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Sammendrag 
 

Tittel: Det senmoderne offeret  

En empirisk studie av ofre for stalking i lys av det senmoderne samfunnet 

Av: Ingrid Skorem Forbregd 

Veileder: May-Len Skilbrei 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo  

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer med seks personer som har blitt utsatt for stalking, søker 

denne oppgaven å se nærmere på betydningen av offerskap i en senmoderne kontekst. Det har 

nærmere bestemt blitt gjennomført ved å ta utgangspunkt i teorier om risikosamfunnet og 

individualisering i senmoderniteten. Stalking har fått større oppmerksomhet som et allment 

fenomen i senere tid, og det legges større vekt på at det kan oppleves av flere forskjellige 

personer og oppstå mellom ulike relasjoner.   

Individualisering medfører et fokus på at enkeltindividet tar ansvar for seg selv, og 

gjør det som er nødvendig for å beskytte seg. Ut ifra datamaterialet kan det konkluderes at 

senmoderne ofre ser sin viktimisering som ute av sin kontroll, ved at de ikke kunne handlet 

annerledes for å hindre det som har hendt dem. Samtidig jobber de aktivt for ikke å miste 

kontrollen, og tar nødvendige grep for å beskytte seg selv så god som mulig. Offerets 

viktimisering kan uttrykkes ved at: Det ikke var deres ansvar, men de tok likevel ansvar.   

Ofrenes forståelse av dynamikken mellom dem selv og stalkeren var preget av flere 

faktorer. De fortalte om frykten de følte fordi de ikke hadde mulighet til å forutse risikoen for 

fremtidige angrep fra stalkeren. Mulighet til å forutse risiko er ansett som viktig i det 

senmoderne risikosamfunnet, og å ikke være i stand til å ha denne oversikten kan oppfattes 

som skremmende. Videre ble realiteten og offerets uskyld demonstrert for offeret gjennom 

stalkerens handlinger og personlighet, i tillegg til de tiltakene de selv foretok for å beskytte 

seg.  

Empirien viser også at de stalkingutsatte sine prioriteringer i møte med resten av 

samfunnet, var i korrelasjon med hvordan de oppfattet relasjonen mellom dem selv og 
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stalkeren. De ønsket å få annerkjennelse som reelle ofre som ikke hadde skyld i sin 

viktimisering, samtidig som at de ikke ville bli sett på som svake og passive. Videre ønsket de 

bekreftelse fra andre på den situasjonen de så seg selv i, og hjelp til å minimere risikoen for 

fremtidige angrep.     
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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er offerskap i en senmoderne kontekst. Det vil bli undersøkt 

hvordan det er å være offer i dette samfunnet, sett i lys av teorier om senmoderniteten. Dette 

vil gjøres ved å ta utgangspunkt i stalking (personforfølgelse), og undersøke hvordan det 

oppleves å bli utsatt for stalking. Studien vil basere seg på kvalitative intervjuer av personer 

som har opplevd å bli stalket, og vil se nærmere på hvordan de forteller som sine opplevelser. 

Slik ønsker jeg å få innblikk i hvordan ofre oppfatter, og ønsker å fremstille sin egen posisjon. 

Hovedproblemstillingen blir da slik:  

Hva kjennetegner betydningen av offerskap i det senmoderne samfunnet? 

Dette kan utdypes ved stalkingutsatte sin oppfatning av deres egen betydning i relasjon til 

stalkeren, men også i møte med personer utenfor relasjonen. Dette kan blant annet være 

venner, familie, arbeidsgivere, myndigheter o.l. Dermed kan problemstillingen besvares mer 

nøyaktig med disse underspørsmålene:  

- Hvordan forstår ofrene dynamikken mellom dem selv og gjerningspersonen? 

  

- Hva er viktig for ofrene når de søker hjelp og anerkjennelse fra resten av 

samfunnet? 

 

Undersøkelsen kan bidra til å gi kunnskap om hvordan det oppleves å være et offer; 

både hvordan personer forholder seg til sitt eget offerskap, og hvordan de ønsker å 

kommuniserer sitt offerskap til resten av samfunnet. Mer spesifikt vil det også kunne gi 

innblikk i hvilken type fenomen stalking er, og hvilket problem stalking utgjør for dem som 

opplever det.  

Selv om «stalking» og «stalker» ikke er norske ord, vil det være mest praktisk å bruke 

disse betegnelsene om personene informantene forteller om. Dette vil kunne gi en bedre flyt i 

analysen og det blir enklere å forstå hva og hvem det refereres til underveis. Det er likevel 
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ikke helt uproblematisk. Svein Øverland (2012: 23) konstaterer at bruk av disse ordene gir en 

begrenset forståelse av personen det omhandler, og det kan fremstå som stigmatiserende. Det 

eksisterer forskjellige forslag til andre betegnelser som kan brukes til å beskrive disse 

fenomenene, blant annet «personforfølgelse» og «forfølger». Han påpeker derimot at det er 

vanskelig å finne andre definisjoner som er presise nok og som får frem bredden i fenomenet, 

derfor har jeg valgt å bruke de engelske begrepene. 

 

1.2 Introduksjon til temaet: Ofre for stalking 

1.2.1 Definisjon  

Det eksisterer flere definisjoner på stalking, som legger vekt på forskjellige handlinger og 

momenter. Definisjonene som blir presentert her utviser i varierende grad fokus på 

handlingene som blir begått, intensjonen bak handlingene og konsekvensene de har på offeret. 

Øverland (2012) påpeker at definisjoner av stalking er under stadig utvikling, særlig på grunn 

av at temaet først har fått en del fokus som et allment problem i nyere tid. Om et 

handlingsmønster skal kunne karakteriseres som stalking er det avhengig av intensitet, 

varighet og skadevirkning av handlingene. 

Det har blitt gjort flere forsøk på å lage en dekkende definisjon innen forskning på 

stalking. En av de mest velkjente definisjonene er Meloy og Gothard sin definisjon: «Stalking 

is typically defined as the willful, malicious, and repeated following and harassing of another 

person that threatens his or her safety» (Meloy og Gothard, 1995:258). Her blir det vektlagt at 

handlingene skal være ondsinnede og potensielt farlige for den utsatte, men de går ikke 

direkte inn på hvilke handlinger det kan være.    

Pathé og Mullen har beskrevet stalking slik: 

Stalking describes a constellation of behaviors in which one individual inflicts on 

another repeated unwanted intrusions and communications. The intrusions can involve 

following, loitering nearby, maintaining surveillance and making approaches. The 

communications can be through letters, the telephone, electronic mail, graffiti or notes 

attached, for example, to the victim’s car (Pathé og Mullen, 1997:12)      
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I denne definisjonen er det lagt vekt på mer eller mindre spesifikke handlinger og at de skal 

være repeterende. I tillegg er det vesentlig at handlingene er uønsket fra den utsatte. Øverland 

(2012:18) mener at definisjonen også burde presisere at stalking er et resultat av en sykelig 

fiksering på offeret. Dette er en prosess motivert av enten kjærlighet, hevn eller 

vrangforestillinger, som kan ende med stalking.  

Det Pathe og Mullen anser som problematisk ved sin definisjon er hvor mange ganger 

uønsket kommunikasjon eller kontaktforsøk skal gjenta seg, før det kan defineres som 

stalking, og over hvor lang periode det er nødt til å foregå. Vil det for eksempel kunne bli 

betegnet som stalking å forfølge noen i et par timer, eller å bryte seg inn i en persons hjem et 

par ganger (2009:3)? De mener derfor at reaksjonen til personen som opplever stalkingen 

også skal være en faktor som definerer handlingen. Nærmere bestemt mener de at:  

[…] stalking lies in the eye of the beholder. Stalking is those repeated acts, experienced 

as unpleasantly intrusive, which create apprehension and which can be understood by a 

reasonable fellow citizen (the ordinary man or woman) to be grounds for becoming 

fearful (Mullen et al., 2009: 4).  

Da er det med andre ord ikke lenger kun vesentlig at handlingene skal være uønsket av den 

utsatte, det legges også vekt på at det skal føles påtrengende og føre til frykt.   

Andre definisjoner på stalking er å finne i forskjellige lovverk. Norge har enda ikke fått 

en egen lov mot stalking, men det foreligger i skrivende stund et forslag om presisering av 

straffelovens § 266 som foreløpig kun omhandler skremmende eller plagsom oppførsel som 

krenker en annens fred1 (Prop.42L, 2015-2016).  

Flere andre land har imidlertid en egen lov mot stalking. De legger også vekt på 

forskjellige faktorer. I den svenske straffeloven under kapittel fire om brudd på frihet og fred 

er det presisert at den som forfølger en annen person kan bli straffet. I loven innebærer 

forfølgelse blant annet handlinger som: overgrep, tvang, trussel, innbrudd, krenkende 

fotografering, seksuell trakassering, hærverk, skade og brudd på kontaktforbud (Brottsbalk, 

1962, 4b§). Hovedfokuset i denne loven ligger på handlinger begått av gjerningspersonen, 

men den presiserer at handlingene må innebære et brudd på den utsattes integritet. Derfor har 

loven også fokus på hvordan handlingene oppleves av den utsatte.  

                                                 
1 Loven ble vedtatt 12.05.16: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2015-2016/vedtak-201516-061/ , men er ikke trådt i kraft ved 
tidspunkt for levering av denne oppgaven.  
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I England og Wales går lover mot stalking inn under Protection from Harassment Act 

1997 (PHA, 1997). Den inneholder blant annet §2A: Offence of stalking. Den fastslår at et 

handlingsforløp karakteriseres som stalking dersom: det resulterer i trakassering av en annen, 

handlingene som foretas assosieres med stalking og gjerningspersonen vet eller burde vite at 

handlingsforløpet fører til trakassering av den andre. I denne definisjonen er derfor 

handlingene og intensjonen til gjerningspersonen viktige elementer. §2A (3) kommer deretter 

med eksempler på spesifikke handlinger som assosieres med stalking. Disse innebærer blant 

annet forfølgelse, kontaktforsøk, overvåkning, spionasje enten i det virkelige liv eller på 

internett og hærverk. Disse eksemplene er mer direkte knyttet til å opprettholde kontakt og 

oversikt over den utsatte enn handlingene beskrevet i den svenske loven, som legger mer vekt 

på voldelige og seksuelle handlinger.  

Den andre seksjonen i PHA (1997) som er direkte relatert til stalking er §4A: Stalking 

involving fear of violence or serious alarm or distress. Her blir det presisert at en person er 

skyldig i lovbrudd dersom personen får en annen til å frykte at vold skal bli brukt mot dem 

ved minst to anledninger, eller hvis gjerningspersonens handlinger får den andre til å oppleve 

så mye frykt og ubehag at det blir gjort endringer i de daglige rutinene. Under denne 

seksjonen er det med andre ord lagt betydelig vekt på hvordan handlingene oppleves av den 

utsatte og hvilke konsekvenser det har for vedkommende. Samtidig presiseres det også her at 

intensjonen til gjerningspersonen er av stor betydning. 

 Det er også foreslått at stalking gjennom informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

(cyberstalking) burde ha en egen definisjon, i stedet for kun å være en forlengelse av 

tradisjonell stalking. Grunnen til det er at dette innebærer et helt nytt spekter av mulige 

metoder å trakassere andre på. Bocij (2004) mener at det enda ikke har blitt laget en definisjon 

på cyberstalking som er dekkende for alle mulige handlinger og konsekvenser det kan 

medføre. I tillegg påpeker han at ingen definisjoner på cyberstalking tar hensyn til at slik type 

stalking kan gå over til tradisjonell stalking, og omvendt. 

 I Bocij (2004:14) sitt eget forsøk på definisjon presiseres det først at cyberstalking kan 

innebære flere individer, grupper eller organisasjoner. Videre listes det opp flere mulige 

handlinger, deriblant: identitetstyveri, trusler, falske beskyldninger (dette kan medføre stor 

spredning av rykter), tyveri eller skade av data og overvåkning via datamaskiner. I denne 

definisjonen blir det også lagt vekt på den utsattes reaksjoner. Dette blir gjort ved å påpeke at 

det må være åpenbart for en rimelig person at å bli utsatt for handlingene som utføres kan føre 

til emosjonelle lidelser.  
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 Som nevnt innledningsvis er det et skiftende fokus i definisjonene. I utgangspunktet 

legges det vekt på de spesifikke handlingene og at disse skal være gjentagende. Videre blir det 

fokusert på intensjonen som ligger bak handlingene, og at gjerningspersonen skal være klar 

over at handlingene kan oppfattes som ubehagelige. Deretter går fokuset over til 

konsekvensene stalkingen har for offeret og dette poenget har fått stor plass i flere av 

definisjonene. Det utbredte fokuset på konsekvenser tydeliggjør betydningen av å undersøke 

offerets reaksjoner, når det forskes på stalking.  

 

1.2.2 Omfang 

Det har blitt utført stalkingofferundersøkelser i flere forskjellige land. Under presenterer jeg 

resultatene til noen av disse undersøkelsene. De er forholdsvis like, men det er også noen 

variasjoner. Det er verdt å understreke at de forskjellige undersøkelsene har blitt gjennomført 

på forskjellige måter og har operert med forskjellige definisjoner på stalking, derfor det er 

vesentlig å være forsiktig når man sammenligner dem. For eksempel kan enkelte 

undersøkelser ha brukt strengere definisjon enn andre og dermed funnet et lavere antall 

stalkingutsatte (Van Der Aa og Kunst: 2009:40). Slike undersøkelser bidrar likevel til å 

illustrere at en del personer blir utsatt for stalking og at det er et tema som er gjeldende flere 

steder i verden.  

 Narud et al. (2014) har gjennomført en kvantitativ undersøkelse på hyppighet av 

stalking i Norge. Dette er den eneste omfattende undersøkelsen som kartlegger hvor mange 

som opplever stalking i dette landet. Spørreundersøkelsen deres ble sendt ut til 5000 personer, 

der 1422 utgjorde det endelige utvalget. De hadde dermed en svarprosent på 30 %. I dette 

utvalget rapporterte 16 % å ha blitt utsatt for stalking; 11,8 % kvinner (n=91) og 4,3 % menn 

(n=49). Videre meddelte 2,8 % at de ble stalket på daværende tidspunkt og 9,7 % at de har 

blitt stalket i fortiden.    

Disse tallene stemmer godt overens med resultater fra Hellmann og Kliem (2015) sin 

nylige offerundersøkelse om stalking i Tyskland. De fant 15,2 % utsatte, av et endelig utvalg 

på 5779 respondenter. Kvinner var også mer utsatt i denne undersøkelsen, da 64 % av de som 

rapporterte at de har vært utsatt for stalking var kvinner. Videre ble det oppgitt at 72,1 % av 

stalkerne var mannlige. I tillegg fant de at det var større sannsynlighet for å bli stalket av en 

person av det motsatte kjønn.  
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Denne studien undersøkte også varighet og antall hendelser. Der fant de at over 

halvparten (56,6 %) av ofrene hadde opplevd ti hendelser eller mindre og 80,8 % av sakene 

hadde en varighet på under et år. Antall hendelser varierte også mellom kjønnene, da 

kvinnene hadde opplevd flere hendelser enn mennene. Dette gjaldt imidlertid ikke i den 

gruppen utsatte som hadde opplevd flere enn 50 hendelser (Hellmann og Kliem, 2015).  

Et annet eksempel er en undersøkelse foretatt blant besøkende til det årlige Tilburg 

tivoli (fun fair) i Nederland. Blant de 1027 som responderte i denne undersøkelsen oppgav 

16,5 % (n=168) å ha blitt stalket i løpet av livet, mens 3,9 % (n=40) hadde blitt stalket i løpet 

av de siste 12 månedene. Fordelt på kjønn svarte 20,7 % (n=90) av kvinnene og 13,4 % 

(n=77) av mennene som deltok at de har vært utsatt, dermed er kjønn på den utsatte også 

vesentlig i denne studien. I tillegg fant undersøkelsen at det var flere unge som oppgav å være 

stalkingutsatt og de kunne vise til andre undersøkelser som hadde kommet frem til samme 

konklusjonen. Det burde imidlertid bli bemerket at resultatene kan ha blitt påvirket av hvilke 

personer som deltok på tivoliet (Van Der Aa og Kunst, 2009). 

 Det kriminalitetsforebyggende rådet (Brå) i Sverige sin kartleggelse av stalking 

avdekket en noe, men ikke vesentlig, lavere prosentandel av stalkingutsatte enn de presentert 

overfor: 

Of the over 4 000 randomly chosen people who took part in the National Council 

telephone survey, nine percent (362 people) stated that at some time in their lives they 

have been subjected to repeated harassment by the same person. Three quarters of 

these were women (Dovelius et al., 2006:8). 

Videre var det 2.9 % som oppgav at de har blitt utsatt for gjentatt trakassering i løpet av det 

siste året, dette er akkurat en prosent lavere enn i den nederlandske undersøkelsen. Rapporten 

konkluderte også at det er mest vanlig at stalkeren er en person den utsatte allerede kjenner. 

Så mye som to tredjedeler hadde en tidligere relasjon med stalkeren; 28 % var tidligere 

partnere og 33 % hadde hatt en annen type relasjon, som venner, bekjente, naboer, familie etc.  

 Dette illustrerer at stalking er et fenomen som forekommer i betydelig grad, ikke kun i 

Norge, men også i flere andre land. Det er en vesentlig mengde personer som har opplevd å 

bli stalket i løpet av livet, og flere opplever det fortsatt i dag. Stalking er derfor ikke noe som 

hender i unntakstilfeller, og angår ikke kun en liten andel mennesker. Statistikken viser altså 

at det er betydningsfullt å produsere mer kunnskap om personer som blir utsatt for stalking.   
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1.2.3 Relasjoner mellom stalker og den utsatte 

Det er flere forskjellige relasjoner mellom stalker og offer. Eksempler på den utsatte kan være 

en ekskjæreste, kollega, venn, bekjent, fremmed, lege, offentlig person o.l. Mullen et al. 

(2009) har laget en typologi som deler stalkere inn i fem forskjellige typer. De er i hovedsak 

inndelt etter motivasjon for stalkingen og deres forbindelse til den utsatte. Inndelingen deres 

(og kort beskrivelse av hver enkelt gruppe) foreligger slik2:  

Den avviste stalker: Dette er en tidligere partner som begynner stalkingen av den 

utsatte etter at forholdet er over, og er en av de mest vanlig formene for relasjon 

mellom stalker og offer. Motivet kan være å vinne personen tilbake eller å hevne seg. 

Palarea et al. (1999) fant i en undersøkelse at en stalker som har hatt et intimt forhold 

til offeret oftere kan være mer truende, pågående, voldelig og oppsøkende enn de som 

ikke har hatt et slikt forhold.  

  

Den hevngjerrige stalker: Dette er personer som søker hevn, fordi de mener at de har 

blitt utsatt for urett eller har blitt ydmyket. De anser derfor seg selv som offeret i 

situasjonen, og mener deres handlinger er rettferdiggjort på grunn av viktimiseringen 

de har opplevd. Målet er blant annet å skremme den utsatte, og dette kan gi dem en 

følelse av makt og kontroll. Det kan også være flere former for psykiske lidelser og 

rusmiddelbruk knyttet til denne typen stalking.     

 

Den kjærlighetssøkende stalker: Denne gruppen er ofte en fremmed eller en bekjent av 

offeret og i motsetning til de andre typene er denne dominert av kvinner. Videre er 

dette den typen stalking som oftest er langvarig og stalkerne kan ofte være psykotiske. 

Motivasjonen for stalkingen er et ønske om et romantisk forhold til den utsatte, eller at 

de generelt føler en tilhørighet til personen. De kan også ha en oppfatning av at den 

utsatte føler like stor kjærlighet overfor dem og derfor kan de tolke hver vennlige 

handling som en kjærlighetserklæring.  

 
 

                                                 
2 De norske oversettelsene av navnene på typologiene er funnet hos Øverland (2012). 
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Den inkompetente beileren: Dette er en person med et sterkt ønske om å ha et 

romantisk eller seksuelt forhold til en annen person, og er villig til å jobbe hardt for å 

oppnå det. De kan videre enten ikke forstå, eller velge å overse at den andre personen 

ikke har interesse for dem. Her er relasjonen mellom dem også oftest fremmede eller 

bekjente, og begrunnelsen kan være ensomhet eller begjær. Varigheten på stalkingen 

er ofte kort blant denne gruppen, men de har imidlertid størst tilbakefallsrate. Disse 

personene kan ofte ha narsissistiske eller besettende personlighetsforstyrrelser.  

 

Rovstalkeren: Dette er en liten andel av stalkerne, samtidig er det den typen som er 

mest representert i populærkulturen. Disse personene bruker ofte stalkingen som et 

middel til å nå sitt mål, som ofte kan være vold, voldtekt eller drap. 

