgränsa arbetet har jag valt att rikta det mot 

stalkning där offer och förövare är bekanta med varandra sedan tidigare, antingen 

genom en nära eller annan relation. Arbetet är en granskning av dokument som 

berör området dels ur ett allmänt, dels ur ett polisiärt perspektiv. Åtgärder som rör 

personsäkerhetsfrågor samt hot- och riskbedömningsarbete lämnas till andra 

studenter att lyfta fram i framtida fördjupningsarbeten.  

 

1.5 Metod 

Sökningar på Internet, via sökmotorn Google, utfördes med sökorden ”brottsoffer”, 

”stalking” eller ”stalkning” var för sig eller i kombination.  Sökningar gjordes 

endast på svenska sidor av Internet och resulterade i att tre dokument med relevans 

mot syftet valdes ut. Brås rapport 2006:3 utgör bakgrundsinformation. Två 

dokument, ”Stalkingutredningen, SOU 2008:81” och ”STALKNING - En rapport 

om Polisens hantering i fall av stalkning” av Maria Kanka och Susanne Strand 

(2007), har tolkats och analyserats utifrån syftet och ligger till grund för resultatet. 

Dokumenten beskriver den nya lagstiftningen, polisiära arbetsmetoder och 

bemötandefrågor inom området för stalkning.    

 

 

1.6  Definitioner 

Stalkning; ”förföljelsesyndrom, stalking, stalkning, beteende som innebär att någon 

smyger sig på, övervakar och förföljer en annan person i lönndom; ofta psykisk 

störning hos gärningsmännen” (Nationalencyklopedin, 2009-04-22).  

 

Begreppet stalkning beskrivs av Brå (2006) som ett samlingsnamn för olika typer av 

beteenden hos förövaren och motiven hos denne kan variera i omfattning och 

mängd. Det som är gemensamt för dessa beteenden är att de är oönskade av 

personen de riktas mot och de upplevs som hotfulla och obehagliga. 
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3 Resultat 

Resultatet består av två delar. Första delen Stalkingutredningen, SOU 2008:81, 

beskriver offret, förövaren och förslaget till det nya brottet, olaga förföljelse. Den 

andra delen, STALKNING - En rapport om Polisens hantering i fall av stalkning av 

Kanka och Strand (2007), beskriver polisens hantering och synpunkter angående 

bemötande av stalkningoffer.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Figur 1. Översikt av resultatets två delar och  dess underrubriker. 

 

 

3.1 Stalkingutredningen SOU 2008:81  

 

 Offrets reaktioner  

För att redogöra för reaktioner som drabbar brottsoffer refererar 

Stalkingutredningen (2008) till Lindgrens bok ”Brottsoffer i rättsprocessen” där det 

framgår att brottsoffer vanligtvis agerar på ett logiskt, förnuftsmässigt sätt även om 

panikreaktioner kan uppstå vid brottstillfället. Brottsoffret försöker förstå orsaken 

till varför just han/hon har blivit drabbad och det är inte ovanligt med skamkänslor 

och självanklagelser för det som har inträffat. Subjektiva upplevelser och olika 

känslor kan även utgöra hinder för att brottsoffret på ett detaljerat sätt ska kunna 

beskriva händelsen vid ett polisförhör eftersom uppmärksamheten till stor del 

kretsar runt det självupplevda. Olika psykologiska försvarsmekanismer kan 

utvecklas hos brottsoffret såsom förnekelse och intellektualisering. Sömnstörningar, 

ångest, uppmärksamhetsstörningar och ökad vaksamhet är också vanligt. För många 

som råkar ut för den här typen av brottslighet kan upplevelsen av att 

Stalkingutredningen,  STALKNING- En rapport om Polisens  

SOU 2008:81 hantering i fall av stalkning (Kanka & Strand 2007) 

  

Offrets reaktioner Typ av stalkare 

Normaliseringsprocess Okunskap försvårar bemötandet 

Förövarens särdrag Brottsofferinformation 

Anmälningar prioriteras inte Offrets trygghet påverkas av polisens information 

Förslag till nytt brott – olaga förföljelse Offrets sårbarhet är en viktig faktor 

Skillnad mot fridskränkningsbrott 

Kränkningen är central 

Stalkningutredningens kommentarer 

till brotten  
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grundtryggheten försämrats leda till ökad misstänksamhet mot andra personer. 