Hovedmotivasjonen er imidlertid oftest seksuelt, uavhengig av hva de ender opp med 

å gjøre. De forbereder seg til angrep ved å observere og samle informasjon om den 

utsatte, som i noen tilfeller ikke en gang vet at de blir stalket. Dette kan være den 

eneste målsetningen, men noen kan også få følelsen av makt av stalkingen. Disse 

personene kan ofte lide av seksuelle forstyrrelser, som for eksempel pedofili og 

sadisme.  

 

Presentasjonen av typologiene er ikke ment som en fast inndeling som skal 

kategorisere hver stalkingsak. Heller er det ment til å gi et innblikk i at det er forskjellige 

relasjoner mellom stalker og offer. Hver stalker- offerrelasjon vil være forskjellig fra 

hverandre, det betyr også at de mulige utfallene og konsekvensene av stalkingen varierer.     

1.2.4 Konsekvenser 

I tillegg til direkte skader fra handlinger begått av stalkeren, kan den utsatte oppleve andre 

konsekvenser av å bli utsatt for slike handlinger over tid. Effekten av stalking kan variere fra 

mild irritasjon til frykt og til følelsen av å bli terrorisert, og det kan ha flere psykologiske og 

helsemessige følger (Flint, 2007:686). Disse konsekvensene kan også vedvare lenge etter at 

stalkingen er over. En betydningsfull konsekvens av stalking er følelsen av tap av kontroll, i 

tillegg til en økt mistillit til andre. Enkelte har beskrevet opplevelsen som psykologisk 

terrorisme (Mullen et al., 2009:57-57).  Her vil det presenteres resultater av noen studier 

utført om konsekvenser av å bli utsatt for stalking.  
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 Pathé og Mullen (1997) fant på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant 100 

stalkingutsatte, at flere opplevde vanskeligheter i forbindelse med stalkingen, deriblant: angst, 

perioder med depresjon, mareritt, flashbacks, suicidale tanker og post traumatisk stress 

(PTSD). Sistnevnte viste seg å være mer vanlig hos de utsatte som hadde opplevd å bli direkte 

forfulgt og hos de som hadde opplevd vold, enn de som ble trakassert på andre måter.  

Videre rapporterte flere av informantene at de ble nødt til å endre på livssituasjonen 

sin. Det kunne innebære problemer med sine sosiale liv, ved at de opplevde vanskeligheter 

med å bevare forhold og vennskap, eller at de hadde problemer med å konsentrere seg om (og 

beholde) jobben sin. Stalkingen kunne også føre til at enkelte gjorde ekstra sikkerhetstiltak i 

hverdagen, som å ha hemmelig nummer og adresse, installere sikkerhetssystemer, skaffe 

våpen, ta selvforsvarskurs og skaffe seg sikkerhetsvakter eller hund. 

Den norske offerundersøkelsen til Narud et al. (2014) som er beskrevet overfor, 

tilegnet også informasjon om de utsattes mentale helse. De fant at det var en forskjell mellom 

dem som rapporterte å bli, eller ha blitt, utsatt for stalking og kontrollgruppen: 

Our findings add to the current epistemological knowledge in this field by indicating the 

presence of a higher proportion of personality problems, insecure attachment, difficult 

childhood and dissatisfaction with life among persons reporting exposure to stalking. In 

addition, we observed higher level of neuroticism and attachment anxiety in stalking 

victims compared with controls (Narud et al., 2014:351).  

Det kunne imidlertid ikke påvises en direkte sammenheng mellom disse helseproblemene og å 

være stalkingutsatt, men de fant at de som angav fortsatt å være utsatt for stalking rapporterte 

flere personlige problemer og var mindre fornøyde med livet, enn de som ikke lenger var 

utsatt.  

En av grunnene til at stalking har stor effekt på enkelte utsatte kan være at det krever 

mye tid og energi. En undersøkelse av (Kraaij et al., 2007) konkluderte at stalkingutsatte som 

klandret seg selv, tenkte mye på stalkingen, eller som brukte mye tid på å fundere over 

hvordan de kunne beskytte seg selv, rapporterte høye symptomer på depresjon, angst og 

PTSD. Samtidig fant de at de som brukte andre typer mestringsstrategier som inkluderte å 

tenke positivt, se situasjonen i perspektiv og å skylde på andre, hadde mindre korrelasjon med 

disse symptomene.    

I enkelte tilfeller kan også relasjonen mellom stalker og utsatt utgjøre en faktor i 

hvordan den utsatte reagerer. Brewster (2002) har gjennom intervju av 187 kvinnelige ofre for 
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stalking av ekspartnere, funnet at disse ofrene ofte opplever emosjonelle traumer. En av 

grunnene til dette kan være at de som utsettes for stalking av ekspartnere er de som opplever 

mest vold av stalkeren sin, som beskrevet overfor. De fleste av hennes informanter opplevde 

imidlertid enkelte symptomer, blant annet søvnløshet, uavhengig av om de hadde opplevd 

vold før eller under stalkingen. Det viste seg derimot å være en viss sammenheng mellom å ha 

opplevd vold og symptomer som angst og depresjon.   

Disse undersøkelsene gir en liten oversikt over mulige konsekvenser av å bli utsatt for 

stalking. Det kan være variasjoner i hvor mye informantene i disse studiene har reagert på 

stalkingen; noen kan ha opplevd opp til flere av konsekvensene, mens andre kan ha opplevd 

kun en eller to av dem. Studiene kan være til hjelp til å gi bedre forståelse av konsekvenser 

det blir snakket om i min egen studie.  

 

1.3 Oppbygging av oppgaven og kort om informantene 

 

Problemstillingen søker å skape innblikk i hvordan ofre for stalking forstår sin betydning i 

stalking-situasjonen, ved å se nærmere på deres posisjon direkte overfor stalkeren og i en 

samfunnsmessig kontekst. Det vil bli gjennomført ved først å gi en oversikt over teorier som 

har utspring i det senmoderne. Dette gjøres med utgangspunkt i Ulrich Beck sine teorier om 

risikosamfunn og individualisme. Videre vil det bli presentert litteratur om precrime, 

situasjonell forebygging og offerrollen i dette samfunnet. I kapittel tre vil den metodiske 

tilnærmingen og eventuelle problemstillinger bli presentert.   

Analysen er delt inn i to deler. Kapittel fire vil se på hvordan informantene så sin 

posisjon overfor stalkeren. Dynamikken skildres gjennom hvordan de fortalte om forskjellige 

aspekter ved stalkingen. Deriblant frykt og konsekvenser, stalkerens personlighet og 

handlinger og hva de selv gjorde for å minimere risiko og beholde kontroll. Dette vil bli sett i 

lys av informantenes oppmerksomhet på risikoevaluering og deres manøvrering gjennom 

situasjonell forebygging. Det vil også bli gitt innblikk i den offerrollen de ønsket å fremstille 

seg i, og hvilke strategier de brukte for å lykkes i det.   

Kapittel fem tar for seg hvordan informantene forholdt seg til personer som sto utenfor 

relasjonen. De snakket om sitt ønske om å få anerkjennelse for den posisjonen de så seg selv i 

og hvordan noen av dem fikk det, mens andre ble møtt med skepsis. De fortalte også om hjelp 
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fra andre personer. Det kunne være praktisk hjelp som gjorde at de følte seg tryggere, i den 

sammenhengen var spesielt hjelp fra politiet en viktig faktor. Samtidig kunne de også fortelle 

om personer som har vært vitner til hvordan stalkeren har oppført seg mot dem, eller som har 

vært i kontakt med stalkeren selv. De fungerte som bekreftelser på hvor reell og potensielt 

farlig stalkingen var.  

Jeg endte opp med et utvalg som besto utelukkende av kvinner og alle uten en av dem 

hadde mannlige stalkere. Relasjonen mellom dem varierte fra ekskjærester, eks-ektefelle, 

fremmed, kollega til bekjente. Dette stemmer godt overens med statistikken som er presentert 

overfor, hvor mannlige stalkere med kvinnelige ofre også er i flertall. Relasjonen mellom 

stalker og offer er også sammenfallende med det Mullen et al. (2009) har beskrevet som å 

være vanlig.    

Historiene til informantene har noen likhetstrekk, men de er også veldig forskjellige. 

En av dem fortalte om flere stalkere over tid, mens de fem andre kun fortalte meg om en. 

Hvilke handlinger stalkingen har gått ut på har også variert. Det har vært alt fra 

telefonoppringninger, spionering hjemme hos dem, forfølgelse, innbrudd/ forsøk på innbrudd, 

hærverk, vold, seksualisert vold og trakassering på nettet etc. Noen har opplevd en eller to av 

disse handlingene over lengre tid, mens andre har opplevd mange av dem. For ikke å gjøre 

hver historie for gjenkjennbart har jeg prøvd ikke å fortelle hver historie i sin helhet, men delt 

dem opp i temaer.  

De har også forskjellige tidsrom og tidspunkter for når stalkingen foregikk, varigheten 

varierer fra noen måneder til opptil seks år. De fleste stalking-sakene er nå avsluttet, og noen 

av dem forekom for flere år siden. Men for et par av informantene har stalkingen enda ikke 

opphørt, eller det er usikkert om de kommer til å høre fra stalkeren igjen. Jeg har valgt å 

skrive om alle historiene i fortid, både for å få en bra flyt i teksten og for ikke å gi for mye 

informasjon om hver sak.  

 

 

 



12 
 

2 Teori 
 

I dette kapitlet vil jeg presentere teoriene som vil bli brukt til å skape en bredere forståelse av 

datamaterialet. Ulrich Beck sin teori om den nye moderniteten vil fungere som en overordnet 

teori. Det vil bli lagt vekt på to distinkte utviklingstrekk som Beck foreslår. Det ene trekket er 

fremkomsten av risikosamfunnet og hvordan dette har ført til at myndigheter i økende grad 

tenker forebyggende og risikoreduserende. Flere teoretikere foreslår at dette kan kobles til et 

skifte i kriminalitetskontroll, fra å være fortidsrettet til å fokusere på fremtidig kriminalitet.  

Det andre utviklingstrekket er et nytt fokus på individualisme. Dette innebærer et 

større fokus på individuelle handlinger og ansvar. Disse utviklingene kan sammen gi et 

innblikk i hvordan enkeltpersoner reflekterer rundt kriminalitet og kontroll i hverdagen. Med 

økt fokus på det individuelle ansvaret vil det bli mer nærliggende for personer å tenke 

risikoforebyggende, ved at de blir forventet å håndtere sin egen risiko. For å få kjennskap til 

hvordan personer beveger seg i et risikofokusert landskap, kan det være relevant å se på 

beskyttelsesstrategier som situasjonell forebygging, som videre kan utdypes med teorier om 

rasjonelle valg og rutineaktivitet.  

Fordi fokuset for denne studien er ofre, vil det være relevant å se hvordan det er å være 

offer i dette samfunnet. I det moderne samfunnet er det ansett som viktig å ha individuelle 

handlingsvalg og mulighet til å konstruere sin egen identitet. I den konteksten vil tap av 

kontroll over hendelser i sine egne liv oppleves som et stort tap. Det vil bli presentert teorier 

om hvordan personer er nødt til å være for å bli anerkjent som ideelle ofre. Det innebærer 

forholdet mellom det ideelle offeret og den ideelle gjerningspersonen, om offerets innsats i å 

beskytte seg selv og hvordan offeret reagerer på offerskapet.     
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2.1 Det senmoderne samfunnet 

 

2.1.1 Risikosamfunnet og individualisering 

Ulrich Beck (2001) beskriver hvordan samfunnsutviklingen har ført til at risikoen for 

fremtidige katastrofer er større enn det var tidligere. I tillegg er det ikke lenger sikkert at det 

vil bli mulig å håndtere de eventuelle følgene. Det har derfor blitt viktigere å jobbe for å 

avverge katastrofer før de forekommer. Dette har, i samråd med fremkomsten av den nye 

moderniteten (eller det andre moderne som han benevner det) ført til oppstandelsen av det 

Beck kaller «risikosamfunnet». I dette samfunnet skal risikoer forutsees, håndteres og 

uskadeliggjøres.  

Videre har flere teoretikere har sett et skifte i strafferettssystemers og private aktørers 

fokus på kriminalitet og kontroll. Zedner (2009) mener fokuset er skiftet fra et «postcrime»- 

til «Precrime» perspektiv. Det vil si at det ikke er like viktig å gjøre opp for lovbrudd som 

allerede er begått, men heller å forutse og identifisere lovbrudd som kan bli gjort i fremtiden. 

Feeley og Simon (1992) ser at det har oppstått en ny pønologi som er opptatt av å identifisere 

og håndtere risikogrupper for å sikre best mulig sikkerhet. Fokuset har gått vekk fra å straffe 

og rehabilitere individer, fordi tilbakefall blir sett på som en selvfølge. Diagnoser og 

gjengjeldelse er derfor byttet ut med overvåkning, kontroll og innesperring.  

 Samtidig ser Beck et nytt fokus på individualisme. Individualismen Beck beskriver 

setter jeget i sentrum og gjør personer mer ansvarlig for å styre sine egne liv. Dette fører også 

til individualisering av risiko, ved at enhver får mer ansvar for å passe på seg selv. Det som 

før ble sett på som samfunnsmessige kriser og konflikter er nå ansett som individuelle 

problemer. I tillegg blir utvikling av tolkingsmodeller for strukturelle hendelsesmønstre, 

byttet ut med et større fokus på enkeltsaker. Dermed blir det lagt vekt på at hendelser er 

konsekvenser av individers beslutninger (Beck, 2001 og Beck og Willms, 2002). Slik blir 

personer ilagt større ansvar for hvordan deres egne liv skal være.   

I fordypning av dette mener flere at sikkerhetsfokuset har ført til at individer blir mer 

oppfordret til å gjøre seg selv utilgjengelig til å bli offer for kriminalitet. Personer kan ikke 

forvente å bli beskyttet til enhver tid, og det kan derfor sies at noe av ansvaret for å være 

samfunnets «vokter» har blitt forskjøvet over fra myndighetene til individene selv. Personer 

blir for eksempel mer oppfordret til ikke å gå ute alene om natten, eller til å skaffe seg 
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sikkerhetssystemer til hjemmene sine, for å unngå å bli utsatt. Dermed blir det sett på som opp 

til hver enkelt person å bestemme hvor trygge de skal kunne være (Zedner, 2009:77 og 

Kleinig, 2000:53-55). På et individuelt nivå kan precrime-tiltak beskrives som et beredskap 

som brukes til å avverge at noe skal skje med dem i fremtiden.     

En spesielt iøynefallende konsekvens av dette er den reduserte oppmerksomheten 

rundt rettferdighet. I den gamle tankegangen var det viktig å gjøre opp for begåtte handlinger 

for å gjenopprette en rettferdig balanse. Fortiden er ikke lenger like relevant på denne måten, 

nå blir den heller brukt til å kunne skape en tryggere fremtid (Shearing, 2001). Dette kan vise 

til en økt betydning av at straff skal brukes for å uskadeliggjøre individer. Denne 

begrunnelsen baserer seg på at personer skal bli fysisk hindret fra å begå kriminelle 

handlinger i fremtiden (Hauge, 1996:19). Reaksjoner fra myndighetene, for eksempel politiet, 

vil da ikke være viktig for å avskrekke gjerningspersoner fra å gjenta kriminelle handlinger. 

Det vil heller være betydningsfullt for å eliminere risikoen for at personen kan gjenta 

handlingen, eller begå lignende handlinger i fremtiden. Dette kan også resultere i at utsattes 

prioriteringer ikke ligger i å få gjenopprettet handlingen gjort mot dem ved at 

gjerningspersonen straffes, men heller at de ønsker å være sikker på at det ikke kommer til å 

skje igjen.  

 

2.1.2 Situasjonell forebygging 

I forlengelsen av risikotenking kommer teoridanning om situasjonell forebygging, der målet 

er å forutse og hindre risikable situasjoner. Clarke (2009) beskriver teorien slik:  

(…) it seeks to introduce discrete managerial and environmental changes that will 

reduce the opportunities or incentives for crime. Thus, it is focused on the settings in 

which crimes occur, rather than on those committing criminal acts. It does not try to 

eliminate criminal tendencies by arresting and sanctioning offenders or by improving 

society or its institutions. Rather, it seeks to make crime less attractive (…) (Clarke, 

2009:259).  

Videre forklarer han at det ikke er mulig å skape en overordnet forebyggingsstrategi som 

passer til alle typer kriminalitet, men at det heller blir viktig å fokusere på hver spesifikke 

form for lovbrudd, for å komme frem til de beste strategiene. Grunnen til det er at de 

situasjonelle betingelsene for at forskjellige handlinger skal utføres er forskjellige fra 
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hverandre (ibid:264). For enkeltindivider vil det da være relevant å vurdere hvilke hendelser 

det er en risiko for at kan hende, og å finne strategier for å avverge disse spesifikke 

handlingene. Slik kan situasjonell forebygging bli ansett som både en risikostrategi, og en 

måte for potensielle ofre å ta sitt individuelle ansvar på.   

Hypotesen om situasjonell forebygging som en nyttig forebyggingsmodell støtter seg 

til flere andre teorier om hvorfor personer begår lovbrudd. To av dem er rasjonelle valg- 

teorien og teorien om rutinemessig aktivitet (routine activity) (Clarke, 1995). Den rasjonelle 

aktøren veier fordeler og ulemper opp mot hverandre, for å komme frem til den mest gunstige 

handlingen i enhver situasjon. Beslutninger blir foretatt ut ifra hva personen ønsker å oppnå 

og hvilke alternativer personen oppfatter som tilgjengelige, basert på tilgjengelig informasjon 

(Aakvaag, 2008:102). I denne teorien vil det derfor være høyst sannsynlig at personer begår 

lovbrudd dersom muligheten er til stede, gevinsten anses som høy og eventuelle tap er 

minimale.  

 Dette kan brukes av eventuelle ofre til å vurdere faren for å bli utsatt og på hvilke 

steder og tidspunkter sannsynligheten er høy. Ferraro (1995) mener at om personer velger å 

beskytte seg selv fra fremtidig kriminalitet kommer an på hvor stor risiko de mener det er for 

at de kan bli utsatt. I likhet med den rasjonelle lovbryter handler det potensielle offeret ut ifra 

tilgjengelig informasjon om situasjonen de er i, i tillegg til den virkelighetsoppfatningen de 

allerede innehar. Om en person anser risikoen for å bli utsatt for en kriminell handling som 

høy, er personen nødt til å vurdere hvilke handlinger personen selv kan foreta for å unngå å 

bli utsatt.  

I teorien om rutinemessig aktivitet ligger fokuset på faktorer som er avgjørende for 

hvilke alternativer en aktør har. I denne teorien er det tre elementer som er vesentlig for at et 

lovbrudd skal finne sted: en villig gjerningsperson, et passende offer og fravær av voktere. 

Det blir derfor viktig å avverge enhver situasjon hvor alle disse tre faktorene er til stede for å 

forebygge en kriminell handling (Zedner, 2009:77). Det kan imidlertid medføre konsekvenser 

for individer som bruker mye tid og energi på risikoevaluering. Om en person føler frykt, eller 

ser en stor risiko for å bli utsatt kan det lede til endringer som redusert sosial interaksjon, 

begrensning i aktiviteter, økt sikkerhetstiltak, fraflytning og unngåelsesadferd i hverdagen 

(Ferraro, 1995:3).    
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2.2 Offeret i samfunnet 

 

I forrige delkapittel ble det gitt en generell innføring i teorier om dagens samfunn, i denne 

delen vil det bli sett mer spesifikt på hva det vil si å være offer i vår tid, sett i lys av det 

foregående. Et vesentlig trekk med utviklingen er den økte verdien av individuell frihet. 

David Garland (2001:89) mener at sosiale og kulturelle endringer har ført til økt betydning av 

friheten til å kunne uttrykke seg selv. Personer blir ikke like styrt av samfunnsnormer, 

tradisjoner eller familierelasjoner, i stedet har de større frihet til å ta egne valg og dette har 

blitt en stor del av deres identitet. Noe av det verste som kan hende med disse personene blir 

dermed at de får begrenset sin individuelle handlingsfrihet og at de mister kontroll over sine 

egne liv. 

Rainer Strobl beskriver sammenhengen mellom offerrollen og samfunnet slik: «(…) 

the process of labelling a person as a victim and granting him or her the victim role can be 

described as a communication process between the victim and representations of society» 

(2004:304). Det blir derfor viktig for den som ønsker å bli anerkjent som et offer å fremstille 

seg selv på en måte resten av samfunnet forstår og godkjenner. Han ser videre at forholdet 

mellom personers egne forhold til offeridentiteten og anerkjennelse fra andre kan gi fire 

forskjellige offertyper: faktiske ofre (personen ønsker offerstemplet og får det), utpekte ofre 

(personen ønsker ikke offerstemplet, men får det likevel), avviste ofre (personen ønsker 

offerstemplet, men ikke får det) og ikke-ofre (personen ønsker ikke offerstemplet og får det 

heller ikke) (Strobl, 2004:296).  

En teori som beskriver forventninger som kan foreligge overfor et offer er Nils 

Christie (1986) sitt begrep om det ideelle offeret. Han mener at det ideelle offeret er: «(…) a 

person or a category of individuals who- when hit by crime- most readily are given the 

complete and legitimate status of being a victim» (Christie, 1986:18). Videre presenterer han 

flere faktorer som må være til stede om en person skal være et ideelt offer: 

- Offeret må være svakere enn gjerningspersonen,  

- Det må utføre respektable handlinger på tidspunktet for viktimisering,  

- Det må oppholde seg på steder ingen kan klandre det for å være, 

- Gjerningspersonen er nødt til å være sterkere enn offeret og ha ondsinnede intensjoner 

- Det kan ikke være en tidligere relasjon mellom offer og gjerningsperson 

(ibid:19). 
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Strobl (2004) ser at disse kravene til det ideelle offeret kan ha blitt mer gjeldende i 

senere tid. Han beskriver i tillegg to ekstra kriterier som har fremkommet: offeret kan ikke 

oppføre seg provoserende overfor gjerningspersonen og offeret må samarbeide med politiet 

og rettssystemet på det de anser som korrekt måte. En av de mest vesentlige trekkene med alle 

disse forutsetningene er kontrasten mellom offeret og gjerningspersonen. Det ideelle offeret 

forutsetter en ideell gjerningsperson. Det vil si at offeret selv er nødt til å gjøre det som er 

forventet både før, under og etter viktimiseringen. Mens den andre er nødt til å være 

ondsinnet og handle helt uprovosert. Det burde ikke være noen gråsoner angående hvem som 

har skyld og hvem som ikke har det (Christie, 1986:25).  

Et annet krav personer står overfor er å beskytte seg selv ved å drive med beredskap, 

som ble diskutert overfor. Christie (1986) poengterer blant annet at personer er nødt til å legge 

passe med innsats i å beskytte seg selv for å bli anerkjent. De som mislykkes i med det og 

ender opp med å bli viktimisert (eller fortsetter å bli viktimisert), kan bli klandret for det som 

har skjedd dem. Meyer (2015) bruker diverse teorier i samråd med sine egne undersøkelser til 

å se at hvis personer skal bli ansett som verdige ofre er de nødt til å fylle to kriterier. Den 

første er nettopp å vise at de gjør sitt beste for ikke å bli utsatt for kriminalitet. Det blir krevd 

at personer beviser at de prøver sitt beste for å minimere risiko.  

 Dette er sentralt i «victim blaiming theory» (Ituarte, 2007:715), hvor det legges vekt 

på tankeprosesser som fører til at noe av skylden blir lagt over på offeret. Dette er en praksis 

som er ofte observert i sammenheng med vold i nære relasjoner, ved for eksempel å stille seg 

kritisk til hvorfor offeret ikke bryter ut av et voldelig forhold. Det er blant annet på grunn av 

forventningene om at personer skal velge de handlingene som har gunstige utfall for dem selv. 

Dette blir ikke innfridd om offeret blir værende hos gjerningspersonen. Ofre for partnervold 

kan derfor sees på som mindre ideelle ofre enn for eksempel personer som blir overfalt av 

fremmede på vei hjem, og må kjempe hardere for å overbevise andre om at de er verdige ofre 

(Ituarte, 2007, Dunn, 2005:4). 

Det andre kriteriet Meyer (2015) ser at er viktig for å bli ansett som et verdig offer er å 

vise at personen er i stand til å være noe mer enn kun et offer. Hun snur om på teorien om 

tidligere lovbrytere som rekonstruerer sin identitet til å være en lovlydig person, til å se på 

hvordan tidligere ofre konstruerer sin nye identitet. Dette gjøres ved å erkjenne at de har vært 

offer tidligere, men videre ser at de har utviklet seg til å bli en ny og forbedret person. Ved å 

overkomme gamle destruerende handlingsmønstre, er ikke personen lenger like tilbøyelig til å 

bli viktimisert. Dette kan være viktig for ikke å måtte bli forbunnet med offerstempelet i 
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fremtiden. Det blir også forventet av andre at ofre etter en viss tid skal overkomme 

konsekvensene av viktimiseringen og fortsette det livet de hadde før de ble ofre (Strobl, 

2004:297). Dette illustrerer hvor viktig det er å ha individuell handlingsfrihet og å kunne 

konstruere sin egen identitet. Ved å se på det positive og fokusere på det de har lært av 

opplevelsen, demonstrerer de at de er i stand til å håndtere slike hendelser.    

Dette kan ytterligere demonstreres ved hvordan enkelte velger å definere sin egen rolle, 

for å fortsette og kunne være et fritt handlende individ. De passive sidene ved offerstempelet 

kan føre til at offeret blir nærmest objektivert og mister sin subjektive handlingskraft. Noen 

kan for eksempel redefinere hendelsen slik at de svake og passive aspektene ved stempelet 

blir mindre tydelig. Det kan gjøres ved å se seg selv som overlevende (survivour), istedenfor 

som et offer. Dette begrepet impliserer at de er sterke og handlekraftige, til tross for at de har 

blitt utsatt for urett, mens offerbegrepet tar fra dem dette (Kennedy og Sacco, 1998:21-22, 

Dunn, 2005). Polkinghorne (1996) foreslår at enkelte personer kommer seg ut av offerskap 

ved å bevege seg fra en offerorientert identitet, til en mer handlekraftig identitet. Han skiller 

derfor mellom «agentic protagonists» som er personer som mener de selv har et ansvar for å 

oppnå egen suksess, og «victimic protagonists» som anser sine liv som ute av deres egen 

kontroll. 

Om personer opplever å få begrenset sin handlingsfrihet kan det oppleves som viktig å 

ta tilbake kontrollen, eller i hvert fall å bevise at de ikke er mennesker som overlater 

kontrollen over til andre uten å kjempe imot. I slike situasjoner kan enhver handling være 

betydningsfull, for å få følelsen av å ta tilbake litt av kontrollen. Ugelvik (2011) mener at 

motstandshandlinger ikke kun handler om å unndra seg kontroll, men også om å takle 

kontrollen på en tilfredsstillende måte. Alle små hverdagslige handlinger kan bli sett på som 

motstand, avhengig av den maktrelasjonelle konteksten. For eksempel kan innsatte i fengsel ta 

seg en ekstra runde i luftegården etter luftetiden er over, eller bruke narkotika i all 

hemmelighet, for å føle at de fortsatt har noe herredømme over sine egne handlingsvalg. Slike 

små tiltak kan gi følelsen av å være et handlende subjekt, til forskjell fra kun å være et 

kontrollert objekt. Dette kan være en måte for personer uten andre muligheter, å demonstrere 

sin individualitet på. 

Dette kan sees i sammenheng med Scott (1990) sin teori om «public and hidden 

transcript». Personer kan forsøke å utøve skjulte former for motstand, for å unngå åpen 

konfrontasjon. Slik kan de kjempe mot urettferdighetene de er utsatt for, samtidig som at de 

unngår konsekvensene åpen motstand ville hatt. Dette kan oppleves som betydningsfullt for 
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den som opplever å bli fratatt sin individuelle handlingsfrihet, for å endre maktbalansen i 

forholdet mellom dem selv og den andre. Det kan være viktig både for å bevise for seg selv at 

friheten ikke er fullstendig tapt og for å bevise overfor andre at de ikke gir opp uten å gjøre 

det de kan for å kjempe imot.       

Ut ifra dette kan det konstateres at det senmoderne mennesket er fritt handlende, tar 

ansvar for sin egen sikkerhet og forutser risiko. Personer blir faktiske ofre dersom de ikke har 

utsatt seg selv for risikable situasjoner og har gjort det de kunne for å minimere de risikoene 

de har vært i stand til å forutse. Om personer skulle bli utsatt vil det være viktig å motvirke at 

de mister fullstendig kontroll over sin individuelle frihet, de kan blant annet redefinere 

hendelsen til en positiv lærdom. Videre er de nødt til ikke å opptre klanderverdig og de er 

forventet å komme seg tilbake til sine gamle levemåter etter en viss tid.  
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3  Metode 

 

3.1 Valg av metode: Kvalitative intervjuer 

For å få mer kunnskap om stalking fra de utsattes side har jeg utført kvalitative dybde- 

intervju med seks personer som har vært utsatt for stalking. Kvalitativ metode er den beste 

måten å få en dypere forståelse av sosiale fenomen på, ved at det gir større grad av nærkontakt 

mellom forsker og informant og forskeren tilegner seg mer rike data. Kvalitativ metode kan 

også gi en bedre forståelse av prosessen bak fortolkningene til informantene. Jeg valgte å 

intervjue fordi det er den metoden som egner seg best når det søkes innsikt i de utsattes 

opplevelser, synspunkter og selvforståelse (Thagaard, 2009: 11-13).   

  

3.2 Rekrutteringen 

Jeg rekrutterte mine seks informanter på forskjellige måter. Noen av dem fant jeg i mitt eget 

nettverk, mens andre fikk jeg kontakt med via internett. Rekruttering av informanter viste seg 

å være vanskelig. En mulig grunn til det kan være at mange ikke anser seg selv som 

stalkingutsatt, fordi det fortsatt er et forholdsvis nytt begrep. Blant mange assosieres stalking 

med å være besatt av offentlige personer (Øverland, 2012:11). Det kan også skyldes at temaet 

er vondt å snakke om, eller at de som har blitt utsatt for stalking er redde de kan bli gjenkjent. 

  Jeg har vært nødt til å gjøre en del endringer i planen jeg hadde for rekrutteringen. I 

utgangspunktet var planen å rekruttere majoriteten av informantene gjennom forskjellige 

krisesentre og eventuelt andre hjelpetiltak. Jeg endte opp med ikke å få tak i noen på denne 

måten. Mange av tiltakene svarte aldri på e-postene jeg sendte, mens andre svarte at de ikke 

hadde tid eller mulighet til å hjelpe meg. Jeg fikk møte med personer fra to forskjellige tiltak, 

men selv om disse personene var veldig positive til mitt prosjekt og hjalp meg med letingen, 

førte det heller ikke til noe. Thagaard (2009:60) skriver at forskeren må være forberedt på å 

finne andre miljøer å rekruttere i, hvis det viser seg å være vanskelig å få innpass i de som 

først var planlagt. 
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 Jeg rekrutterte tre av informantene gjennom mitt eget nettverk. Det varierte hvor godt 

jeg kjente dem fra før. En av dem tok jeg kontakt med selv, mens de to andre fikk informasjon 

om prosjektet mitt gjennom felles kjente, som kjente dem bedre. At jeg hadde mulighet til å 

finne informanter i eget nettverk var jeg i utgangspunktet ikke klar over. Det kan være en 

interessant observasjon i seg selv, ved at det bidrar til å synliggjøre bredden i fenomenet.  

 De tre siste informantene fikk jeg kontakt med gjennom internett. To av dem svarte på 

annonser jeg la ut på forskjellige forum på internett, en via et diskusjonsforum og en via et 

forum om familieliv og foreldrerollen. Den tredje tok jeg kontakt med selv, etter å ha lest et 

blogginnlegg hun har skrevet om sine opplevelser. Å finne informanter på internett tok lang 

tid. Det var lenge imellom hver gang jeg fikk kontakt med noen, og flere jeg snakket med 

endte opp med å trekke seg, eller slutte å svare før vi fikk avtalt å møtes. Det ble derfor mye 

venting og mye tid som gikk til å lete etter forum som tillot annonser som etterspør 

forskningsdeltakere.  

 

3.3 Utvalget  

Informantene var personer som identifiserte seg selv som stalkingutsatte. Det var det eneste 

kravet jeg hadde, i tillegg til at de måtte være over 18 år. Denne selvforståelsen kan de hatt fra 

før jeg kontaktet dem, men det er også mulig at de kjente seg igjen i beskrivelsen jeg gav i 

informasjonsskrivet mitt. Der beskrev jeg stalking slik:  

Dette kan blant annet innebære å bli kontaktet regelmessig, å bli trakassert, å føle seg 

overvåket eller truet og å bli utsatt for vold. Det kan forekomme personlig, via telefon, 

på nett, eller gjennom andre. Og det kan bli gjort av både fremmede, bekjente, 

ekskjærester, kollegaer osv.3      

Ved ikke å ha strenge krav til hva de skulle ha opplevd håpet jeg å få en bredere oppfatning av 

hvordan personer forstår fenomenet.    

Det var både forskjeller og likheter mellom informantene. De var fra forskjellige 

steder i landet, men alle var norske borgere. Alder varierte fra mellom slutten av 20 årene til 

ca. 50. Et likhetstrekk var at alle informantene var kvinner. Dette var ikke et bevisst valg fra 

min side. Det viste seg å være enklere for meg å få kontakt med kvinner, både på nett og i mitt 
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eget nettverk. Mulige grunner til det kan være valg av tema og hvilke mennesker jeg hadde 

tilgang til i mitt nettverk. De få mennene jeg fikk kontakt med endte opp med ikke å 

gjennomføre intervjuene. Det er mulig at mennene ikke var like interessert i å snakke om ting 

de har blitt utsatt for. Det kan oppleves ubehagelig for enkelte menn å fortelle om situasjoner 

hvor de har blitt satt i en offerposisjon, fordi det er en posisjon de ikke er vant til å ta (Sogn 

og Hjemdal, 2010:87).   

 Alle gav rike beskrivelser av det de har opplevd, og av tanker og følelser de har rundt 

hendelsene, derfor gav disse seks intervjuene tilstrekkelig med data som jeg kunne bruke til 

denne oppgaven. Etter hvert ble det ikke lenger presentert nye temaer i intervjuene, og jeg 

kom derfor til et metningspunkt (Ryen, 2002:93). Det førte til at seks intervjuer ble et naturlig 

antall å avslutte innsamlingen på. 

 

3.4 Gjennomføringen av intervjuene 

Intervjuene hadde et semistrukturert preg. Det vil si at de ble lagt opp som en vanlig samtale, 

samtidig som at jeg på forhånd hadde bestemt meg for noen temaer jeg ville innom. Jeg hadde 

derfor med meg en intervjuguide4, men formulering av spørsmålene og rekkefølgen var ikke 

fastlagt (Ryen, 2002:99). Dette førte til at informantene fikk større innflytelse over hva vi 

skulle snakke om, og jeg fikk større innblikk i hva som var viktige temaer for dem.   

Før jeg begynte å intervjue hadde jeg en ide om hva jeg ønsket å lære mer om; jeg var 

interessert i hvordan det oppleves å bli utsatt for stalking og hvilke konsekvenser det kan ha. 

Samtidig hadde jeg ingen klar problemstilling og brukte intervjuene til å finne interessante 

temaer. Utviklingen av studien har derfor hatt både et induktivt og deduktivt preg (ibid.:24). 

 Intervjuene hadde også et narrativt oppsett. I narrative intervju er fokuset på historiene 

som blir fortalt, enten uoppfordret eller på oppfordring fra intervjueren. Da er det ekstra viktig 

at intervjueren ikke avbryter, men likevel kommer med oppfordrende nikk og 

oppfølgingsspørsmål (Kvale og Brinkmann, 2009:166). På grunn av at de de hadde en historie 

å fortelle, som jeg var interessert i å høre, var dette den mest naturlige måten å legge opp mine 

intervjuer på. Jeg var også interessert i hvordan de fortalte historien.   

I slike intervju kan det blant annet være relevant å fokusere på: « […] hvem som er 

helten i historien, hvem som er motstanderne, hvem som hjelper helten, og forsøke å 
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identifisere historiens hovedhandling, mulige sidehandlinger og elementer av spenning, 

konflikt og løsninger» (Kvale og Brinkmann, 2009:166).  

Alle intervjuene ble lagt opp på samme måte. Jeg begynte intervjuene med litt 

småprat, for å lette på stemningen, før informanten leste gjennom informasjonsskrivet og jeg 

gjentok kort hva jeg var ute etter. Til de intervjuene det falt seg naturlig, tok jeg med druer og 

noe å drikke, for å lette på stemningen. Deretter begynte de å fortelle. Forut for intervjuene 

hadde jeg liten eller ingen forkunnskap om hva de hadde opplevd. 

Jeg gav informantene stor frihet til å styre intervjuet, det foregikk naturlig ved at de 

begynte fra begynnelsen og fortalte hele historien. Det var veldig viktig for meg at de fikk ta 

opp det de mente var viktig å få frem, uoppfordret. Slik fikk jeg bedre innblikk i hvordan de 

forstår fenomenet. Samtidig hadde jeg, som nevnt, bestemt meg for noen temaer jeg gjerne 

ville at vi skulle komme innom i løpet av samtalen, på forhånd. Disse spørsmålene stilte jeg 

underveis der det var aktuelt. Ofte snakket informantene om disse temaene selv, uten at jeg 

trengte å spørre etter det. Intervjuene ble avsluttet når vi hadde vært innom alle temaene i 

intervjuguiden min og informanten selv følte hun hadde sagt alt hun ønsket.      

 Jeg brukte båndopptaker under alle intervjuene, etter muntlig og skriftlig godkjenning 

fra informantene. Det er en fordel å ta opp intervjuet, hvis den som blir intervjuet er 

komfortabel med det. Da er det enklere å bevare alt som har blitt sagt og det motvirker at 

informanten blir feilsitert. Videre gir det en større mulighet til å fokusere på intervjuets 

dynamikk (Kvale og Brinkmann, 2009:187-188). Jeg hadde også notatblokken tilgjengelig, i 

tilfelle jeg trengte å notere noe, men jeg endte ofte opp med kun å bruke opptakeren. 

Det var noen praktiske forskjeller mellom intervjuene. Varigheten på dem varierte fra 

50 minutter til to timer. Videre ble de gjennomført på forskjellige steder: Tre av intervjuene 

foregikk hjemme hos informanten, to ble foretatt på et grupperom på Universitetet i Oslo og 

ett ble gjort på jobben til informanten. I tillegg hadde de fått forskjellig grad av informasjon i 

forkant av intervjuene. Noen av dem hadde kun fått et kort sammendrag av prosjektet, mens 

andre fikk se informasjonsskrivet på forhånd. En av informantene fikk også se intervjuguiden 

før vi møttes, for å avgjøre om hun ville stille personlig til intervju eller om hun heller skulle 

skrive til meg. Dette kan ha påvirket intervjuet, blant annet ved at svarene kan ha blitt uttenkt 

på forhånd og derfor blitt mindre spontane.    

Alle informantene hadde mye å fortelle og det var ikke noe problem å holde praten i 

gang. Jeg satt derfor igjen med masse informasjon. Grunnen til at de hadde mye å fortelle kan 

være at dette er en opplevelse de har tenkt mye på. Personer som ikke har hatt mulighet til 
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uavbrutt å fortelle om det de har opplevd fra start til slutt, kan oppleve det som terapeutisk å 

få snakke uavbrutt om det de sitter inne med (Corbin og Morse, 2003).  

Likevel burde det bli tatt i betraktning at en mer erfaren forsker kunne ha vært flinkere 

til å stille relevante oppfølgingsspørsmål for å få dypere beskrivelser, noe jeg til tider syntes 

var vanskelig å gjøre. Jeg merket også i etterkant av de første intervjuene at noen av 

spørsmålene mine kunne være ledende. Dette følte jeg imidlertid at jeg ble bedre til etter 

hvert. Gode intervjuteknikker læres best ved å gjøre det i praksis (Kvale og Brinkmann, 

2009:105). Intervjuguiden forandret seg også en del underveis, ved at jeg oppdaget flere 

interessante tema jeg ville gå mer inn på, under intervjuene.     

 

3.5 Etiske hensyn og refleksjoner 

 

3.5.1 Informert og fritt samtykke 

For å sikre informert samtykke er det viktig å gi tydelig informasjon til informantene om 

prosjektet og hva deltakelsen innebærer (NESH, 2006:13). Før jeg begynte med 

rekrutteringen fikk jeg prosjektet godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste 

(NSD)5. Det innebar godkjenning av informasjonsskriv som forklarte hva prosjektet gikk ut 

på og hva intervjuene skulle brukes til. For å være sikker på at informantene hadde lest 

informasjonsskrivet og var innforstått med innholdet fikk jeg underskrifter før vi begynte 

hvert intervju. De fikk også beholde et eksemplar, med all nødvendig kontaktinformasjon og 

beskjed om å ta kontakt med meg eller min veileder om de hadde noen spørsmål eller 

kommentarer.  

Videre er det viktig å være sikker på at deltakelsen er frivillig før intervjuene setter i 

gang. Det må gis tydelig informasjon om at deltakelsen ikke er bindene, hverken før eller etter 

gjennomføringen av intervjuet (ibid). Jeg hadde ingen oppfattelse av at noen av informantene 

følte seg presset til å delta. Tre av dem tok kontakt med meg selv etter enten å ha sett 

annonsen min på nett eller fått informasjon om prosjektet via en felles kjent. Mens en fjerde 

person godkjente at jeg kunne få nummeret hennes før jeg tok kontakt med henne. De to 

informantene jeg tok direkte kontakt med selv fikk også tydelig opplysning om at deltakelsen 
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var frivillig. På grunn av at jeg rekrutterte i mitt eget nettverk er det viktig å være klar over at 

det kan være vanskelig å si nei til å delta når forespørselen kommer fra noen deltakerne 

kjenner (Rachlew, 2010). 