Stalkingutredningen beskriver med uppgifter från Brå:s studie 2006:3 att de kvinnor 

som hade blivit utsatta för stalkning utan att ha haft ett kärleksförhållande med 

förövaren kände sig rädda. 72 procent av samtliga stalkningsoffer upplevde 

förföljelsen och trakasserierna som mycket skrämmande och för en tredjedel av 

deltagarna i undersökningen hade tillvaron påverkats i mycket stor utsträckning.  

 

 Normaliseringsprocess 

Stalkingutredningen (2008) slår fast att den normaliseringsprocess som ligger till 

grund för mäns våld mot kvinnor i nära relationer är snarlik den process som 

förekommer vid stalkning, oavsett om brottsoffer eller förövare har haft en relation 

eller inte. Stalkingutredningen beskriver hur förföljelsen, hoten och trakasserierna 

normaliseras och det kan vara svårt för brottsoffret att hålla koll på när händelserna 

inträffade. Vid upprepade tillfällen kan det vara svårt att beskriva dem i detalj och 

berätta ingående vid vilken tidpunkt och plats de inträffade.  

 

 Förövarens särdrag 

Förövare som utövar stalkning är äldre än den genomsnittlige våldsbrottslingen, är 

ofta välutbildad, har ordnade ekonomiska förhållanden och sociala påfrestningar 

förekommer inte lika ofta som för våldskriminella. Stalkingutredningen redogör för 

en artikel i SvD, 2004, att flera stalkare är psykiskt sjuka och lider av 

personlighetsstörningar. Tvångsbeteenden som omfattar upprepningar är vanligt 

men många uppvisar autistiska drag som exempelvis kommunikationssvårigheter. 

Personen som stalkar utifrån tvångsmässighet förefaller vara en enstöring som har 

svårt att tolka signaler från andra människor och har ända sedan barndomen haft 

problem med social interaktion och hamnar lätt i konflikt med andra.  

 

Stalkingutredningen utgår även från Brå:s studie 2006:3 och redogör för att personer 

med borderline-syndrom har svårt med nära relationer. De kan svänga fram och 

tillbaka i olika sinnesstämningar mellan omåttlig, förhärligande kärlek och djupt hat. 

Det är inte heller ovanligt att missbruk förekommer hos förövaren och det är ofta en 

utlösande faktor till stalkning och våld. Det finns stalkare som inte har några 

psykiska problem men som däremot drivs av en önskan att få upprättelse eller 
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hämnd. Andra stalkare har svåra psykiska sjukdomar som exempelvis 

manodepressivitet eller schizofreni där vanföreställningar ligger till grund för 

stalkningsbeteendet.  

 

 Anmälningar prioriteras inte 

Stalkingutredningen redogör med utgångspunkt från Brå 2006:3 att 

polisanmälningar angående stalkning har låg prioritet idag. Stalkingutredningen 

redogör även för att många av beteendena som ligger till grund för stalkning inte är 

straffbelagda. Förövarna har koll på var gränsen går för vad som är straffbart och 

många håller sig utanför den och kliver aldrig över den linjen. Det framkommer 

dessutom i Stalkingutredningen att poliser sällan frågar efter information som kan 

ge en uppfattning om trakasserierna ingår i ett upprepat mönster. Det föreslås att 

arbetet med bevissäkring förbättras, att besöksförbudslagen utnyttjas mer och att de 

systematiska risk- och hotbedömningar som finns idag utvecklas. Polisen behöver 

också bli bättre på att informera brottsoffer kontinuerligt och Stalkingutredningen 

rekommenderar att stödpersoner inom polismyndigheten utses. 

 

 Förslag till nytt brott – olaga förföljelse 

Stalkingutredningen (2008) presenterar och redogör för ett nytt brott i brottsbalkens 

fjärde kapitel under en ny paragraf; 4 b. Brottet kommer att kallas olaga förföljelse 

(Fig. 2) och lagstiftningen föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2009/2010. Påföljder 

och bedömning av straffvärde (Fig.3) kommenteras inte i fördjupningsarbetet utan 

kommer enbart att åskådliggöras nedan. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Förslag till nytt brott BrB 4:4b§ Olaga förföljelse. 