3.5.2 Eventuelle konsekvenser av deltakelsen                 

Det kan være vanskelig å delta i en undersøkelse hvor en skal snakke om traumatiske 

hendelser, slik det å bli utsatt for stalking kan være. Flere av informantene nevnte at de 

gjenopplevde gamle følelser av redsel og ensomhet da de gjenfortalte det de har opplevd. Det 

var også en av dem som innledet intervjuet med å informere meg om at det kunne hende hun 

hadde glemt mye av det som hendte, fordi hun har brukt mye energi på å fortrenge det. Når 

det forskes på slike temaer er det ekstra viktig å tenke over hvilke konsekvenser deltakelsen 

kan ha for informantene. Det er forskerens ansvar å unngå at informantene blir utsatt for 

skade eller andre typer alvorlige belastninger (NESH, 2006:12).  

Det er imidlertid vanskelig å vurdere eventuelle langsiktige konsekvenser av 

samfunnsvitenskapelig forskning (ibid.). Flere mener at intervjuer som handler om 

traumatiske opplevelser kan føre til langvarig skade (Brzuzy et al., 1997). På en annen side 

påpeker Corbin og Morse (2003) at det ikke har blitt påvist tilfeller hvor ustrukturerte 

intervjuer har hatt langsiktig effekt på deltakeren. De mener videre, at selv om intervjueren er 

nødt til å ta etiske forholdsregler, har ustrukturerte intervju en fordel ved at det er deltakeren 

som styrer hva de skal snakke om og hva de skal utelate. De trenger derfor ikke fortelle om 

det de føler seg ukomfortabel med å snakke om. I tillegg sørger frivillig deltakelse for at de 

som ikke er emosjonelt klare for å snakke om det de har opplevd ikke samtykker i å delta i 

slike undersøkelser.    

  Prosessen etter intervjuet kan også oppleves som problematisk for dem som deltar. 

Informantene har ofte liten innflytelse på hvordan dataene blir tolket, blant annet på grunn av 

at de ikke er til stede under analyseprosessen og at de ofte ikke har samme 

kunnskapsgrunnlag som forskeren. Hvis forskerens tolkninger ikke går overens med 

informantens egen selvforståelse kan det oppleves som ubehagelig (Thagaard, 2009). Derfor 

er det viktig å være respektfull overfor informantene gjennom hele skriveprosessen og ivareta 

deres selvforståelse. Dette har jeg vært ekstra oppmerksom på, på grunn av at prosjektet mitt 

handler om et sensitivt og personlig tema og fordi informantene uttrykte sterke meninger om 

temaet og deres egen situasjon.  
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3.5.3 Konfidensialitet           

Det er et forskningsetisk krav at all personidentifiserende informasjon om deltakerne skal 

behandles konfidensielt, i tillegg er det strenge krav til hvordan slik informasjon skal 

oppbevares. Vanligvis må også datamaterialet anonymiseres (NESH, 2006:18). Jeg har vært 

påpasselig med ikke å gjøre gjenkjennelig informasjon om informantene tilgjengelig for 

andre. I transkripsjonene har det ikke blitt skrevet ned ekte navn på hverken deltakerne, 

personer de har omtalt eller steder de har snakket om. Jeg har heller ikke slik informasjon 

skrevet ned noen andre steder. Telefonnumrene, som jeg trengte for å avtale tid og sted, ble 

ikke lagret med informantens navn. Det er videre ingen personopplysninger om informantene 

i analysen.   

De eneste stedene hvor det er identifiserende opplysninger om deltakerne er på 

opptakene av intervjuene og underskriftene jeg fikk på informasjonsskrivet. Disse har jeg 

holdt utilgjengelig for andre. Båndopptakeren ble oppbevart innlåst frem til jeg fikk overført 

opptakene til hjemmenettverket mitt på UiO. Underskriftene oppbevarte jeg innelåst på et 

trygt sted kun jeg hadde tilgang til, og de ble makulert da prosjektet ble ferdig.  

 Å bevare anonymiteten til informantene har vært veldig viktig gjennom hele 

prosessen; både fordi det de har fortalt om er veldig personlig, men også på grunn av at det 

har vært en sentral tredjeperson i fortellingene, som ikke har gitt samtykke til offentliggjøring 

av disse hendelsene. Sistnevnte er problematisk av to grunner: 1. tredjeperson kan selv 

risikere å bli gjenkjent. Forskeren bør, så godt det lar seg gjøre, ta hensyn til vern av tredjepart 

(NESH, 2006:16), og 2. Tredjeperson kan gjenkjenne seg selv i oppgaven og reagere negativt. 

En av informantene uttrykte bekymring for dette under intervjuet. Hun sa blant annet:    

(…) Jeg kom bortover en sånn slette på *et sted*... akkurat de stedsnavnene og sånn er 

det fint om du ikke tar med. Slik at han ikke kan gjenkjenne det hvis det skulle bli omtalt 

et eller annet sted. For det er sånn som provoserer ham veldig. 

Det kan også være ubehagelig for informantene at andre personer, som har kjennskap til enten 

informanten eller stalkeren, gjenkjenner historien.  

 Anonymitet kan imidlertid være en utfordring når det forskes på personer i eget 

nettverk. Siden jeg har vært nødt til å rekruttere enkelte gjennom felles kjente er det allerede 

noen som har kjennskap til deres deltakelse. Det er også noen felles kjente som er klar over 

deltakelsen fordi informanten selv har fortalt dem om det. I tillegg er det en sjanse for at andre 
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gjenkjenner informantene hvis de leser oppgaven. Jeg har passet godt på ikke å fortelle folk 

hvem jeg har intervjuet. Videre har ingen som kjenner til informanten fått vite noe av det som 

ble snakket om under intervjuet via meg. Det er derimot mulig at informantene selv har fortalt 

deler av historien sin til andre, eller at andre har hørt rykter om det. Da kan de ende opp med 

mer informasjon enn informanten ønsket at de skulle ha, hvis de leser oppgaven. Jeg har 

prøvd å løse dette ved ikke å fortelle informantenes historier i sin helhet i analysen.    

    

3.6 Relabilitet og validitet 

Et forskningsprosjekt har relabilitet hvis det er utført på en tillitsvekkende og troverdig måte. 

Dette kan måles med prosjektets overførbarhet, men i kvalitative undersøkelser er det sjeldent 

det lar seg gjøre. Alle informanter og forskere er forskjellige, derfor kan det ikke forventes å 

få likt resultat hver gang en slik undersøkelse foretas. I stedet har jeg sørget for å bygge 

troverdighet ved å gjøre god rede for metoden jeg har brukt, slik at andre kan måle kvaliteten 

av dataene. Jeg har også vært tydelig på hva som er informantens utsagn og hva som er mine 

egne tolkninger i analysen. Slik vil det være tydelig hvordan jeg har anvendt materialet, og 

andre kan vurdere om det er gjort på en god måte (Thagaard, 2009:198-199).  

 Videre er det viktig å skape validitet ved å tydeliggjøre hvordan materialet er tolket og 

hvordan forskeren har kommet frem til sine konklusjoner. Alle tolkninger skal være godt 

begrunnet og dokumenteres med datamaterialet. Det har jeg blant annet gjort ved å bruke 

rikelig med sitater fra intervjuene mine og ikke tatt noe ut av kontekst. Jeg har også jobbet 

med å tydeliggjøre hvilke relasjoner jeg har til informantene (Thagaard, 2009: 201-202).  

 

3.7 Analyse 

For å få en oversikt over viktige temaer i intervjuene begynte jeg analysen med å kode 

materialet. Dette hjalp meg også å holde orden i dataene. Jeg brukte temasentrert koding, som 

vil si at jeg fokuserte på temaene som var mest fremtredende under intervjuene og brukte dem 

til å sammenligne informasjonen fra de forskjellige informantene. Videre valgte jeg å finne 

mine kategorier ut ifra hva som har vært tema i intervjuene, altså via datadrevet koding 

(Hjerm og Lindgren, 2011). Disse temaene dukket stadig opp under intervjuene, ofte uten at 

jeg trengte å spørre etter dem, og de fremstod derfor som viktige elementer av informantenes 
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forståelse av stalkingen. De kodene jeg brukte mest i begynnelsen var: «Snakker om frykt», 

«følelsen av kontroll», «hjelp fra andre», «skremmende hendelser» og «sikkerhetstiltak». 

Selv om temaene i intervjuene har vært den viktigste rettesnoren i min analyse, har det 

også blitt brukt elementer av en narrativ tilnærming. Bryman skriver at i narrative analyser vil 

fokuset skifte fra «what actually happened? » til «how do people make sense of what 

happened, and to what effect? » (2012:582), fordi alle fortellinger er fortalt med et formål og 

er ment å ha en effekt. Det har ikke vært interessant for meg å avsløre objektive sannheter om 

hva som skjedde, men heller hvordan informantene snakker om det. Konstruksjonen av 

fortellinger er en kobling mellom hvordan informanten vil fremstille seg selv, og hvilke 

narrativer som er tilgjengelige for dem (Sandberg, 2010). Fortellingene ville for eksempel 

vært annerledes om de hadde blitt fortalt fra stalkerens ståsted, i stedet for den stalkingutsatte. 

Det gjør dem likevel ikke mindre sanne for de som forteller dem. 

Det ble fortalt flere små fortellinger i intervjuene som inngikk i den overordnete 

historien om tiden de ble stalket. Stalking er flere enkelthendelser som sammen utgjør hele 

opplevelsen. Fortellinger om disse enkelthendelsene og hvilke følelser, konsekvenser og 

reaksjoner de medfører, har også gitt meg mye informasjon. Hvilke typer hendelser de valgte 

å gå i dybden på og hvilke de ikke var like interesserte å snakke om fortalte meg også hva de 

ønsket at jeg skulle vite. 

Videre har jeg prøvd å sette intervjuene i en større sammenheng, ved å teoretisere. Ved 

hjelp av teorier vil forskeren få en bredere forståelse av datamaterialet og det vil gi 

forskningen et mer generelt motiv (Bryman, 2012:20). Selv om slike kvalitative intervjuer 

ikke kan generaliseres, kan likevel mine intervjuer gi et innblikk i hvordan det oppleves å 

være et offer.  

 

3.8 Vitenskapelig kvalitet 

Gode intervjuer er en forutsetning for å få gode data. Jeg jobbet for å skape en god og 

tillitsfull atmosfære under intervjuene, for å få en god kvalitet på materialet. Samtidig er det 

flere faktorer som kan påvirke resultatet. Blant annet burde forskeren tenke over hvordan 

forskerens reaksjoner påvirker informanten (Thagaard, 2009: 103). Jeg prøvde ikke å reagere 

på en slik måte at de følte jeg syntes synd på dem. Det er derimot vanskelig ikke å vise 
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sympati og forståelse når samtalen handler om sensitive temaer. Det ville også vært lite 

gunstig å framstå som kald og uinteressert.  

Videre kan resultatet ha blitt påvirket av hva informantene trodde jeg forventet å høre 

fra dem. Enten på grunn av hva de oppfattet som mine meninger og verdier, eller ut ifra 

hvordan de håpet prosjektet kunne være gunstig for deres interesser (ibid.: 105). Dette kan 

være en spesielt relevant problemstilling når forskeren intervjuer noen hun kjenner, fordi de 

kan ha et ønske om å hjelpe forskeren med å få den informasjonen de tror hun trenger 

(Rachlew, 2010:142). Det er vanskelig å vurdere hvor stor betydning dette kan hatt for 

intervjuene. Det bør likevel nevnes at flere av informantene poengterte hvor viktig det var for 

dem at noen belyste hvor alvorlig stalking er, og de kan ha hatt et ønske om å fremheve det.  

Det kan også påvirke kvaliteten på intervjuet at det forskes på folk i sitt eget nettverk. 

Rachlew (2010) mener at informanter ikke alltid er komfortable med å legge ut om enkelte 

temaer til folk de kjenner, og kan derfor utelate viktig informasjon som andre forskere ville 

fått. Samtidig mener han også at: 

Forskere med nære relasjoner til sine forskningsobjekt kan få tilgang til fortrolig 

informasjon som det kan være vanskelig å bruke – en slags fasit fra innsiden, men som 

ikke kan brukes fordi informanten må beskyttes (Rachlew, 2010:143). 

Derfor er det fare for både å få for mye og å få mindre informasjon når det intervjues folk man 

kjenner. Dette er viktig å tenke over når kvaliteten på intervjuene vurderes, selv om jeg ikke 

fikk inntrykk av at informantene holdt tilbake viktig informasjon eller fortalte meg ting de 

ikke burde sagt.          

En fjerde faktor det er viktig å tenke over er maktrelasjonen mellom forsker og 

informant. I et forskningsprosjekt kan det fort ende opp med at forskeren står i en 

maktposisjon overfor informanten, det er viktig å motvirke at det skapes avstand mellom 

forskeren og den som blir intervjuet (Thagaard, 2009:104). Jeg tror aldersforskjellen og at jeg 

er student, bidro til at maktfordelingen ble mindre skjev til min fordel. Den samme 

påvirkningen kan det ha hatt at intervjuene ble gjennomført på deres premisser; De bestemte 

sted og tidspunkt, og ofte endte vi opp på steder hvor de følte seg hjemme. Likevel kan tema 

for intervjuet ha satt dem i en sårbar situasjon.    
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4 Offerets forståelse av dynamikken 

 

4.1 Introduksjon 

Det var varierende hva informantene ble utsatt for. Som nevnt tidligere var det forskjell i hvor 

mange forskjellige typer hendelser de opplevde og hvor langvarig stalkingen var for hver 

enkelt av dem. De fleste fortalte om fysiske interaksjoner (med stalkeren), men en av 

informantene opplevde imidlertid å bli trakassert via internett. Det kunne være via 

ubehagelige mail sendt direkte til henne, eller at stalkeren skrev om henne på sosiale medier.  

 Flere informanter erfarte å bli oppringt gjentatte ganger over lengre tid, og noen 

opplevde at stalkeren dukket opp på steder de oppholdte seg, eller fulgte etter dem når de var 

ute og gikk. Det ble også fortalt om avlytting med mikrofon, hærverk, innbrudd og å bli 

etterfulgt på motorveien. Disse handlingene inngikk i et større mønster av flere forskjellige 

ugjerninger.  

Noen kunne se at stalkeren har oppholdt seg utenfor husene deres, uten at de helt 

sikkert kunne vite hvorfor, eller hvor lenge. For eksempel så en informant at det var tråkket 

opp en sti gjennom tomten hennes og bort til det vinduet som hadde størst innsyn til første 

etasje. Mens en annen oppdaget en morgen at det hadde blitt satt opp en stige nedenfor et av 

vinduene hennes.   

To informanter hadde hatt et romantisk forhold til stalkeren. Det kan ha en betydning 

ved at det de opplevde mens de var sammen med personen kan ha påvirket hvordan de 

oppfattet farlighetsnivået og risikoen. Samtidig kan det også ha hatt en effekt ikke å ha god 

kjennskap til stalkeren, ved at de ikke hadde noe kunnskap de kunne gå ut ifra. Frykten kan 

derfor ha kommet av forskjellige grunner; hos noen fordi de fryktet det de fikk fornemmelse 

av (eller faktisk opplevde) mens de sto stalkeren nær, hos andre som en følge av at de ikke 

visste hva de burde frykte.   

Dette kapitlet presenterer hvordan informantene snakket om dynamikken mellom dem 

selv og stalkeren. Det vil bli fokusert på hvordan de så sin egen rolle og hvordan de oppfattet 

stalkeren. Informantenes fremstilling av posisjonen de var i var preget av frykt og risiko. 

Deriblant var usikkerheten rundt hva som var målsetningen til stalkeren og frykten for hvor 

langt personen var villig til å gå. Dette medførte flere konsekvenser for dem, blant annet 
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mentalt, fysisk og praktisk. Konsekvensene opplevdes for det meste som negative, men noen 

av informantene så også at det hadde kommet noe positivt ut av opplevelsene. Deres inntrykk 

av stalkerens personlighet og handlinger fungerte som bevis på hvilken type person stalkeren 

var. Slik kunne de posisjonere seg i forhold til stalkeren, for å fremheve sin egen uskyld.   

Relasjonen mellom de utsatte og stalkeren uttrykkes videre ved hvordan informantene 

så sitt ansvar; de hadde ikke gjort noe for å provosere frem stalkingen, og når de likevel ble 

stalket gjorde de det de kunne for ikke å la stalkeren få all kontrollen. Hva informantene 

gjorde for å påvirke sin situasjon vil bli nærmere beskrevet i delkapittel 4.4.  

 

4.2 Stalkingens innvirkninger på offeret 

Informantenes fortellinger gav innblikk i hvordan de så seg selv som risikotenkende og som 

ofre. Opplevelsene medførte flere forandringer i livene deres og påvirket dem langt ut over de 

spesifikke handlingene som de ble utsatt for. Denne delen vil først ta for seg informantenes 

opplevelse av risiko, ved å belyse hvordan de fortalte deres fortellinger om evaluering av 

risikoen og om frykten som var knyttet til dette. Deretter vil deres opplevelser som ofre bli 

diskutert.  

 

4.2.1 Risiko og frykt 

Det var betydningsfullt for informantene å fremheve hvor potensielt farlig situasjonen deres 

var. De hadde ofte ikke kunnskap om hva som var målsetningen med stalkingen, eller 

hvordan hva stalkingen kunne ende med. De var derfor nødt til å leve i konstant frykt for det 

neste som kunne skje med dem og ofte oppfattet de kun vage inntrykk fra stalkeren som 

kunne fortelle dem noe om risikoen de var i.  

Informantenes fokus på fremtidige handlinger gir uttrykk for en tilknytning til 

risikosamfunnet. I denne samfunnsdiagnosen er det et stort behov for å kunne forutse hva som 

kan skje, og å ha oversikt over mulige skader. Slik vil det være mulig å forberede seg på å 

håndtere, eller avverge disse skadene (Beck, 2001:46). Å kunne forutse risiko medfører å vite 

muligheten til at en hendelse skal inntreffe, hvis sannsynligheten er ukjent vil det komme til 

uttrykk gjennom en usikkerhet for fremtiden. Om personer ikke tilegner seg kunnskap om 

sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe vil de være nødt til å leve med denne 
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usikkerheten (Garland, 2003: 52). Når ofre for stalking ikke er i stand til å forutse risiko, kan 

det derfor føre til en usikkerhet som resulterer i frykt. På grunn av at de ikke vet hva de 

eventuelle konsekvensene kan være, kan de heller ikke være sikker på om de vil lykkes i å 

håndtere dem, hvis de inntreffer. Mye av frykten kan derfor komme av deres manglende evne 

til å forutse risiko.  

Et av temaene informantene snakket mye om var frykt fordi de var usikre på hvor 

langt stalkeren var villig til å gå. Det var en belastning i seg selv ikke å kunne vite hva som 

kom til å skje. En informant fortalte for eksempel at situasjonen fikk henne til å føle seg 

«midlertidig gal», fordi hun alltid var redd og derfor aldri greide å slappe av. En annen 

informant fortalte om hvordan skrekkscenarioene kom tilbake til henne hver gang stalkeren 

tok kontakt. Slik var frykten for hva som kunne komme til å skje en stor del av deres 

opplevelse av å bli stalket.   

For flere av informantene var det uklart hva som var målsetningen med stalkingen, de 

visste ikke om det forelå ondsinnede intensjoner bak handlingene, eller ikke. I tillegg kunne 

de ikke vite hvordan stalkeren kunne reagere om han eller hun ikke fikk oppfylt målsetningen 

med stalkingen. Flere fortalte at de fryktet det kunne gå så langt som å resultere i drap av 

offeret. Dette kan illustreres ved at en av informantene fortalte at hun var sikker på at hvis hun 

ikke fikk stoppet stalkeren, så kom det på et eller annet tidspunkt til å ende med at han drepte 

henne. Dette kan skyldes at det var nærliggende for informantene å se for seg det verste som 

kunne skje med dem som følge av stalkingen, og fokusere på denne muligheten.  

Stalkingen har også ledet til bekymring hos informantene om hvor lenge den kom til å vare, 

siden det ikke var noen måte for dem å vite når det ville ta slutt. Det kunne være belastende å 

ikke vite hvor trygge de kommer til å føle seg for eksempel en måned, et år, eller flere år frem 

i tid.  

Usikkerheten var spesielt vesentlig hos dem som hadde lite kjennskap til stalkerene og 

derfor ikke visste hvor ustabile de kunne vise seg å være. Et eksempel er Elise, som var plaget 

av at en kollega ringte henne flere ganger om dagen over lengre tid. Da hun etter en stund tok 

kontakt med sjefen sin, fikk hun hjelp med å få slutt på telefonoppringningene, men det satte 

ikke umiddelbart en stopper for frykten:  

Vi hadde en terrasse utenfor (jobben) som vi brukte veldig mye med brukerne på 

sommeren. Og hver gang jeg gikk ut fikk jeg en sånn ide om at han kunne komme ned fra 

skogen og skyte meg. Jeg hadde en ide om at han var kjempeforbannet på meg som 
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hadde gjort slik at han hadde mistet jobben og måtte forflyttes videre, i tillegg til at han 

hadde stalket meg. Det gjorde meg utrolig redd.  

Mens kontaktforsøkene foregikk var frykt og ubehag følelser Elise gikk med til enhver tid og 

det tok en stund før hun sluttet å se seg over skulderen og være nervøs når hun gikk 

hjemmefra, etter at det var over. Dette var til tross for at hun ikke opplevde at kollegaen hadde 

truet henne med å bli voldelig, og at hun ikke hørte noe mer fra han. Fra det tidspunktet mente 

hun at: «han var bare med i hodet mitt».  

I andre undersøkelser har det vist seg at det kan være vanlig for stalkingutsatte å 

kjenne effekten av stalkingen lenge etter at den har opphørt. Flere har beskrevet opplevelsen 

som «psykologisk terrorisme», på grunn av stresset, frykten og følelsen av å være sårbar, som 

vedvarer (Mullen et al., 2009:57).  Dette viste seg også i frykten Elise følte. Det som var mest 

vesentlig med denne frykten var at den var uspesifisert; hun visste ikke hva stalkeren var i 

stand til å gjøre og den usikkerheten var skremmende. Dette kan videre ses i sammenheng 

med teorien om at personer som har mer nøyaktig kunnskap om risikoen for å bli utsatt for en 

uønsket handling ofte er mindre redde for å bli utsatt for den, enn de som ikke innehar slik 

informasjon (Christie, 1986).  

 Denne samme usikkerheten rundt hva personer kan være i stand til snakket også Gina 

om. Hun ble plaget av en kvinne som over lengre tid sendte henne ubehagelige mail og 

meldinger og som omtalte henne på sosiale medier. Kvinnen gjorde heller aldri noe fysisk, 

bortsett fra en gang hun hadde vært hjemme hos Gina og lagt noe i postkassen hennes. Selv 

om denne kvinnen aldri kom med direkte trusler, og til tross for at Gina vanligvis anser seg 

selv som forholdsvis uredd, var hun bekymret for hva trakasseringen kunne lede til:    

Det gjorde hverdagen annerledes. Det la litt lokk på meg. Også ble jeg engstelig, 

spesielt for datteren min. Det var ikke det at jeg trodde de skulle gjøre henne noe, men 

jeg stolte ikke på noen som er så ustabile, så det lå i bakhodet "hva er neste skritt? Hva 

er det neste de gjør?" (…) Egentlig var jeg mest redd fordi jeg ikke visste. Jeg tro nesten 

jeg hadde taklet det bedre hvis jeg hadde visst hva som kunne skje. Men jeg hadde ikke 

noe.. jeg kan ikke forutsi noe med noen som går så langt. 

Gina opplevde kvinnen som ustabil, derfor følte hun at hun aldri kunne være forberedt på hva 

som skulle skje. I tillegg til å være engstelig for seg selv, opplevde hun også altruistisk frykt 

for datteren sin. Dette kan anses som en annen form for usikkerhet, fordi hun ikke 

nødvendigvis hadde kunne avverge at noe skulle skje med datteren (Heber, 2009:271). Gina 
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mister derfor både kontrollen over hva som kan skje og over å kunne reagere på det som 

eventuelt skulle hende.    

Internett var et viktig verktøy i stalkingen av Gina. Bocij (2004:24-25) mener at 

cyberstalking kan ha samme følelsesmessige og psykiske konsekvenser for den utsatte som 

offline stalking kan ha. Et spesielt trekk ved cyberstalking er at det gir stalkeren flere 

muligheter til å trakassere offeret. Det innebærer likevel enkelte begrensninger til hva 

stalkeren kan gjøre. Blant annet vil avstand gjøre det vanskelig for stalkeren å ramme den 

utsatte fysisk. I dette tilfellet beviste stalkeren derimot at det var mulig for henne å komme 

nær den utsatte. Det kan ha vært skremmende i seg selv, kanskje spesielt fordi stalkeren da 

også beviste at hun kunne komme seg nær Ginas datter.      

Både fortellingene til Elise og Gina illustrerer hvordan precrime-mentaliteten har 

manifestert seg i informantene som et beredskap mot fremtidige angrep (Zedner, 2009). Det 

kan være skremmende å ikke være i stand til å foreta en risikoevaluering av ubehagelige 

situasjoner man er i, og dermed ikke ha mulighet til å forutse stalkerens neste trekk. Kanskje 

kan det ikke å ha mulighet til å kunne måle risikoen for å bli utsatt være like skremmende som 

å oppfatte at risikoen er høy. 

Aud var sikker på at mannen som fulgte etter henne ikke visste hvor hun bodde, derfor 

følte hun seg alltid trygg da hun var hjemme. Frykten hennes kom med en gang hun gikk ut 

døren, fordi hun visste at han ofte klarte å finne henne når hun var ute og gikk alene. 

Leiligheten ble derfor et sted hun kunne føle seg trygg, men hun slappet likevel ikke helt av 

hjemme heller, da mye tid gikk til å gruble over situasjonen hun var i. 

Mannen som forfulgte henne prøvde aldri å snakke med henne, men dukket alltid opp 

og gikk etter henne når hun var ute og gikk i byen. Hun opplevde det som ekstra skremmende 

at han så ut til å prøve å posisjonere seg slik at hun ikke kom seg hjem uten å måtte gå forbi 

han, og var temmelig sikker på at hun ikke kunne ha passert ham uten at han hadde gått til 

angrep. I løpet av alle årene dette foregikk greide hun imidlertid å unngå en slik 

konfrontasjon, og fant derfor aldri ut hva han kunne være i stand til.  

Noe av det som skremte Aud mest var blikkene stalkeren sendte henne, som hun ikke 

visste hvordan hun skulle tolke. Hun opplevde blikkene som truende og aggressive og følte 

derfor en del frykt for hva som kunne komme til å skje. Blant annet sa hun at:  

De periodene han hadde de veldig stygge blikkene, så følte jeg frykt, rett og slett. Da 

var det sånn at jeg ikke var sikker på om jeg kom meg hjem. Han gjorde meg aldri noe 
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fysisk, bortsett fra den ene gangen han tok på meg, men jeg var ikke sikker på om jeg 

hadde kommet meg fra en ordentlig konfrontasjon med han i live. 

Videre fortalte hun at frykten for livet ikke var noe hun bevisst gikk og tenkte på, men at det 

alltid lå i underbevisstheten hennes. Slik hun så det fortalte blikkene hans at han ønsket henne 

vondt, men hun kunne ikke vite hva han mente ut over det. Det gav henne rom til å tolke dem 

selv, noe som førte til at hun så for seg det verste. Slik hadde blikkene stor effekt på henne, 

kanskje mer effekt enn konkrete verbale trusler kunne hatt.  

 Et bemerkelsesverdig aspekt ved stalkingen var derfor, for flere av informantene, at de 

hadde lite utgangspunkt for å vurdere hensikten med stalkingen og alvorlighetsgraden ved 

situasjonen de var i. Flere av dem fryktet derfor at stalkeren kunne være det Mullen et al. 

(2009) kaller for "rovstalker", en person som stalker den utsatte med mål om å gå til voldelig 

angrep på et eller annet tidspunkt. Derfor var det veldig viktig for dem å få slutt på stalkingen 

før et slikt angrep fant sted. Fokuset deres var rettet fremover og de snakket lite om hvilke 

reaksjoner stalkerne burde få, annet enn at de måtte stoppes. I forhold til dette kan det tenkes 

at risikotenkning var viktigere enn rettferdighetsprinsippet (Shearing, 2001). Det stalkerene 

gjorde mot informantene var forferdelig, blant annet fordi det satte dem i en konstant frykt for 

hva som kunne komme til å skje.    

 Dette underkapitlet har belyst hvordan informantene følte frykt, fordi de ikke hadde 

mulighet til å forutse risikoen for fremtidige angrep. Det kan ha vært viktig for dem å vise 

hvordan stalkingen har hatt stor påvirkning på dem, for å synliggjøre at de har blitt utsatt for 

noe som er reelt og farlig. Slik kan det fremheves at de har blitt gjort til ofre, og at de ikke har 

hatt mulighet til å være så handlende som de ønsket, fordi de manglet relevant kunnskap om 

situasjonen.   

 

4.2.2  Konsekvenser og utvikling 

I intervjuene ble det fortalt hva stalkingen resulterte i for informantene. I tillegg til å måtte 

leve med frykt og usikkerhet, har stalkingen også hatt påvirkning på andre områder i livene 

deres, og de har på flere måter blitt tvunget til å forandre seg. De har lidd tap fordi de ikke 

fullstendig har kunnet være de personene de ønsket å være. Konsekvensene de har lidd og 

måten de har reagert på forteller også om hvilke typer ofre de anser seg selv som, og hvilke 

typer personer de selv ønsker å være.  
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Frykten som informantene opplevde førte til flere konsekvenser som hadde stor effekt 

på hverdagen deres. De opplevde derfor at stalkingen tok mye plass i livene deres, selv når 

stalkeren ikke var til stede. For eksempel hadde blikkene som Aud fikk av sin stalker, som er 

beskrevet i forrige delkapittel, påvirkning på hvordan hun følte seg:  

I: husker du hvordan de blikkene hans påvirket deg? 

S: Ja, jeg trakk meg veldig inn i meg selv. Jeg tror jeg etter hvert følte meg litt urein. 

Fordi det var så uønsket og det føltes så påtrengende. 

Hun gikk altså rundt med et ubehag basert på at hun var tvunget til å forholde seg til en 

fremmed på en slik måte. Hun oppsummerte emosjonene hun hadde rundt stalkingen med å 

fortelle at hun følte «frykt, håpløshet, maktesløshet og sinne». 

Det var flere som uttrykte at de endte opp med å trekke seg inn i seg selv, blant annet 

ved at de hadde problemer med å være sosiale. Andrea fortalte at hun mistet venner som 

resultat av at hun ofte ikke turte å dra ut etter det hadde blitt mørkt og at hun alltid satt og 

grublet over hvordan hun skulle løse situasjonen hun var i. Hun var derfor aldri fullstendig til 

stede i sosiale settinger. Opp gjennom årene har hun gått glipp av så mye at det har vært 

vanskelig å gjenopprette kontakten med flere av hennes gamle venner i ettertid.   

I tillegg ser Andrea at hun har slitt med å være i faste kjærlighetsforhold, ikke bare fordi 

hun hadde for mye å tenke på, men også fordi andre ikke har hatt lyst til å være en del av det 

hun gikk gjennom: «det var jo rett og slett for urolig her. Det er litt sånn kjipt at du faktisk har 

ganske stor interesse av dem, men de orker ikke, fordi det er for mye styr. De ville jo heller 

ikke ha noe med ham å gjøre.». Hun nevnte spesielt en person som endte opp med å være hos 

henne ofte, og derfor fikk med seg mye av det som foregikk og til slutt ikke greide å forholde 

seg til det. 

En annen informant snakket også om ikke å ha kjærester; hun fortalte at hun hadde 

valgt å forbli singel i lang tid på grunn av stalkingen, noe hun angret på. Hun har avstått fra å 

gå inn i faste forhold fordi hun har følt at hun ikke er klar for det og fordi hun ikke har ønsket 

å dra andre inn i alt som har foregått. Hun anså imidlertid ikke dette som en god løsning fordi 

hun ser at hun kunne hatt det bedre sammen med en kjæreste.  

Disse beretningene om sosiale vanskeligheter kan fungere som en beskrivelse av hvor 

store tap de utsatte har hatt. Stalkingen har ikke kun ført til at de har blitt mer engstelige, men 

det har hatt en avgjørende effekt på flere aspekter ved livene deres. Vennskap og 
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kjærlighetsforhold kan bli ansett som viktige faktorer i et bra liv og dette hadde de mistet, i 

hvert fall til en viss grad. Derfor har stalkingen ført til store begrensninger i livene deres. 

Dette kan ses i sammenheng med at antatt høy risiko for å bli utsatt for kriminalitet kan 

føre til vesentlige endringer i personers liv. Som beskrevet i kapittel to argumenterer Ferraro 

(1995) for at frykt for å bli utsatt for kriminalitet kan føre til at personer ender opp med blant 

annet å begrense sine sosiale liv og sine daglige aktiviteter. Begrensing av sosial interaksjon 

blir tap som de er nødt til å lide, for best mulig å kunne beskytte seg selv og minimere den 

antatte risikoen de er i. Slike negative konsekvenser viser da hvordan det er å leve med 

usikkerheten for hva som kan komme til å skje.   

Stalkingen hadde videre noen praktiske/hverdagslige konsekvenser for informantene. 

De snakket for eksempel om at det var enkelte ting de måtte ofre til fordel for sikkerhet. Aud 

fortalte at hun ble nødt til å slutte å gå turer om kveldene, selv om det var noe hun likte å 

gjøre. En annen informant sluttet å dra på offentlige utesteder, fordi hun ikke turte å ta sjansen 

på å møte på stalkeren.  

Flere av dem kom også inn på at de endte opp med å bli isolert fra omverdenen, blant 

annet fordi de har blitt veldig fort slitne eller at vært redde. Andrea hadde problemer med å 

nyte sitt nye hjem da hun flyttet, fordi stalkeren hennes fant ut hvor hun bodde og fortsatte 

stalkingen der. Hun var spesielt skuffet over at hun ikke turte å bruke terrassen sin på 

kveldene, noe hun kunne hatt mye glede av. Videre fortalte hun også at: 

Før dette skjedde så holdt jeg på mye ute her og malte hus. Jeg holdt mye på med ved 

også, for jeg ordner veden min selv. Men da må du plutselig gå inn når klokken er sånn 

halv sju, for da begynner det å bli litt skumring. Da får du nesten panikk, for du ser at 

"oi", nå kan du ikke holde på lenger. Da må du bare gå inn og dusje, sette deg ned og 

være usynlig, så han ikke vet hvor du er hen i huset. Slik at du kan plage ham med det i 

hvert fall. Du bruker mye mindre lys inne, fordi du vil at han skal ha problemer med å 

se hva du holder på med, selv om du ikke gjør noe. Så spennende det kan være å se på 

at noen leser bok eller ser på tv, likevel var det jo det han holdt på med så.. 

Hun opplevde dermed at stalkingen satte grenser for hva kun kunne gjøre og hvordan hun 

kunne disponere tiden sin. Det fikk henne til å føle seg innestengt. Ine snakket også om 

frykten for å la seg bli avgrenset. Hun sammenlignet følelsen av å leve med disse 

begrensningene med å leve i et fengsel, fordi det fører til minimal kontroll over eget liv.  
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 Konsekvensene informantene fortalte om har fellestrekk med funnene i undersøkelsen 

til Pathé og Mullen (1997), som er presentert i innledningen. De konkluderte også blant annet 

med at deres informanter fikk problemer med sine sosiale liv og måtte gjøre endringer i 

hverdagene sine. Flere andre studier har også fokusert på at utsatte for stalking opplever 

maktesløshet og tap av selvbestemmelse. De kan miste noe av følelsen av selvstyre og av å 

styre sine relasjoner til andre. Det kan oppleves som et stort tap ikke å kunne handle i samsvar 

med den personligheten de identifiserer seg med (Mullen et al., 2009:55). Konsekvenser som 

kan virke mer eller mindre ubetydelige for andre, som for eksempel ikke å kunne male på 

utsiden av huset sitt etter halv sju på kvelden, vil derfor oppleves som stort nederlag for de 

utsatte, fordi de ikke lenger kan handle som de selvbestemmende personene de ser seg selv 

som.  

I en tid hvor frihet til å velge, og til å leve det livet en ønsker er viktige faktorer for å 

føle seg vellykket, kan slike tap oppleves som å bli fratatt muligheten til å konstruere sin egen 

identitet. De kan ikke lenger leve fullstendig etter sine egne regler (Garland, 2001:89). 

Dermed kan det resultere i følelsen av å leve i et fengsel, der innsatte er nødt til å leve med et 

sett regler de selv ikke har fått være med på å bestemme. Som innsatte kan ikke personer 

lenger bestemme fritt hvor de skal oppholde seg, hvilke aktiviteter de skal gjøre og på hvilke 

tidspunkt de skal gjøre dem (Ugelvik, 2011). Akkurat slik kunne det ha føltes for 

informantene når deres handlingsvalg ble begrenset av frykten.  

Videre hadde stalkingen innvirkninger på informantenes helse. Silje var en av dem 

som fortalte mye om hvordan selve stalkingen, og tiden hun bodde sammen med stalkeren sin, 

hadde påvirket henne. Hun beskrev frykten slik: 

Jeg hadde jo slitt med angsten. Så det er sånn det føles; konstant angst. Det blir trangt å 

puste og du blir litt sånn tom. Du føler at du bare er til stede fysisk, men ikke psykisk. 

Jeg var veldig innestengt. Jeg var ikke glad i å treffe folk og slet veldig med det. Helt til 

jeg fikk begynt å prate om det, da løsnet det litt. Men ja, det at det var vondt å puste. Og 

jeg var veldig skvetten. 

_________________________________________________________________________ 

 Det var veldig ekkelt. Du blir også kvalm og mister matlysten. Og får sånn klump i 

halsen hele tiden. Spesielt om kvelden, når hun(datteren) har lagt seg og det blir stille. 

Da kommer alle tankene, for da har du ikke noen som holder deg opptatt hele tiden. 

Også skal man prøve å gå og legge seg da. Så blir det bare enda verre. Også får man 
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den der at man føler at man ikke får puste igjen og da.. ja, det var der jeg mistet 

nattesøvnen min og, fordi jeg fikk angstanfall en gang jeg bodde i (by). 

Dette illustrerer hvordan frykten fikk innpass i Silje sin hverdag og påvirket dagligdagse 

handlinger som å spise og sove. Det viser også hvor stor belastning frykt kan ha på mental- og 

fysisk helse.  

Noen av de andre informantene fortalte også at de har erfart å få dårligere helse som 

følge av stalkingen. Samtidig har de også sett noe positivt komme ut av det, som at de har blitt 

psykisk sterkere. Som beskrevet tidligere i denne delen, brukte Andrea mye tid og energi på å 

gruble over hvordan hun kunne sette en stopper for stalkingen. Dette førte til at hun ble mye 

syk:  

Så nei, den fysiske påkjenningen av å gå sånn er så stor og omfattende.. du har mer 

hodepine og du har mer vondt og problemer med magen og alt blir forsterket. Du blir 

på en måte svak. Samtidig som at du blir sintere og sterkere psykisk kanskje, for hver 

måned, så blir du svakere fysisk, tror jeg. Du blir nedbrutt på en måte, for det skulle 

mindre til for å bli syk. Det føltes som at immunforsvaret fikk gjennomgå. Sikkert fordi 

jeg gikk og grublet hele tiden. Det skulle veldig lite til i perioder, før jeg ble syk. Og jeg 

fikk veldig fort panikk. For hver minste lille lyd her, så var det bare "ok, da er han her". 

Andrea tror at den konstante funderingen over hvordan hun skulle stoppe stalkingen har ført 

til at hun opplevde en del fysiske og psykiske smerter. Dette stemmer godt overens med at 

Kraaij et al. (2007) konkluderte at de som bruker mye tid på å tenke på stalkingen de har blitt 

utsatt for og hvordan de kan sette en stopper for den, har høyere sjanse for å utvikle angst og 

PTSD. Det kan være en stor belastning å måtte leve med stress og frykt til en hver tid og det 

kan derfor ende opp med å gå ut over den fysiske helsen til den utsatte.  

Samtidig mente Andrea at hun ble psykisk sterkere på samme tid som hun ble fysisk 

svakere. Dette fortalte også Ine om. Hun syntes at hun hadde klart å holde seg psykisk sterk 

gjennom perioden hun ble stalket, men at hun samtidig har hatt noen reaksjoner: 

Men ellers så tror jeg at det har.. Altså kroppen min har blitt redd, jeg har fått veldig 

angst når jeg kjører, jeg har fått sånn hjerteklapp. Men jeg har klart å holde hodet.. 

tenke at jeg er trygg da. Klart å tenke at " han kan møte opp her, og da skal jeg ta 

ham". Jeg hadde balltre under sengen da *ler*. Jeg var egentlig ikke redd for at han 

skulle dukke opp.. jeg tenkte sånn at det er kanskje bedre. Det er mulig det er en 
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illusjon, men jeg hadde det bedre sånn, at jeg tenkte at jeg kunne faktisk ta ham. Jeg 

visste han hadde en dårlig arm. Med mindre han hadde våpen selvfølgelig, så tenkte jeg 

at: «vet du, jeg er ikke redd». 