 

 

 

 

Figur 3. Förslag till påföljd och bedömning av straffvärde för brott mot BrB 4:4b§ 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 4–7 §§, 5 kap. 1 § och 3 §, 6 kap. 10 §, 12 kap. 1 §, 17 

kap. 1–2 §§ och 10 § brottsbalken eller enligt 35 § första stycket lagen (200x:xx) om kontaktförbud dömas för olaga 

förföljelse om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad förföljelse som medfört en kränkning av 

brottsoffrets integritet. Även försök och förberedelse av de i brottet angivna gärningarna ska ingå, enligt vad som 

föreskrivs för vart och ett av dessa brott.  

 

Straffet för normalfallet ska vara fängelse högst två år. För grova fall ska straffet vara fängelse lägst sex månader 

och högst fyra år. Vid bedömande om brottet ska betraktas som grovt ska särskilt beaktas om det har förekommit 

våld eller hot om allvarligt våld, om förföljelsen har pågått under lång tid eller om gärningarna av annan anledning 

kan anses vara särskilt allvarliga. 
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 Skillnad mot fridskränkningsbrott 

Stalkingutredningen pekar också på skillnaden mot fridskränkningsbrotten i 

brottsbalkens fjärde kapitel. I den tilltänkta lagstiftningen tas inte förövarens avsikt 

att skada brottsoffrets självkänsla med, eftersom det förekommer olika typer av 

stalkare och stalkningsbeteenden. Alla stalkare har inte offrets självkänsla i fokus när 

de utför sina gärningar och skulle i princip kunna gå straffria om den lydelsen fanns 

med.  

 

 Kränkningen är central 

Utgångspunkten för den nya lagstiftningen är att brottet ska inkludera de gärningar 

som är vanligast för stalkning och särskilt de gärningar som är av tydligt kränkande 

slag. Stalkingutredningen poängterar att alla former av stalkning medför en 

kränkning av brottsoffrets integritet.  

 

 Stalkingutredningens kommentarer till brotten 

BrB 3 kap. 5 § Misshandel. Omfattar enbart ringa fall, grövre fall hänvisas till 

misshandelsbrotten eller till fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning vid våld 

i nära relation. 

 

BrB 4 kap. 4-7 §§ Olaga tvång, Fridskränkningsbrotten, Olaga hot, 

Hemfridsbrott och Ofredande är brott som ingår i en del av stalkningen och de 

brottsliga gärningarna inkluderar oanständig, fysisk förföljelse och hot. 

 

BrB 5 kap. 1,3 §§ Förtal och Förolämpning. Ärekränkningsbrott som vanligtvis 

kräver att målsäganden anger brottet till åtal eller att åklagaren väcker åtal av 

särskilda skäl om det anses påkallat ur allmän synpunkt. I samband med stalkning är 

målsägande oftast inriktad på att få ärendet prövat och medverkar. De systematiska 

gärningarna som stalkningsbeteendet utgör bör vara just sådana särskilda skäl som 

ligger till grund för åklagarens rätt att väcka åtal. För att tydliggöra på vilket sätt 

förtal kan vara aktuellt ger Stalkningutredningen följande exempel:  

I syfte att få brottsoffret att framträda som en person med ett förkastligt sätt att leva 

kan förövaren, i brottsoffrets namn, offentliggöra uppgifter på Internet. Det kan se 
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ut som att brottsoffret erbjuder sexuella tjänster och förövarens avsikt är att många 

personer ska ta kontakt med brottsoffret på ett besvärande sätt. 

 

BrB 6 kap. 10 § Sexuellt ofredande. För detta brott förekommer inga kommentarer 

från Stalkingutredningen. 

 

BrB 12 kap. 1§ Skadegörelse. Förekommer frekvent i stalkning och utgör en 

påfrestande kränkning av brottsoffret. Dörrar och fönster till bostaden blir förstörda 

och skadegörelse av lös egendom såsom cyklar och bilar hör till vanligheter. 

Stalkingutredningen redogör för att skadegörelse som sker inom ramen för stalkning 

är ett allvarligt brott där det är svårt att bevisa vem som är gärningsman. Av den 

anledningen bör polisen spårsäkra mer noggrant än man gör idag. 