Her kan det observeres to forskjellige måter som stalkingen har påvirket Ine på; på den ene 

siden mener hun at hun ikke har vært veldig redd, og egentlig håpet at han skulle komme så 

de kunne ha en konfrontasjon. På den andre siden forteller hun om balltreet hun hadde under 

sengen og at kroppen hennes har reagert med angst. Denne tenkemåten kan være en måte for 

henne å forholde seg til offerrollen på. Hun ønsker å fremheve alvorlighetsgraden og at hun 

har vært mye redd, samtidig som hun ønsker å vise at opplevelsen ikke har gjort henne svak.  

Ine fortalte også at hun ser noen positive konsekvenser av det hun har opplevd; hun 

har lært mye om seg selv og tror at hun nå kan tåle nesten hva som helst. Hun sammenligner 

opplevelsen med å ha vært i krig. Slik kan hun se seg selv som en som har kjempet for seg 

selv og for at hun skal kunne leve slik hun ønsker. Selv om hun har opplevd mye urett og har 

lidd flere konsekvenser av det, sitter hun ikke igjen som svakere enn hun var før. Hun har blitt 

sterkere. På denne måten etterkommer hun kravet om å overkomme konsekvensene av 

viktimiseringen etter en viss tid, og om å komme seg tilbake til den personen hun var i forkant 

(Strobl, 2004:297). Hun ser til og med at hun klarer seg enda bedre enn hun gjorde før.  

Silje ser også at hun har vokst og blitt sterkere av det hun har opplevd, og under 

intervjuet fokuserte hun på disse positive effektene. Hun reflekterte tilbake til tiden hun ble 

sammen med den voldelige eks-kjæresten sin og konkluderte med at det hun har gått gjennom 

har forandret henne: 

Jeg føler at jeg har lært mye om meg selv, hvor grensene mine går av hva jeg tolererer 

av oppførsel og ikke. Jeg var veldig sånn.. hadde veldig komplekser og godtok mer enn 

jeg skulle. Jeg var redd for å si ifra og følte på en måte at det er dette jeg fortjener. At 

jeg ikke var bra nok. Slet kanskje med selvtillit og hadde litt komplekser fra før. Da 

hjelper det ikke akkurat å finne seg sånne typer folk heller. Men jeg har blitt mye 

sterkere psykisk og vet hvor grensene mine går og hva som er akseptabelt i forhold til 

hvordan du behandler andre og oppfører deg. 

Videre ser Silje at hun også har blitt mer omsorgsfull overfor andre og mer åpen om å snakke 

om vanskelige temaer. Hun har funnet en positiv mening i det hun har opplevd, og mener at 

hun har lært noe av opplevelsen og dermed blitt sterkere. Hun er ikke lenger en person som er 

tilbøyelig til å bli utnyttet av psykisk og fysisk voldelige personer. Det er også viktigere for 
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henne å fokusere på de nye egenskapene hun har tilegnet seg, enn å fokusere på de mer 

negative egenskapene hun mener hun hadde før.  

Ved å fokusere på de positive resultatene setter informantene seg selv i en survivor- 

posisjon og tar avstand fra de svake egenskapene ved å være offer, uten å ta vekk alvoret i det 

de har vært gjennom. Dette kan være en strategi for å unngå stigmatiseringen rundt å være 

svak og hjelpeløs, som kan følge med offerrollen (Kennedy og Sacco, 1998:22). Videre viser 

de at de er i stand til å legge deres tid som offer bak seg og sette seg i en posisjon som til og 

med er bedre enn den de var i før stalkingen begynte. De konstruerer en ny identitet som 

personer som ikke er lett tilgjengelige til å bli gjort til ofre og som har blitt sterkere (Meyer, 

2015). Dette kan også bli sett på som strategier for å vise at de har reagert på offerskapet på 

en akseptert måte. De fortsatte ikke å la seg bli viktimisert og de ble ikke sittende igjen som 

svake og ødelagte.  

Slik kan personers negative opplevelse snus til noe positivt, og det kan inngå som en 

del av deres personlige selvutvikling. Det viser at selv om de har blitt viktimisert, er de 

fortsatt i stand til å konstruere sin egen identitet og å velge hva det de har blitt utsatt for skal 

bety for dem. De kan derfor klare å unngå følelsen av å ha tapt kontroll, som er beskrevet 

tidligere i dette delkapitlet (Garland, 2001). Dette viser at de tar del i det senmoderne 

samfunnet. De er moderne mennesker som tar ansvar for seg selv, og dermed lever opp til 

forventingene i deres tid.  

 Gjennom fortellinger av hva stalkingen har resultert i for informantene skapes et bilde 

av hvilken offerposisjon de mener de har blitt satt i. De har blitt tvunget til å begrense sine 

sosiale liv og sine handlinger. I tillegg har de fått føle dette direkte på kroppen og deres 

mentale helse. Derfor har de kanskje endt opp med ikke å være like sterke og frie som de 

ønsker å være; De er ofre fordi de har lidd flere tap. Samtidig ønsker de å understreke at de 

har klart å overkomme disse konsekvensene og begynt å bevege seg fremover. Selv om de er 

ofre, er de sterke og handlekraftige personer som kan ta vare på seg selv.   

  

 

4.3 Hvem er stalkeren? 

For å få en fullstendig forståelse av informantenes oppfatninger av dynamikken mellom dem 

og stalkeren, vil det være relevant å se på hvordan de opplevde at stalkeren fremsto. 
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Informantene fortalte konkret om hvordan de oppfattet stalkerens personlighet og hvordan de 

tolket handlingene stalkeren gjorde direkte mot dem. Mer spesifikt tydeliggjorde de hvilke 

trekk ved stalkeren som førte til at de så situasjonen så potensielt farlig som de gjorde. Det 

kan observeres to forskjellige narrativer om farlighet, en om psyke og en om handling. De kan 

imidlertid ha samme funksjon, ved at de nettopp etablerer farlighet og risiko.       

4.3.1 Personlighet og sykeliggjøring  

I noen av intervjuene ble det snakket om generelle personlighetstrekk informantene kunne se 

hos stalkeren, og dette gav et inntrykk av hvilken type person vedkommende var. 

Personlighetstrekkene som informantene kunne oppfatte fungerte som en tydeliggjøring av 

den risikable situasjonen de befant seg i. De så egenskaper som kunne oppfattes som ustabile 

og farlige, eller de kunne få ubehagelige inntrykk som gav dem følelsen av at de ikke var 

trygge. Karoline fortalte for eksempel at hun alltid hadde hatt et dårlig inntrykk av stalkeren 

sin, også før han viste interesse for henne. I likhet med Aud snakket hun om at hun syntes han 

hadde ekle øyne, noe som var en veldig avgjørende faktor for førsteinntrykket. 

 Videre fortalte hun om et tilfelle hvor hun snakket med en felles bekjent om stalkeren 

sin, hvor hun fikk et innblikk i hans verdier og målsetninger:   

Han sa at (stalker) levde av å være storkar; skulle være den største arbeidskaren og han 

jobbet hele døgnet. Det levde han av, ikke bare pengemessig, men det var det han sugde 

energi av, at andre var så imponert over hvor flink han var. (…) Og de var veldig lojale 

de vennene han hadde. Fordi han stilte opp uansett tid på døgnet, kom med 

gravemaskin og hva som helst og kom og hjalp til med hva det enn skulle være. Fordi 

da kunne ingen tro på det folk sa, hvis noen sa at "han er ikke grei med meg". 

Karoline fikk et inntrykk av stalkeren som en person som var opptatt av å ha et godt rykte, og 

som har jobbet veldig hardt for å opparbeide det. Ut ifra sitatet kan det også virke som at hun 

ser dette som en mulig grunn til at det har vært vanskelig for henne å bli anerkjent som offer. 

Stalkerens manipulerende trekk kan da både være bevis på hans dårlige karakter, og som en 

forklaring på hvorfor hennes viktimisering ikke nødvendigvis var åpenbar for utenforstående.   

 Ine ble stalket av ekskjæresten sin. Da de var kjærester fikk hun innblikk i hans 

personlighet. Hun oppfattet blant annet at han var veldig hevngjerrig, hadde dårlig 

impulskontroll og vanskelig for å lære av negative erfaringer. Videre trodde hun at han gikk 

så langt at han begynte å tro på sine egne løgner og kunne innbille seg at det var han selv som 
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var offeret imellom dem. Dette gjorde henne ekstra nervøs, fordi hun var redd for at han ble 

farligere jo mer han synte synd på seg selv.  

 Det kan ha vært viktig for informantene å snakke om stalkerens negative egenskaper 

for å demonstrere hvorfor de anså stalkingen som en risikosituasjon. Det kan også vise 

hvordan de selv kan ha tenkt mens stalkingen foregikk; på grunn av det inntrykket de hadde 

av stalkeren, virket sjansen for voldelige angrep mer sannsynlig. Personligheten til stalkeren 

kan også ha vært et middel for informantene til å posisjonere seg selv slik de ønsket i 

relasjonen. Det var den andre som var den slemme og det åpenbarte seg blant annet ved 

hvordan stalkeren oppførte seg. Informantenes identitet blir på den måten knyttet til hvordan 

stalkeren fremstår; de bruker egenskaper ved stalkeren til å fremheve motsatte egenskaper ved 

seg selv.     

Som beskrevet i kapittel to argumenterer Christie (1986:26) for at om noen skal kunne 

bli anerkjent som et ideelt offer må gjerningspersonen fremstilles negativt og nesten 

avhumaniseres. Det er enklere å bli tatt på alvor når det ikke er tvil om at motparten er 

fiendtlig. Zur(1991:350) skriver at for ytterligere å kunne understreke distinksjonen mellom 

seg selv og den andre kan det konstrueres et fiendebilde av motparten. Fiendebildet fremstiller 

den andre på en slik måte at det fremkaller frykt og tro på muligheten for å bli utsatt for 

aggresjon og vold. Slik foretar informantene nesten en sykeliggjøring av stalkeren, for å 

synliggjøre en kontrast mellom dem selv og stalkeren.       

Ine mente videre at betegnelsen «psykopat» var en god beskrivelse av hennes stalker. 

Hun så at handlinger han utførte overfor henne og andre han kjente, i tillegg til 

avhengighetsskapende personlighetstrekk, minnet henne om psykopati. Hun hadde brukt en 

del tid på å lese seg opp på temaet og mente hun kjente ham igjen i beskrivelsene. Videre 

fortalte hun at det irriterer henne at det er en allmenn oppfatning at alle psykopater er 

suksessfulle:  

S: Så jeg håper at folk ikke går rundt med det glansbildet av psykopaten. For det blir 

veldig sånn.. "sjefen min er psykopat, eksmannen, ekskona mi er psykopat". Men det er 

som regel noe kriminelt med en psykopat, det er veldig sjeldent.. 

I: Så du tenker at det er sånn at folk slenger ordet litt mye rundt seg? 

S: Ja, jeg synes det er litt mye av det, det irriterer meg litt, merker jeg. For jeg tenker at 

det på en måte tar bort alvoret i psykopaten, da. Jeg tenker at de ofte faktisk gjør vold, 

ikke bare psykisk.  
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For Ine var det derfor viktig å fremheve det uvanlige med hennes stalker. Det var ikke mulig å 

avfeie ham som en som kun var litt manipulerende, på grunn av personlighetstrekkene hun 

mente at han hadde. Hun understreket risikoen i situasjonen ved å bruke termen «psykopat». 

For at alvoret i termen skulle bli forstått av andre, mente hun det var viktig at ordet ikke ble 

misbrukt i mindre alvorlige situasjoner.  

 Psykopatene er risikofremkallende, men samtidig er ikke psykopatene rasjonelle, de er 

ustabile. Som resultat av at psykopaten ikke kan forståes som en rasjonell aktør, vil det ikke 

være fullt mulig å drive med situasjonell forebygging, fordi all relevant informasjon om 

psykopatens handlingsvalg og handlingsmønster ikke foreligger (Clarke, 1995). Det er ikke 

en gang sikkert at psykopaten har et handlingsmønster. Da vil det ikke være mulig å forutse 

hvordan personen kommer til å handle i ulike situasjoner. Videre blir det tydeliggjort at det 

ikke vil være aktuelt å forsøke å forutse hva som er det mest gunstige valget for psykopatene, 

fordi det er ukjent om de oppfatter situasjonen på samme måte som andre (Aakvaag, 

2008:109). Slike termer kan derfor gi en forklaring på hvorfor informantene ikke er i stand til 

å forutse og forhindre risiko, slik det er forventet at de gjør. Selv om det ikke er snakk om en 

rasjonell gjerningsperson, er det likevel en ideell en.   

Karoline brukte, i likhet med Ine, distinksjonen mellom det vanlige og det uvanlige, 

ved å understreke hvordan stalkeren hennes ikke bare er en vanlig «kikker». Hun fortalte at 

hun har erfart tidligere at vanlige kikkere gir seg og finner andre å spionere på når de blir 

oppdaget. Dette gjorde ikke stalkeren hennes, noe hun mente kunne være et tegn på at han 

hadde andre intensjoner. Samtidig tenkte hun tilbake på noen kikkere familien hennes hadde 

hatt i oppveksten hennes og husket at det hendte de viste seg ikke å være så harmløse som 

familien først antok.    

 Bruk av språk kan også sammenlignes med hvordan politikere bruker merkelappen 

«terrorist» mot fienden for å rettferdiggjøre precrime- tiltak. Termen gir assosiasjoner til noe 

som er ekstremt farlig og uforutsigbart, derfor fungerer det til å få personer til å oppfatte 

situasjoner som uvanlige og alvorlige (McCulloch og Pickering, 2009:630). Den samme 

effekten kan det ha å bruke termen psykopat, eller ved å sammenligne situasjoner med mindre 

alvorlige benevnelser som kikker. Språk er et viktig virkemiddel for å definere og konstruere 

situasjoner, både overfor seg selv, og andre.  

Ut ifra dette kan det observeres at språklige virkemidler, og andre beskrivelser av 

stalkerens personlighet (enten de er brukt bevisst, eller ubevisst fra informantenes side), 

fremheve hvor reell informantene opplevde risikoen. Det tydeliggjør hvordan de kunne 
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oppfatte stalkeren som ustabil, og hvorfor de fryktet at noe alvorlig kom til å skje. Det gav 

også en forklaring på hvorfor det var vanskelig for dem å jobbe for å avverge mulige 

fremtidige handlinger.      

 

4.3.2 Stalkerens handlinger 

Noen av informantene snakket om hvordan stalkeren oppførte seg overfor dem og hvordan 

den oppførselen gav uttrykk for hva slags person stalkeren var. Stalkerens karakter ble da 

uttrykt gjennom deres handlinger. Stalkernes oppførsel overfor de utsatte kan også illustrere 

alvorligheten ved stalkingen. For eksempel mente Aud at måten stalkeren oppførte seg på 

overfor henne viste at han var klar over at det han gjorde mot henne ikke var riktig. Det 

fremstod som viktig for ham ikke å bli sett når det var andre mennesker til stede. Hun mente 

at dette beviste han ikke hadde hatt gode intensjoner med oppmerksomheten han rettet mot 

henne, for om han hadde hatt det ville han heller ha brukt vennene hennes til å bli bedre kjent 

med henne. 

Det faktum at stalkeren unngikk Aud sine venner fungerte som et bevis på hvor farlig 

han kunne være. Det demonstrerte at det endelige målet han jobbet mot måtte være noe mer 

alvorlig enn kun å bli bedre kjent med henne. Det kan formuleres ved at handlingene hans 

ikke tilhørte det som kjennetegner en kjærlighetssøkende stalker, som ikke helt forstår 

hvordan normale personer tilnærmer seg noen de er interesserte i. Han minnet henne heller 

om det som beskrives som en rovstalker, som bruker stalkingen til å nærme seg sitt endelige 

mål, som er å gå til voldelig angrep (Mullen et al., 2009). 

 I likhet med det som ble fremstilt i forrige del, viser dette hvordan stalkerne fremsto 

som ustabil og farlig for informantene. Stalkerens oppførsel gav et inntrykk av at han var 

ondsinnet. Slik blir også den utsattes egen posisjon som et ideelt offer fremhevet av at 

stalkeren fremstår som en ideell gjerningsperson (Christie, 1986:25). Dette demonstrerer 

derfor både at farligheten var reell, og at frykten Aud følte var berettiget.   

Gina kunne se at begge personene som trakasserte henne oppførte seg tvilsomt under 

flere anledninger. Hun sammenlignet oppførselen til kvinnen som stadig kom bort og snakket 

stygt til henne med et barn som mobber, og viste vantro over at voksne mennesker kunne 

oppføre seg på den måten. Hun distanserte seg fra kvinnen ved å ta avstand fra måten hun 

oppførte seg på. Oppførselen til kvinnen var også noe av grunnen til at Gina syntes at 

situasjonen var så ubehagelig som hun gjorde.   
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Gina opplevde senere å bli stalket av en annen kvinne som sendte henne utallige mail 

hvor hun kommenterte ting Gina selv skrev på nettet. Selv om Gina mente at hun tydelig så at 

kvinnen oppførte seg urimelig, hendte det fortsatt at hun følte litt tvil:  

Ja, for det er akkurat som at du alltid har en tvil. kanskje er det noe jeg har sagt eller 

gjort, kanskje er jeg så provoserende, skriver jeg så provoserende? Jeg vil jo helst ikke 

at noen skal føle seg dårlig av det jeg skriver. Men samtidig var jeg redd, for jeg så på 

en måte hvor syk, eller hvor store problemer hun hadde. 

Tvilen bekjempet Gina ved å kjenne at hun hadde grunn til å være redd for denne kvinnen, på 

grunn av hvor ustabil hun oppfattet henne. Redselen gjorde det lettere for henne å se at hun 

ikke skrev så provoserende som hun fryktet. Frykten kan derfor i dette tilfellet fungere som en 

bekreftelse på hennes egen uskyld, og som hennes egen godkjennelse til å innta 

offerposisjonen, uten å ta noe av ansvaret for stalkerens oppførsel. Slik kunne hun være 

sikrere på å slippe å bli beskyldt for å være delvis skyldig i stalkingen, fordi Gina ikke hadde 

skrevet noe som en normal og stabil person ville reagert på.  

 Elise fikk også et inntrykk av at stalkeren hennes var ustabil. Det ble spesielt tydelig 

da hun var med i et møte med stalkeren for å diskutere hans oppførsel mot Elise. Under det 

møtet fikk hun et veldig foruroligende inntrykk av han:  

Da fremsto han som veldig syk. Det var veldig skremmende. Jeg husker han viste oss en 

stresskoffert han hadde med et arsenal av piller. Også var han i ene øyeblikket mild og 

jevn og var sånn «stakkars», «han skulle gi seg», og «han visste ikke han var så ille». 

Mens i neste øyeblikk så kunne han… Altså, jeg sa at jeg bare måtte flytte tilbake til 

(annen by) igjen, jeg orket ikke være der om han skulle holde på sånn. Da bare snudde 

han helt om og sa at «Du kan dra hvor du vil, jeg kommer til å finne deg uansett».   

Elise oppfattet stalkeren som uberegnelig og var derfor redd for at han skulle tenke irrasjonelt 

og gjøre noe alvorlig. For henne var det mindre viktig å overbevise om sin egen uskyld, enn å 

illustrere hvorfor hun var så redd som hun var. Fortellingen om møtet gir et innblikk i hvorfor 

hun oppfattet stalkeren som ustabil og truende, og videre hvorfor hun følte stor frykt i lang 

tid, til tross for mangelen på direkte trusler om vold.   

 Både resonnementene til Gina og opplevelsen til Elise demonstrerer at offerskapet var 

reelt, og ikke noe de bare innbilte seg. Spesielt hvordan stalkeren til Elise oppførte seg på, 

viste tydelig at de kunne være potensielt farlige. Samtidig tydeliggjør disse fortellingene at 
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stalkingen kun tok utgangspunkt i stalkerne selv og deres personlighet, informantene hadde 

ikke delvis skyld (Christie, 1986, Strobl, 2004). Dermed kunne de ta til seg offerstempelet, og 

vise at de selv ikke kunne klandres for deres offerskap. 

Noen av handlingene stalkerne gjorde ble oppfattet som forsøk på å demonstrere makt 

eller tilegne seg kontroll over den utsatte. En av informantene fortalte at hun på et tidspunkt 

så stalkeren et par ganger mens han var sammen med en annen kvinne. Hun ble glad for at det 

så ut til at han hadde funnet noen andre å vie sin oppmerksomhet til, men samtidig fikk hun 

en ubehagelig følelse av at han brukte damen til å hovere overfor henne og vise at han var 

attraktiv. Videre sa hun at: 

Men, igjen, det var ikke noe godt i måten han gjorde det på. (…) Jeg fikk en følelse av at 

han brukte henne, med en hensikt overfor meg.  Man høres nesten paranoid ut når man 

sier det, men hadde noen sett de blikkene, så hadde de skjønt det.  

Hun opplevde dette som en måte å vise henne at han var resurssterk, og hvilken måte hun 

også burde oppfatte han. Dette kan demonstrere hvor engasjert hun oppfattet at stalkeren var i 

stalkingen.  

 Mari fortalte at hun hadde opplevd flere handlinger som hun tolket som 

maktdemonstrasjoner, eller måter å prøve å skremme henne på. Hun kunne blant annet 

oppleve at stalkeren rullet ned vinduene på bilen sin når han stod på bussholdeplassen og 

ventet på henne, for at hun skulle se at han sto der. Et par ganger så hun også at han linket 

gamle avisartikler til facebook, som blant annet kunne si noe lignende som «Mann dreper 

ekskone etter tvist i retten- skyter henne og stedatteren». Dette ble hun spesielt redd av og 

oppfattet det som en direkte trussel mot henne.    

Videre har stalkeren gjort flere hærverk utenfor mari sitt hus og på bilen hennes ved 

blant annet å skru løs bolter på framhjulet. Hun vurderte om en mulig grunn til at han drev på 

med dette var for å vise henne at hun ikke kunne bli kvitt ham, spesielt på grunn av at slike 

handlinger ofte eskalerte hver gang det ble fattet nye vedtak eller tiltak mot ham. Handlingene 

ble derfor ikke oppfattet som tilfeldige, men som strategiske for å bevise at hun ikke kunne 

stoppe ham og at han kunne gjøre som han ville.  

Mari opplevde at stalkeren forsøkte å etablere makt og kontroll over henne, ved å vise 

hva han kunne være i stand til, og ved å prøve å ta fra henne kontrollen over hennes eget liv. 

Å begå et lovbrudd mot andre, spesielt handlinger som fratar den utsatte kontroll over seg 

selv, vil for moderne mennesker oppfattes som ekstra ille, fordi det begrenser deres frihet og 
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subjektivitet (Garland, 2001:89). Mari oppfattet derfor at stalkeren ønsket at hun skulle 

oppleve store tap, ved å frata henne noe av det viktigste hun hadde.  

 Denne delen illustrerer, i likhet med forrige del, at stalkerne til informantene fremsto 

som ustabile, og potensielt farlige. Dette ble vist gjennom stalkernes handlinger, som blant 

annet viste at de hadde ondsinnede intensjoner overfor informantene. Det viser at stalkingen 

var farlig, og at informantene ikke var ansvarlig for stalkernes oppførsel.    

 

 

4.4 Interaksjonen 

Hvordan informantene så interaksjonen mellom dem selv og stalkerne uttrykkes gjennom 

hvordan informantene fordelte skyld, og hvordan de så seg nødt til å håndtere stalkingen: De 

tok avstand fra ansvar for at stalkingen begynte og vedvarte, og da de likevel ble stalket, tillot 

de ikke stalkeren å få fullstendig kontroll over livene deres. 

Det vil også bli presentert hvilke sikkerhetstiltak de gjorde. Det kan ha vært viktig for 

informantene å vise at de aktivt passet på seg selv, for å tydeliggjøre at de gjorde alt de kunne 

for å beskytte seg mot stalkeren. De gjorde det de mente det var forventet at de skulle gjøre. 

Samtidig kan dette også demonstrere hvor farlig de oppfattet situasjonen, ved at stalkingen 

var så farlig at de ble nødt til å ta en del forholdsregler.  

 

4.4.1 Ansvar og kontroll 

Flere informanter ønsket å tydeliggjøre at de ikke hadde skyld i at stalkeren valgte å fokusere 

på akkurat dem. En av dem fortalte for eksempel at hvis stalkeren bare hadde kommet bort og 

hilst på henne, så kunne hun fått sjansen til å avvise ham på en høflig måte. Det gav stalkeren 

henne aldri sjansen til å gjøre. På grunn av det fikk hun forsterket inntrykket av at han ikke 

hadde uskyldige intensjoner fra begynnelsen. Derfor kunne hun ikke se at det var noe hun selv 

kunne ha gjort for å avverge stalkingen. Det virket heller som at stalkeren visste hva han var 

ute etter fra begynnelsen av. Dette kan vise at hendelsesforløpet var ute av hennes kontroll, og 

det var ingenting hun kunne gjort for å minimere risikoen.    

 En annen informant fortalte at hun var tydelig avvisende mot stalkeren fra første gang 

han sendte henne melding. Han hadde lyst til å komme til henne på en kopp kaffe, men hun 
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svarte med en gang at «du er ikke invitert, eller velkommen, det er ikke interessant». I ettertid 

har hun imidlertid tenkt at om noe sånt skulle skje igjen så ville hun vært litt hyggeligere og 

forsiktig i avvisningen. Likevel sto hun ved at det kun hadde utsatt det uunngåelige. Hun 

hadde derfor reflektert litt rundt sin egen oppførsel, ved å se muligheten for at hun kunne ha 

handlet annerledes. Samtidig var hun sikker på at hun aldri hadde gitt ham utydelige eller 

misvisende signaler, så det var ingen sjanse for at stalkingen kunne forveksles med å vise 

normal interesse.  

Disse fortellingene kan vise at informantene ikke kunne bli klandret for deres 

viktimisering (Ituarte, 2007). Fokuset på at de ikke hadde ansvar for det som hendte kan være 

viktig for å vise at de ikke hadde oppfordret til stalkingen. De hadde ikke gjort noe som satte 

dem i en risikabel situasjon, og de kan derfor ikke klandres for det som har hendt dem. Når de 

var tydelige på at de ikke var interesserte i stalkeren helt fra første stund, vil det også være 

vanskelig å hevde at de ikke gjorde nok for å unngå å bli viktimisert (Meyer, 2015, Dunn, 

2005).  

Hvordan de snakket med stalkeren var et tema også Gina kom innom da hun fortalte 

hvordan, som beskrevet tidligere, den første personen som trakasserte henne kom bort til 

henne direkte og plaget henne, gang på gang. Det var veldig viktig for Gina ikke å la seg 

provosere av det denne personen sa til henne, men heller å gå unna og ikke svare på 

bemerkningene. Til tross for det ville ikke personen gi seg.  

Gina forteller videre om en gang hun var på julefest og ikke lengre klarte å akseptere 

at kvinnen kom bort og plaget henne gjentatte ganger: 

Jeg var ikke beruset, men satt i sofaen veldig sliten og ventet på ei venninne som skulle 

hente meg. Da kommer hun bort en tredje gang, setter seg på armlenet på sofaen der 

jeg sitter også setter hun i gang, igjen. Jeg fikk ikke med meg alt, hun var veldig 

beruset. (…) Da svarte jeg, for første gang.  

Svaret hun gav var rolig og høflig, hun forklarte at om kvinnen ikke likte henne, så burde hun 

la være å komme bort til henne, men heller konsentrere seg om sitt eget liv. Gina følte med 

dette at hun viste at hun ikke er en person som tålte hva som helst, men at hun likevel ikke 

oppførte seg usaklig.   

 Ut ifra sitatet overfor er det tydelig at det var viktig for Gina å understreke at hun selv 

ikke var beruset, men at kvinnen som trakasserte henne antagelig var det. Det beviser at det 

var Gina som var den av de to som var i stand til å håndtere situasjonen på en ordentlig måte. 
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I sitatet tydeliggjør hun at hun ikke hadde provosert kvinnen, da hun kun satt alene i en sofa 

og ventet på en venninne. Dette passer godt med kravet til Christie (1986) sitt ideelle offer, 

om at det skal utføre respektable handlinger på tidspunktet for viktimisering. Gina kunne 

heller ikke klandres for hvor hun oppholdte seg, eller for relasjonen til gjerningspersonen. I 

tillegg hadde hun overholdt kravet om ikke å provosere frem trakasseringen, som også anses 

som å være viktig for å bli et ideelt offer (Strobl, 2004:298). Dermed kan hun sette seg i 

offerposisjonen.   

Selv om alle informantene var sikre på at de ikke hadde skyld i at de ble stalket, var 

det noen som reflekterte litt rundt temaet.  Elise var sikker på at hun ikke hadde gjort eller 

sagt noe som kunne tolkes som en invitasjon til å begynne å ringe henne. Hun var imidlertid 

litt usikker på om det hadde vært noe spesielt ved henne som hadde fått stalkeren til å bli så 

besatt av akkurat henne. Etter at hun fikk høre at han hadde fiksert vært på andre på samme 

måte tidligere, kunne hun heldigvis slå seg til ro med at det ikke var tilfelle. Det syntes hun 

var veldig beroligende. Likevel så hun i ettertid at hun ble mer forsiktig med hvordan hun 

fremsto overfor andre og at hun følte et ansvar for å tydeliggjøre at hun kun hadde 

vennskapelige intensjoner når hun møtte nye mennesker.  

 Silje passet på ikke å svare på meldingene ekskjæresten sendte henne fordi hun fryktet 

det ville svekke saken hennes. Hun formodet at hvis de hadde hatt en dialog kunne det se ut 

som at han ikke var en trussel for henne, og hun kunne endt opp med ikke å bli anerkjent som 

offer. Samtidig fortalte hun at hun hadde forståelse for at han fortsatte å ta kontakt, fordi de 

hadde et felles barn, og hun hadde forståelse for at han hadde lyst til å treffe barnet sitt. Hun 

turte ikke å la ham gjøre det, fordi hun var redd for at han skulle stikke av med barnet. Silje 

hadde derfor en viss forståelse for ekskjærestens kontaktforsøk, men samtidig gjorde hennes 

oppfattelse av hans intensjoner at hun visste det kunne være farlig å la han være i kontakt med 

barnet. Hun var derfor sikker på at det var riktig av henne å unngå å ha kontakt med 

ekskjæresten, selv om det betydde at hun ble nødt til å forholde seg til hans kontaktforsøk.      

Samtidig som at informantene mente at de ikke hadde gjort noe for å la seg bli stalket, 

fortalte de også at de gjorde det de kunne for ikke å fortsette å bli viktimisert; Informantene 

jobbet med ikke å la stalkeren ta for mye plass i livene deres. I delkapittel 4.2.2 ble det 

forklart hvordan informantene ble nødt til å gjøre endringer og begrensninger, på grunn av 

stalkingen. Her vil det bli presenter hvordan de prøvde å motarbeide at dette skulle skje. De 

ønsket å gjøre det de kunne for at ikke stalkingen ikke skulle forandre livene deres i for stor 

grad. 
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For Ine var det for eksempel viktig ikke å tilpasse livssituasjonen sin etter stalkingen, 

men å kunne leve livet slik hun ellers ville ha gjort. Hun prøvde derfor å fortsette med de 

dagligdagse rutinene hun ellers ville fulgt og passet på å fortsette å dra på jobb som vanlig. På 

den måten følte hun at hun beholdt kontroll over livet sitt, i stede for å overgi litt av 

kontrollen til stalkeren: 

Det gir selvfølgelig også meg en opplevelse av å være mer i kontroll, og at han 

bestemmer mindre over meg enn det han skulle ønske da, og det han kunne ha gjort. 

(…) det gir meg en følelse av kontroll i mitt eget liv. Og kontroll er kjempeviktig for 

psyken og trivsel. 

Det var altså viktig for henne ikke å la han kontrollere hverdagen hennes. En av grunnene til 

at hun mente det var så viktig å bevare kontrollen var at hun opplevde det som positivt for 

hennes psykiske helse. 

Aud snakket også om at hun ikke ønsket å la stalkeren tvinge henne til å endre seg. 

Hun fortalte at hun følte en motstand mot å innrette seg etter stalkingen og ønsket for 

eksempel ikke å flytte fra god jobb og gode venner kun for å føle seg litt tryggere. Samtidig sa 

hun også at: 

Jeg var veldig motstridende i meg selv, fordi selv om jeg tok så mange hensyn, som var 

veldig mye ubevisst, så var jeg også av den oppfatningen at han ikke skulle få stoppe 

meg fra å leve mitt eget liv. Jeg ble på en måte veldig dobbel i meg selv. Så jeg valgte å 

prøve å leve normalt, eller kanskje jeg innbilte meg selv at det var normalt å velge å gå 

ekstra runder for å handle på en ny butikk eller på helt andre tidspunkt.  

Følelsen av ikke å bli kontrollert var altså viktig for Aud og hun jobbet for å fortsette å leve 

slik hun ønsket. Samtidig medga hun at hun har blitt påvirket av stalkingen og at hun har 

måttet endre adferdsmønsteret sitt til en viss grad. Tankemønstret til den utsatte kan være et 

viktig virkemiddel i å beholde følelsen av selvbestemmelse og for ikke å tape seg selv helt.  

 Som også er forklart tidligere, er det i det senmoderne forventet at personer har 

kontroll over sine egne liv. Det er ikke lenger slik at myndigheter og samfunnsmessige 

forhold kontrollerer individene, de er nødt til å ha kontroll over seg selv. Selvbestemmelse er 

også en betydningsfull del av den individuelle friheten, det er viktig ikke å gi fra seg denne 

makten til andre (Beck, 2001). Det vil da være viktig ikke å være en person som lar andre ta 
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kontroll over seg selv, og informantene ønsker derfor ikke å la stalkeren vite at de til en viss 

grad har lyktes i det.  

 Karoline snakket også om at det var viktig for henne ikke å la stalkeren ta all 

kontrollen. For henne var det ikke kun vesentlig å føle at hun selv klarte å bevare kontroll, 

men i tillegg var det betydningsfullt ikke å la stalkeren føle at han hadde kontroll over henne. 

Hun passet derfor på ikke å la stalkeren få innfridd det hun oppfattet som hans ønsker. Blant 

annet ved å sørge for å hindre innsyn til huset sitt, slik at han ikke hadde mulighet til å 

spionere på henne om kveldene. Dette oppfattet hun som å være viktig for han å kunne gjøre. 

 Når personer befinner seg i en situasjon de ikke ser muligheter til å komme seg ut av, 

kan slike små handlinger som Karoline foretok, ha stor betydning, selv om de ikke skulle føre 

til endringer (Ugelvik, 2011:82). Slik kan en som er utsatt for tap av kontroll føle at hun eller 

han fortsatt har makt over sine egne handlingsevner. På samme måte overgir ikke 

informantene all kontrollen til stalkeren. Å nekte å endre på sine rutiner kan derfor være de 

utsattes strategi for å posisjonere seg overfor sin stalker. De demonstrerer slik at stalkeren 

ikke er viktig nok til å ha stor påvirkning på dem, eller har makt til å få dem til å endre seg.   

En av kveldene Karoline stengte for innsynet inn i hjemmet hennes, opplevde hun at 

stalkeren reagerte med å prøve å skremme henne, noe hun ikke ville la ham tro at han gjorde: 

I stedet for å ta det som et hint om at jeg visste hvor han var, så skulle han skremme 

meg mer. Da gikk han og sparket i veggene her en kveld. Slo i rutene og spente i 

veggene og var helt tullete utenfor her. Jeg satt bare helt rolig og latet som om 

ingenting her, mens kattene ble helt ville. Jeg satt med boken min, latet som at jeg leste i 

den og latet som jeg ikke hørte noen ting. For jeg tenkte at "du skal i hvert fall ikke se at 

jeg er redd". Men det var jeg jo. 

Karoline opplevde at stalkeren prøvde å få kontroll over henne ved å skremme henne. Ved å 

nekte å vise at handlingene hans påvirket henne tok hun fra ham den kontrollen. Det kan også 

ha hjulpet henne til å føle at hun gjorde noe aktivt ved å motsette seg stalkingen. Hun 

demonstrerte overfor stalkeren at han ikke var skummel nok til kunne skremme henne. På 

grunn av risikoen for voldelige angrep kunne det vært for farlig for henne for eksempel å gå 

utenfor og se hva som foregikk. Derfor kan hennes reaksjon ha vært en tryggere, men likevel 

uttrykksfull måte å håndtere situasjonen på (Scott, 1990).  

Dette kan også være et uttrykk for Karolines ønske om å konstruere sin identitet i 

relasjonen. Hun viste at hun ikke er en person som lar seg påvirke av slike handlinger og at 
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hun skal ikke være nødt til å gjemme seg i sitt eget hjem. Å late som at ingenting var kanskje 

derfor en veldig viktig handling for Karoline, selv om det ikke satte en direkte stopper for 

stalkingen. 

Informantene viser at de ikke var delvis skyldige i det som hendte; det var stalkeren 

som tok all initiativ, uten noe som kunne oppfattes som oppfordring fra informantene. Det var 

utenfor deres kontroll. Likevel valgte de å ta kontroll da de ble stalket, ved å ta ansvar for å 

beholde kontrollen over sin frihet.  

 

4.4.2 Sikkerhetsvurderinger og endring av rutiner 

Overfor er det beskrevet hvordan informantene ofte ikke hadde nok informasjon om stalkeren 

og intensjonen med stalkingen til å kunne drive med den beredskapen de ønsket. Til tross for 

dette gjorde de likevel det de kunne for å unngå å havne i farlige situasjoner. Noen av 

informantene fortalte at de ble nødt til å endre sine daglige rutiner eller levemåter for å 

motvirke stalkingen. De foretok hverdagslige tiltak for å forebygge risikoen for at noe skulle 

skje, og for å kunne være forberedt på hvordan de skulle reagere om stalkeren gikk til fysisk 

angrep på dem. En av informantene pleide for eksempel å sove med kniv under hodeputen en 

periode. Mens en annen planla hva hun skulle gjøre om stalkeren prøvde å bryte seg inn i 

huset hennes. Dette gjorde henne skeptisk til å reise bort og overnatte andre steder, fordi hun 

da ikke var trygg på naboer og eventuelle fluktruter. 

Aud brukte mye tid på å gjøre sikkerhetsvurderinger, og merket etter hvert at hun 

hadde begynt å endre på adferden sin. Hun unngikk å havne i sårbare situasjoner hvor 

stalkeren kunne få overtaket. Slike situasjoner oppstod som regel når hun var ute og gikk 

alene og han begynte å følge etter henne. Hun løste dette ved blant annet å bli uforutsigbar:  

Jeg prøvde å gjøre meg selv så uforutsigbar som mulig. Så jeg begynte å handle i ulike 

butikker på ulike tidspunkt og gikk aldri samme vei til og fra jobb, hvis jeg kunne unngå 

det. Jeg endret på rutene mine. Jeg prøvde hele tiden å tenke forebygging. Så det 

påvirker egentlig livet ditt fra du går ut døra om morgenen fram til du kommer tilbake 

og låser døra om kvelden. 

Hun brukte også mye tid på å planlegge når hun skulle ut og møte venner på kveldene, slik at 

hun skulle slippe å gå alene på de strekningene hun følte seg usikker. Blant annet fikk hun 
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venner til å bli stående og vente på taxi med henne eller for å se etter henne når hun syklet 

hjem, fram til hun hadde opparbeidet seg en fart hun var trygg på.   

 Videre gjorde Aud også en del andre vurderinger som omhandlet hvilke steder hun 

oppholdt seg på og til hvilke tidspunkt. Hun gikk alltid langs de mest trafikkerte veiene, 

vurderte sidegater nøye før hun gikk i dem og passet på ikke å måtte direkte passere menn 

hun ikke kunne se hvem var. En av de mest tidkrevende tiltakene hun gjorde var å stå inne på 

7/11 og vente på at stalkeren skulle slutte å følge etter henne. Det kunne noen ganger ta flere 

timer, fordi han plutselig dukket opp igjen hver gang hun prøvde seg på å gå hjem. For henne 

virket det nesten som at han gjemte seg slik at hun skulle tro at hun var trygg.   

 Det var flere av informantene som gjorde sikkerhetsvurderinger for hvordan de 

tryggest mulig kunne komme seg gjennom hverdagen. En av dem så alltid ut av kikkhullet på 

døren før hun gikk ut av leiligheten og vurderte om hun burde ta trappen eller heisen. Under 

intervjuet beskrev hun den grundige analyse hun gjorde av hvordan hun lettest mulig kunne 

slippe unna om stalkeren sto utenfor og ventet på henne: 

Han var nokså rund over magen og hadde dårlig kondis og da klarer han ikke løpe så 

fort og lenge. Så da er det kanskje tryggere å ta trappen. I heisen kan jeg bli innestengt, 

hvis den åpner og han dytter meg inn. Jeg drev med sånne vurderinger hele tiden. Når 

jeg kom ut av heisen og til utgangsdøra gjorde jeg meg et overblikk, for å se om han 

kunne være et eller annet sted utenfor.  

Dette gjorde hun mens stalkingen foregikk, men også en nokså lang stund i etterkant. Hun 

fortalte at det tok henne flere måneder å legge fra seg disse vurderingene.  

 For disse informantene var det viktig å avverge farlige situasjoner ved ikke å la dem 

oppstå. Å unnvike og komme i kontakt med stalkeren er en av flere strategier stalking-ofre 

ofte bruker for å unngå at noe skal skje med dem (Spitzberg og Cupach (2007) i Øverland 

(2012)). Denne strategien kan videre settes i sammenheng med teorien om rutineaktivitet og 

situasjonell forebygging, som er beskrevet i kapittel to. Målet til informantene var å avverge 

situasjoner hvor stalkeren hadde mulighet til å angripe dem uten at noen var der til å hjelpe 

dem. De skapte sin egen forebyggingsstrategi basert på hvilke settinger de mente at de var 

mest utsatt. Slik gjorde de dem selv til utilgjengelige ofre (Clarke, 2009, Zedner, 2009). 