 

 

3.2 STALKNING - En rapport om Polisens hantering i fall av 

stalkning. (Kanka och Strand, 2007) 

 

 Typ av stalkare  

Kanka och Strand (2007) redogör för att expartnern är den vanligaste typen av 

stalkare i Sverige. Ofta är det en person som har svårt att gå vidare efter en 

separation, en person som är emotionellt beroende av sin tidigare partner och har 

svårt att släppa taget. Det är inte ovanligt att expartnern lider av någon form av 

personlighetsstörning som exempelvis borderline eller osjälvständig 

personlighetsstörning. Båda störningarna gör det svårt att hantera relationer och 

separationer. Impulsivitet och instabilitet är vanligt vid borderline. Osjälvständig 

personlighetesstörning innefattar ett undergivet och klängigt beteende samt ett 

behov av att bli omhändertagen.  

 

 Okunskap försvårar bemötandet 

Kanka och Strand (2007) beskriver att polisen som möter stalkningsoffer får ta emot 

olika reaktioner och funderingar från människor som känner sig maktlösa. Dessa 
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personer har många gånger utsatts för oprofessionellt bemötande av polis och deras 

lidande har försvårats av att de inte träffat på poliser som är insatta i problematiken 

som stalkning innebär. Kanka och Strand menar att enskilda poliser, till följd av 

okunskap om stalkning och dess konsekvenser, inte har förstått allvaret bakom 

problematiken med stalkning. De menar att ett professionellt agerande och 

bemötande av brottsoffren bygger på den enskilde polismannens kunskaper och hur 

väl insatt han eller hon är i problematiken som stalkning innebär. Ett oprofessionellt 

bemötande kan bidra till att anmälan uteblir och att personen som utsatts för 

stalkning känner sig ännu mer maktlös och utsatt. Eftersom olika myndigheter 

samverkar om att ge stöd och skydd, till individer som utsätts för hot, är det viktigt 

att polisanmäla stalkning för att brottsoffren ska kunna ta del av sina rättigheter. 

 

 Brottsofferinformation 

Ett bra bemötande i samband med att en polisanmälan om stalkning upprättas är, 

enligt Kanka och Strand (2007), att uppmärksamma brottsoffret om vad det är han 

eller hon råkat ut för och på vilket sätt förövaren bör bemötas. Dessutom är en del i 

ett korrekt bemötande att polisen poängterar för brottsoffret att kontakterna är ett led 

av upprepade oönskade kontakter. För att minska de skadliga effekterna av stalkning 

menar Kanka och Strand att det är viktigt att Polisen tidigt tar tag i dessa ärenden 

och ger brottsofferinformation. För brottsoffret är det viktigt att få kunskap om 

stalkning eftersom det ställs stora krav på brottsoffrets beteende gentemot 

förövaren.  

 

 Offrets trygghet påverkas av polisens information 

Kunskap om stalkning har även betydelse för offrets trygghet eftersom det är denne 

som främst kan påverka sin säkerhet. Kanka och Strand menar att det är viktigt att 

polisen kan beskriva för brottsoffret att stalkning är ett vanligt fenomen och att 

personen inte är ensam om att vara drabbad. Sådan information är viktig att 

förmedla för att brottsoffret ska kunna hantera sin situation. Informationen bör 

innehålla råd om brottsoffrets förhållningssätt till förövaren eftersom minsta lilla 

kontakt kan trigga stalkaren. Kanka och Strand uppger att polisen bör tala om för 

brottsoffret att tydligt avvisa alla kontakter från stalkaren redan i början av 

trakasserierna. Polisen bör också berätta att avvisanden kan leda till att 
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trakasserierna kan öka och bli intensivare. Andra rekommendationer är att noggrant 

dokumentera stalkningen genom att spara bevismaterial som exempelvis sms, e-post 

och brev. Fotografera eller filma är andra bra sätt att dokumentera. 

 

 Offrets sårbarhet är en viktig faktor 

Följderna för den som utsätts för stalkning är individuella men blir på ett eller annat 

sätt kännbara för brottsoffren. Att leva under ständigt hot kan medföra psykiska 

problem, nedstämdhet, ångest, maktlöshet, rädsla och oro. Stalkning kan även leda 

till PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Ekonomiska svårigheter anges också som 

en följd av stalkningen. Kanka och Strand (2007) menar att offrets sårbarhet är av 

stor betydelse för vilka följder som kan uppstå. Polisen bör därför ta reda på under 

vilken hotbild brottsoffret lever och om det finns ett socialt nätverk som kan stötta 

eller om det behövs professionellt stöd.   

 

 

4  Diskussion 

 

4.1  Metoddiskussion 

 Syftet med fördjupningsarbetet var svårast att formulera eftersom bemötandefrågor 

är svåra att sätta sig in i och redogöra för, om det inte från början finns kunskap om 

ämnet som avses att studera. Att samla kunskaper om bemötandefrågor utifrån det 

nya brottsförslaget kändes viktigt för att få en ökad förståelse för vad problematiken 

med stalkning innebär. Under fördjupningsarbetets gång har det visat sig att 

stalkning är ett ämne som inrymmer flera viktiga områden att ta hänsyn till. 

Svårigheten har varit att begränsa antalet faktorer som har betydelse för polisens 

hantering av stalkningsbrott och att sätta sig in i vad som är ett professionellt 

bemötande av stalkningsoffren. Genom att avgränsa rapporten till att omfatta 

stalkning där offer och förövare har haft en nära relation eller känner varandra sedan 

tidigare är det lätt att se likheter i arbetet med våld i nära relationer och den 

lagstiftning som angår just den problematiken. De oönskade beteendena är 

inkluderade i ett stort och omfattande problem som inrymmer många olika 
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aktiviteter. Det har därför också varit svårt att koncentrera och angripa fenomenet 

utifrån de avgränsningar som omger fördjupningsarbetet. Förslaget till bemötande 

(Bilaga 1) bör läsas som en sammanfattning på resultatdelens kontext. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med fördjupningsarbetet är att att samla kunskaper angående 

bemötandefrågor av personer som utsatts för stalkning samt att titta närmare på 

förslaget till det nya brottet, olaga förföljelse, ur ett bemötandeperspektiv. Resultatet 

består av två delar: Stalkingutredningen, SOU 2008:81, vilken beskriver offret, 

förövaren och förslaget till det nya brottet, olaga förföljelse. STALKNING - En 

rapport om Polisens hantering i fall av stalkning av Kanka och Strand (2007)  

beskriver polisens hantering och synpunkter angående bemötande av stalkningoffer. 

För att kunna vara professionell i sin yrkesroll och ge stalkingoffer ett bra 

bemötande visar resultatet att det viktigt att den som möter stalkningsoffer  har 

kunskaper om hur stalkningen påverkar dennes tillvaro.  Stalkingutredningen (2008) 

samt Kanka och Strand (2007) redogör i resultatet för de reaktioner som offren kan 

uppvisa och känna och det framkommer att många drabbas av psykisk ohälsa vilket 

borde kunna förebyggas genom att prioritera denna typ av brottslighet.  Som 

tidigare nämnts är stalkning, ett systematiskt trakasserande som innebär en 

kränkning av integriteten hos den person som utsätts. Resultatet beskriver att det är 

påtagligt nedbrytande, att regelbundet utsättas för systematiska kränkningar och det 

innebär ett betydande psykiskt lidande för den som blir utsatt vilket även bekräftas 

av Brå (2006). 

Resultatet visar att det varit svårt för polis och åklagare att behandla 

stalkningsärenden eftersom det inte funnits någon komplett lagstiftning för denna 

typ av brottslighet. Detta framkommer i resultatdelen och bekräftas av Brå 2006. 

Förhoppningsvis kommer det nya brottet att synliggöra stalkning på ett sådant sätt 

att det blir lättare att agera och sätta in resurser tidigare för att förhindra att 

trakasserierna fortsätter och på så vis förbättra skyddet till brottsoffren. Det 

förefaller också som att det nya brottet kommer att ge polisen större möjligheter till 

lagföring av stalkare, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en lag inte är 

bättre än dess tillämpning vilket bekräftas av Brå 2006. Det kommer att därför att 
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ställas stora krav på den enskilde polisens kunskaper om brottet och bemötandet till 

brottsoffer vilket resultatet visar. De brott som ligger närmast att jämföra med är 

fridskränkningsbrotten i brottsbalken och Stalkingutredningen redogör för skillnader 

som är viktiga att poängtera. Med den nya lagstiftningen verkar det som att 

brottsoffer som inte är ”närstående” till gärningspersonen kommer att kunna få ett 

förstärkt rättsligt skydd när de utsätts för upprepade, systematiska trakasserier.  

Dessutom är kränkningen av offrets integritet det centrala till skillnad mot BrB 4:4 a 

§ där kränkningen även ska riktas mot offrets självkänsla. Det borde finnas en 

möjlighet för polisen att använda BrB 4:4 a § när det är fråga om förföljelse och 

trakasserier mot en tidigare partner vilket förefaller vara ett klokt sätt att hantera 

stalkningsbrott mot tidigare partner, innan lagstiftningen ändras.   

Även om Brå 2006 betonar att polisen inte prioriterar stalkningsärenden av den 

orsaken att det saknas komplett lagstiftning så borde det ändå gå att agera och 

tillämpa de möjligheter som finns idag. Resultatet belyser att den information som 

polisen ger till brottsoffret är a och o för brottsoffrets trygghet och dennes förmåga 

att agera självständigt mot förövaren. Sådan brottsofferinformation bör polis redan 

idag kunna förmedla eftersom det finns kunskap om hur stalkningsoffer bör förhålla 

sig och på vilket sätt bevissäkring bör göras. Av resultatet framgår att polisen sällan 

frågar upp kring stalkningsärenden vilket Syren (2007) bekräftar och påpekar att 

poliser bör bli bättre på att fånga upp stalkningsärenden. Ett sätt att upptäcka 

stalkning är ställa adekvata frågor till brottsoffret, för att ta reda på om det handlar 

om en enstaka händelse  eller om det är upprepade tillfällen. I många fall berättar 

inte brottsoffret betydelsefull information för polisen och det går att relatera till 

likheten med den normaliseringsprocess som Kanka och Strand (2007) redogör för i 

resultatdelen. Om polisen på eget initiativ ställer frågor så läggs inte hela ansvaret 

på det enskilda brottsoffrets sätt att förmedla sin information och polisens 

professionella bemötande blir tydligt.  

Resultatet visar att ett bra bemötande i samband med att en polisanmälan om 

stalkning upprättas är att uppmärksamma brottsoffret om vad det är han eller hon 

råkat ut för och på vilket sätt man bör bemöta förövaren. Dessutom är en del i ett 

korrekt bemötande att polisen poängterar för brottsoffret att kontakterna är ett led av 

upprepade oönskade kontakter.  
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Genom att föreslå ett nytt brott och en helt ny lagstiftning i arbetet mot stalkning 

visar Stalkingutredningen att beteendet inte är önskvärt. En effekt av det blir att 

polisen kan använda starkare påtryckningar i form av maktmedel mot den som bryter 

mot lagen. Ett av syftena med den nya lagen är att fånga upp de beteenden som inte 

är straffbelagda men som tillsammans utgör en kränkning av brottsoffrets integritet. 

Att ha koll på lagstiftningen och veta vilka de olika brotten är, som kan utgöra ett led 

av händelser i ett upprepat mönster inom ramen för det nya brottet är en 

grundförutsättning för att kunna ge ett professionellt bemötande.   

 

 

4.3 Slutsatser 

Stalkning är ett fenomen som inrymmer många olika områden att ta hänsyn till för att 

få grepp om helheten, vilket tydligt försvårar den enskilde polismannens bemötande 

av brottsoffret. Att stalkning omfattar gärningar som har likheter med andra brott kan 

innebära att det kan bli svårt att avgöra vilken brottsrubricering som kan bli aktuell 

och var man ska dra gränsen för stalkning. Det framgår inte av kommentarerna till 

det nya lagförslaget hur många gärningar som krävs för att de ska ha utgjort led i en 

upprepad förföljelse.  I dagsläget, då det inte finns någon lagstiftning som reglerar 

stalkning, framstår det som att polisen saknar redskap för att kunna agera 

professionellt och ge ett bra bemötande. Om stalkning skulle få en egen brottskod 

skulle det bli lättare att fånga upp stalkningsbrott och polisen skulle inte missa eller 

glömma att ge brottsofferinformation som är grundstenen för att förebygga och 

minska trakasserierna.  

 

En fråga som ställdes i början var: ”Kommer kriminaliseringen av stalkning att göra 

polisens hantering av stalkningsärenden enklare”?  Svaret på den frågan måste bli ja! 

Den nya lagstiftningen kommer att ge polisen ökade möjligheter till lagföring men 

samtidigt kommer också kraven att öka på den enskilde polisens kunskap om brottet 

och bemötande till brottsoffret. Det kommer alltid att vara den enskilde polisens 

prioritering av brottet och brottsoffret som är avgörande för om utredningen går 

vidare till åtal eller läggs ner.  
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En annan av frågeställningarna i fördjupningsarbetet var: ”Vilka kunskaper kan 

hjälpa polisen till ett effektivt och framgångsrikt agerande”? Svaret på den frågan är: 

att den enskilde polisens kunskap om fenomenet stalkning är avgörande för den 

vidare brottsutredningen och brottsoffrets upplevelse av bemötandet. Med ett mer 

aktivt förhållningssätt skulle bättre bevisning säkras och polisen skulle kunna 

informera brottsoffret om hur denne bör gå tillväga för att för att säkra bevis vid 

eventuella framtida gärningar. Det vilar i och för sig ett stort ansvar på brottsoffret 

och dennes sätt att ta kommando över sin situation men polisen att kan ge brottsoffret 

bättre förutsättningar att hantera sin tillvaro, genom att förmedla information om 

brottet och olika skyddsåtgärder. Om polisen tidigt uppmärksammar brottsoffret på 

att det finns ett mönster av återkommande trakasserier, kanske det leder till att 

förtroendet för polisen i dessa fall ökar. En följd av ett ökat förtroende för polisen 

borde vara att fler stalkingoffer väljer att polisanmäla brotten och antalet lagförda 

personer ökar  därefter.  

 

Stalkning är inte enkelt brott att ta sig an utan att förstå hur helheten av de 

systematiska trakasserierna påverkar den drabbade. Stalkning är ett brott som skiljer 

sig mot andra brott, i och med att händelserna sker kontinuerligt och brottsoffren 

utsätts för systematiska trakasserier som ständigt pågår. Den psykiska påfrestning 

som stalkningsoffer utsätts för är svår att sätta sig in i men det går att förstå att den är 

mycket nedbrytande. Stalkning går inte heller att jämföra med något annat brott. Vid 

andra brott är händelsen avslutad och den psykiska bearbetningen börjar i anslutning 

till brottet. I dagsläget är det också svårt att angripa problematiken, eftersom 

händelserna oftast har pågått en tid före anmälan och för att händelserna fortsätter 

efter det att anmälan har gjorts.  

 

Även om fördjupningsarbetet riktar in sig mot bemötandefrågor som rör brottsoffer 

är det svårt att bortse från att det även förekommer ytterligare minst en person till i 

varje ärende som kan behöva stöd och råd. Att vissa av förövarna de facto lider av 

psykiska störningar bör också föranleda Polisen att anpassa sitt bemötande. Om det 

visar sig att en förövare lider av APS, allvarlig psykisk störning, kan tidiga insatser 

och ett professionellt bemötande vara en möjlig väg till psykiatrisk vård. 
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  Bilaga 1 

Förslag till bemötande av personer som är utsatta för stalkning – olaga 

förföljelse. 

 

 Öka din individuella kunskap om stalkning! 

 Ta tag i ärendet tidigt!  

 Uppmärksamma brottsoffret om vad det är han eller hon råkat ut för. 

 Fråga om det är en engångsföreteelse eller upprepade tillfällen. 

 Redogör för brottsoffret att kontakterna är ett led av upprepade oönskade kontakter.  

 Beskriv för brottsoffret att stalkning är ett vanligt fenomen och att han eller hon inte är 

ensam om att vara drabbad. 

 Informera om på vilket sätt hon/han bör bemöta förövaren.  

 Tala om för brottsoffret att tydligt avvisa alla kontakter från stalkaren redan i början av 

trakasserierna.  

 Berätta att avvisanden kan leda till att trakasserierna kan öka och bli intensivare.  

 Uppmana brottsoffret att dokumentera stalkningen genom att fotografera, filma, spara 

bevismaterial som elektroniska meddelanden, sms, brev eller liknande. 

 Ta reda på under vilken hotbild brottsoffret lever och om det finns ett socialt nätverk 

som kan stötta eller om det behövs professionellt stöd.   

 

 