Strategiene deres bestod av å tenke fremover, men også å navigere seg i terrenget mens de 

beveget seg gjennom det. 
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Dette kan videre vise at informantene anså stalkerne som personer som tenkte 

opportunistisk, på den måten at de mest sannsynlig kom til å angripe dem hvis de fikk 

sjansen. Den beste måten å avverge stalkerne ville da være ikke å skape en situasjon hvor de 

fikk mulighet til å komme nær dem (Aakvaag, 2008). Tidligere i dette kapitlet er det blitt 

beskrevet hvordan informantene ikke visste hvordan stalkerne tenkte, og derfor heller ikke 

hvordan de befattet beslutninger. De sikkerhetstiltakene informantene gjorde viser at de til 

tross for denne mangelen på informasjon, gjorde det de så som nødvendig for å beskytte seg 

selv. De brukte derfor selv en rasjonell tankegang og vurderte hvilke situasjoner de kunne 

være mest i fare (Ferraro, 1995).      

Ved å tenke situasjonelt blir enhver situasjon en mulig risikosituasjon der risikoen må 

forhindres, eller i hvert fall minimeres. Det ble viktig for informantene å tenke fremover og 

styre sin fremtid så mye det lot seg gjøre. En av dem gjorde dette ved å prøve å eliminere 

risikoen fullstendig, og gikk derfor inn for å stoppe stalkingen. Hun ønsket å ta stalkeren på 

fersk gjerning og skaffe bevis på det han gjorde:   

Jeg tenkte bare å snike meg etter ham. At jeg skulle stalke ham til en forandring *ler*. 

(…) Så da tenkte jeg at "ok, hvis jeg får tatt bilde av ham, helst med buksa nede, 

selvsagt", for det er jo ofte det de gjør, de sitter jo og koser med seg selv, "så skal jeg 

bare sende det til ham i posten, altså hive det i postkassa, og skrive det at 'nå er det så 

enkelt, enten holder du deg til hælvetet langt unna, eller så får hele slekta di dette her 

som julegave i år, forstørra. (…) Så da satt jeg ei uke oppe på loftet, på det rommet her 

*peker opp*, men jeg fikk jo aldri tatt det bildet og det gjorde meg så frustrert at jeg 

nesten kastet opp. Fordi da kom vi aldri til det punktet hvor vi kunne få et oppgjør og bli 

ferdige. Du må faktisk leve med det hver dag, hele året.. i seks år. Du blir jo faen meg 

gal vet du. 

I tillegg til å gjemme seg på loftet for å ta bilde av stalkeren fortalte informanten også at hun 

hadde prøvd å kartlegge kjørerutene han brukte for å komme for å komme seg hjem til henne. 

En gang endte hun opp med å kaste seg inn i bilen og kjøre etter ham, etter å ha fått tips om at 

han hadde vært i nærheten. Denne planen tyder på en desperasjon etter å sette en stopper for 

stalkingen og dermed kunne slutte å leve i frykt for hva som kan skje. Ngo og Paternoster 

(2016) fant i en undesøkelse at personer som føler mye frykt når de blir stalket ofte er 

motiverte til å finne en løsning på problemet. Ofte gjøres dette ved selvhjelp, slik informanten 

prøvde i denne situasjonen.  
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Dette kan illustrere at hun var handlekraftig og aktiv, ikke et passivt offer som kun satt 

og ventet på hjelp, eller at noe farlig skulle skje (Polkinghorne, 1996). Videre er risikofokuset 

tydelig ved at hun ønsket å arrangere et internt oppgjør, for så å få stalkeren til å la henne 

være i fred, i stedet for å få ham arrestert og straffet for det han har gjort. Målet var å avverge 

stalkeren fra å fortsette, og dermed eliminere risikoen for at det skulle skje noe verre i 

fremtiden (Shearing, 2001).  

Stalkeren til Karoline var så mye utenfor huset hennes og spionerte at hun til slutt endte 

opp med å kjøpe seg overvåkningskameraer, som hun satte opp på forskjellige steder på 

tomten sin. Hun fortalte om tekniske problemer hun hadde med å få koblet opp kameraene og 

frustrasjonen hun følte angående det. Videre fortalte Karoline at de sikkerhetstiltakene og 

forholdsreglene hun foretok, imidlertid ikke hjalp henne med å føle seg tryggere, det kunne 

derimot virke som at hun ble mer nervøs. Det merket hun blant annet da hun satte opp 

kameraene: 

Sånn som den kvelden jeg fikk kameraene på plass og harddisken fungerte, så tenkte jeg 

at «nå er jeg trygg». Men da jeg gikk og skulle legge meg, og satte meg på sengen, så 

fikk jeg en sånn «hva om han ser kameraene etterpå da, og vet at jeg har ham på film 

og at harddisken er inne (i huset), så tenner han på huset for å slette beviset?» *ler*. 

Du blir så paranoid vet du, at det er helt fryktelig. Så jeg turte ikke sove *ler*.  

Karoline endte altså opp med å tenke over enhver mulig konsekvens av sine handlinger. Ikke 

å gjøre noe kunne hatt negative konsekvenser for henne, men hun kunne heller ikke være 

sikker på om de tiltakene hun foretok var de beste for hennes sikkerhet heller.    

Den samme effekten kunne også noen persienner hun satte opp ha hatt. De ble satt opp 

fordi hun ønsket å avverge at stalkeren fikk innsyn og håpet at det skulle få henne til å føle 

seg litt mindre eksponert, Hun lyktes i å hindre innsyn og slapp å bekymre seg over at det sto 

noen og stirret på henne mens hun var hjemme. Imidlertid førte dette til at hun heller ikke 

kunne se ute, noe hun ble stresset av. Selv om sikkerhetstiltak som kameraer er ment å gjøre 

folk tryggere, er det ikke nødvendigvis slik at de faktisk føler seg tryggere. Noen ganger kan 

det ha motsatt effekt, fordi de alltid blir påminnet at det foreligger en potensiell fare (Balvig, 

1995:97).  

 Fortellingene om tiltakene informantene iverksatte viser hvordan de tok ansvar for å 

beskytte seg selv, til tross for lite kunnskap om hva de måtte beskytte seg mot. De foretok 
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situasjonell forebygging i hverdagen, for å minimere risikoen for å bli utsatt så godt som 

mulig.  
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5 Offerets forhold til resten av 

samfunnet 

 

5.1 Introduksjon 

Temaet for dette kapitlet er hvordan informantene snakket om personer som ikke var direkte 

involvert, men som likevel var en del av deres forståelse av opplevelsene. Hvordan 

informantene opplevde møtene med resten av samfunnet, kan belyse hva som var viktig for 

dem da de søkte hjelp og anerkjennelse.  

Det er flere aspekter som kan være viktig for offeret i møte med samfunnet. 

Informantene hadde forskjellige forventinger til hvilken rolle andre skulle spille, avhengig av 

hvem de var. Her vil det først bli sett på hvilken praktisk hjelp de fikk, eller ønsket å få. Det 

kunne være snakk om hjelp til å få sitt syn på stalkingen bekreftet, eller hjelp til å redusere 

risikoen.  

De fortalte også om deres ønske om annerkjennelse fra forskjellige personer i livene 

sine. Deriblant ønsket de at andre skulle se hvor reell stalkingen var, og noen av dem følte at 

de måtte kjempe for å få denne anerkjennelsen. Samtidig ønsket informantene heller ikke å bli 

ansett som passive og hjelpeløse, dette viste seg i enkelte av dem sin frustrasjon over at andre 

overdrev hvor forsiktig de måtte være.   

 

 

5.2 Praktisk hjelp 

Den praktiske hjelpen informantene fortalte om, kunne komme fra offentlige personer som 

dommere og prester, eller mindre formelle relasjoner, som venner og bekjente. Noe av hjelpen 

de fikk bidra til å redusere den opplevde risikoen. Samtidig fungerte flere personer som 

bekreftelse på at informanten ikke oppførte seg klanderverdig, eller at stalkingen var reell og 

farlig. I flere av intervjuene ble det lagt vekt på hvordan de opplevde møtet med politiet. 
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Politiet kan ha hatt en spesiell rolle i informantenes søken etter hjelp og støtte, kanskje på 

grunn av posisjonen politiet har.  

 

5.2.1 Hjelpere og sannhetsvitner  

Flere personer hadde direkte innvirkninger på stalkingen og hvordan interaksjonen utartet seg. 

Noen av informantene fikk forventningene om hjelp innfridd, mens andre følte de ikke fikk 

det. Noen trengte personer til å hjelpe dem sette en stopper for stalkingen, eller i det minste å 

minske risikoen for at noe alvorlig skulle hende. Andre personer fungerte som sannhetsvitner 

ved å være vitne til stalkerens oppførsel, eller ved å ha opplevd de negative sidene ved 

stalkeren selv.  

Det fremstod som viktig å kunne vise til noen som bekreftet at informantene ikke 

overdrev, eller innbilte seg risikoen. De snakket både om vitner til stalkerens dårlige 

personligheter og om vitner til enkelte hendelser. Dette var gode vitner på grunn av hva de 

hadde sett og opplevd selv, og på grunn av hvilke typer personer vitnene var. 

Som beskrevet overfor hadde Aud vanskeligheter med å få vist andre hvem stalkeren 

var. Hun fikk imidlertid etter hvert vist han til en bekjent hun satt og snakket med utenfor et 

utested. selv om hun ikke kjente denne personen godt opplevde hun dette som en stor lettelse: 

(…) det var etter 6 år. Så det siste året følte jeg meg faktisk tryggere, fordi jeg visste at 

noen hadde sett han. Så jeg sa at "skjer det noe (med meg) så må du si at det er han». 

På 7 år fikk jeg bare vist han til en person, og jeg prøvde virkelig, altså. Jeg tok med 

meg venner på kafé i tilfelle han skulle gå forbi, sånn at jeg kunne få vist han, men det 

skjedde aldri. Det var akkurat som at han hadde en sensor på når jeg skulle si det til 

noen. 

Selv om ingen kunne bekrefte at stalkeren var farlig og at han ønsket å skade Aud, hadde hun 

i hvert fall et vitne på at han eksisterte. Det var viktig for henne at noen kunne gi en 

beskrivelse, i tilfelle det skulle hende noe med henne. Bekreftelse på at stalkeren var ekte kan 

ha vært viktig både for sikkerheten og for å bevise at stalkingen var reell.  

 Karoline var skeptisk til stalkeren sin allerede da han begynte å sende henne 

tekstmeldinger, derfor passet hun på å ikke være for hyggelig overfor han, og var reservert da 
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han var i nærheten. Til og med de gangene han kom innom baren hun jobbet, valgte hun å 

ikke være like blid og serviceinnstilt som hun ellers ville vært: 

(..) så var jeg nesten uhøflig mot han som gjest. Jeg fikk til og med kommentar fra sjefen 

min om at "du er ikke nødt til å være frekk.", så jeg sa det at han er litt for vennlig, så 

jeg har ikke lyst til å gi han noe inntrykk av at jeg setter pris på det. Da var det greit da, 

da jeg forklarte han sammenhengen. 

Kommentaren fra sjefen kan fungere som et ekstra bevis på at Karoline var avvisende mot 

stalkeren fra starten av, og at hun derfor ikke kunne gjort noe annerledes. Hun hadde blitt 

fortalt av andre at hun sikkert hadde oppmuntret stalkeren på en eller annen måte, noe hun 

irriterte seg over. Bemerkelsen fra sjefen kan motbevise den påstanden; Karoline hadde ikke 

en gang vært hyggelig mot stalkeren som gjest, og det hadde hun et vitne på. Dette kunne 

tydeliggjøre at stalkeren hadde valgt seg ut en tilfeldig person. Fraskrivelse av ansvar for 

stalkingen, som er beskrevet i kapittel 4.4.1, kan ha større troverdighet når et pålitelig vitne 

kan bekrefte det. Dermed kunne Karoline lykkes i ikke å bli klandret for stalkingen, slik 

enkelte kan bli om de tilsynelatende lar seg selv bli viktimisert (Ituarte, 2007).   

Karoline fikk også bekreftelse fra andre personer. Hun fortalte blant annet om den 

gangen hun ble venninne med ekskonen til stalkeren. Ekskonen kunne bekrefte at stalkeren 

hadde vært fysisk og psykisk voldelig som ektemann:   

Men hun har fortalt meg veldig mye om livet med (stalker) i ettertid og det er ikke noe 

som overrasker meg. Hvor utspekulert og jævlig han kunne være. Som egentlig bare 

hadde styrket min egen tanke om at det faktisk ikke var feil av meg å tenke at jeg burde 

skaffe meg et våpen. 

Argumentet om at stalkeren var farlig kan ha større effekt når offeret har vitner som bekrefter 

hennes inntrykk av han. Ekskonen kan derfor hatt samme bekreftende effekt som sjefen 

hennes, men i stedet for å bekrefte egenskaper ved Karoline, bekreftet hun egenskaper ved 

stalkeren. Slik kan Karoline fremheve at det ikke kun var overfor henne stalkeren utgjorde en 

risiko. Hvis andre personer har hevdet det samme som henne, kan påstandene hennes fremstå 

som mer troverdig. Det kan ha hjulpet henne med å slå seg til ro med at hun ikke overdrev, og 

med å demonstrerer alvorlighetsgraden når hun forteller historien til andre.  

Karoline fortalte at hun også observerte at stalkeren hadde en skadelig oppførsel 

overfor andre personer i livet hans. Blant annet hadde Karoline medlidenhet for en av sønnene 
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til stalkeren, som hun oppfattet at ikke fikk den anerkjennelsen fra faren som han trengte. 

Dette var et tema hun kom tilbake til flere ganger. Det gir et inntrykk av at stalkeren var en 

person som ikke brydde seg om andre. Hvis han ikke en gang gav kjærlighet til sine 

nærmeste, burde det ikke være vanskelig å tro at han kunne være slem mot Karoline, som han 

ikke hadde et nært forhold til. For Karoline var det derfor betydningsfullt å få bekreftelse fra 

andre på både at hun ikke hadde forårsaket stalkingen selv, og at faren var så reell som hun 

oppfattet den.     

Bekreftelse fra andre var også sentralt i fortellingene til Gina og Elise. De fortalte hver 

sin historie om når de fikk sannhetsvitner på at stalkerne var ustabile. Elise fikk en prest, som 

hadde tilknytning til jobben hennes med seg hjem til mannen som ikke sluttet å ringe henne, 

for å ta en prat med han. Selv om hun syntes det var et skremmende møte sa hun også at:  

(…) jeg husker det var veldig godt å ha han presten der. Han var en sånn voksen, 

godhjertet, snill mann. Og det var veldig godt å ha han som en sånn.. det som var fint 

med han var at han var med og så hvor sjuk han var. Så han var vitne på at det ikke var 

jeg som bare fant på ting.  

Det var beroligende for henne å slippe å håndtere situasjonen alene. Samtidig syntes hun det 

var fint at presten kunne bekrefte at mannen var ustabil. Han fungerte både som en emosjonell 

støtte og til å etablere troverdighet.  

 Det kan ha vært ekstra betryggende at Elise sitt vitne var en prest. Prester kan være 

personer Elise selv har stor tillitt til, og det kan ha hjulpet henne mot å vurdere om hun 

overdrev. Samtidig er det flere andre som har tillitt til prester. Derfor kunne Elise ha følt seg 

tryggere på at andre kom til å ta henne på alvor når hun fortalte historien. Det ligger en ekstra 

tyngde i at det var en prest på hennes side, til forskjell fra hvis det for eksempel hadde vært en 

venn. Hun la også vekt på å fortelle om de gode egenskapene hun oppfattet at presten hadde; 

han var voksen, godhjertet og snill.  

 Presten tok ansvar for Elise og etablerte realiteten i stalkingen. Selv om 

individualiseringen gjør personer friere til å skape sin egen identitet, er de likevel ikke frigjort 

fra å være avhengig av samfunnets institusjoner. Beck (2001:121) påpeker at individualisering 

fører til institusjonalisering og standardisering av livene til individene. Dette betyr at de blir 

avhengige av institusjoner som blant annet kan tilby rådgivning og omsorg. Til tross for at 

personer har et individuelt ansvar til å konstruere sin egen identitet, vil det da være viktig å 

kommunisere sin identitet i samarbeid med andre, for å lykkes.     
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 I historien til Gina var det en ordstyrer fra konfliktrådet som fungerte som et 

tillitsverdig vitne. Kvinnen som ikke gav seg med å sende henne aggressive mail gikk til slutt 

så langt at de endte opp i konfliktråd. Dette var en positiv opplevelse for Gina, fordi hun 

syntes det kom godt frem at det var den andre kvinnen som var ustabil. Hun bemerket seg 

hvordan ordstyreren ble mistenksom på at kvinnen kun hadde et par tekstmeldinger å vise til, 

samtidig som at Gina selv hadde en stor bunke med mail og tekstmeldinger hun hadde mottatt 

fra kvinnen, som bevis. Videre hadde den andre kvinnen ingen håndfaste beskyldninger, hun 

unngikk i tillegg å svare konkret på spørsmål ordstyreren stilte henne, og hun snakket seg ofte 

bort fra temaet. Elise oppfattet at ordstyreren var på hennes side, ved at han blant annet talte 

Gina sin sak overfor kvinnen.  

Dette hjalp Gina med å oppnå bekreftelse på at hun ikke var den som hadde gjort noe 

galt. Hun oppfattet videre at ordstyreren gjorde det han kunne for å få en slutt på kontakten 

mellom Gina og kvinnen. Dette var hun veldig glad for, fordi hun ønsket at møtet skulle 

hjelpe henne med å få slutt på trakasseringen. Motivene til Gina var rettet fremover, hun var 

ikke fokusert på å få gjenopprettet det som hadde blitt gjort. Slik fungerte ordstyreren som et 

beredskap for Gina, til å minimere risikoen for å bli stalket av den samme kvinnen i fremtiden 

(Zedner, 2009).    

 Gina brukte mye tid på å samle sammen alle bevisene hun hadde, for å kunne 

fremstille dem i konfliktrådet. Ved å gjøre dette beviste hun at hun var i stand til å samarbeide 

med konfliktrådet, på deres premisser. Dette kan være viktig for at slike myndigheter skal 

kunne tillegge personer offerrollen (Strobl, 2004). Ved å samarbeide på riktig måte, fikk hun 

den hjelpen hun ønsket. Det kan ha vært betydningsfullt for Gina å vite at hun var i stand til å 

lykkes med å samarbeide med konfliktrådet.   

 En annen informant fortalte om en lignende opplevelse med en dommer i en av sakene 

mellom henne og stalkeren. Hun var lettet over at dommeren var tilskuer til noen av stalkeren 

sine usammenhengende tankerekker:  

Det er et kott her(i huset hennes) med madrass som er brukt som gjesterom. Han 

innrømmet at han hadde sovet der for å vise at jeg ikke trengte å være redd for å ha han 

i huset. Bare det å si det, liksom.. til en dommer.. Det var jeg veldig glad for at han sa. 

Akkurat som ordstyreren i konfliktrådet fungerte for Gina, var denne dommeren viktig å ha på 

sin side for denne informanten. Dommeren hadde makt til å gi den utsatte den beskyttelsen og 

gjenopprettelsen hun følte at hun trengte. Samtidig kan det være viktig å ha dommerne på sin 
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side fordi det er deres jobb å avgjøre hvem som har gjort noe galt, og hvem som har fått urett 

gjort mot seg. Denne fortellingen er også et bevis på hvor virkelighetsfjern stalkeren kunne 

være; hvis han ikke en gang visste hvordan han skulle snakke med en dommer, er det ikke 

vanskelig å tro på at han ikke var stabil.   

 Godkjennelse fra en offentlig person, som en dommer eller ordstyrer, kan være viktig 

for at personer ikke skal føle seg som avviste ofre (Strobl, 2004). Det kan også ha hatt ekstra 

effekt når sannhetsvitnet har en offisiell oppgave som går ut på å avgjøre hvem som har skyld. 

Ved å ha ordstyreren og dommeren på sin side kan det ha vært enklere å stille seg i 

offerrollen.  

En annen fortalte at hun fikk praktisk hjelp fra vennene sine. Det var generelt viktig 

for henne at vennene hennes var klar over hva som foregikk: «Alle som kjente meg da visste 

om det, fordi jeg tenkte det var den eneste måten jeg kunne ha en viss sikring i tilfelle noe 

skjedde med meg». Vennene ble derfor et viktig middel for henne til å føle seg trygg. Hvis 

hun skulle omgås dem, passet hun på å planlegge at vennene skulle komme og møte henne og 

hun at de skulle følge henne et stykke hjem. 

Det var likevel ikke alle denne informanten lyktes i å få hjelp fra. Hun fortalte om en 

kveld hun var på et utested, og endte opp med å måtte gå hjem alene. Da begynte stalkeren å 

følge etter henne igjen, noe som førte til at hun ikke tok sjansen på å gå hjem. Først ringte hun 

taxisentralen. Men de hadde et køsystem som de nektet å gjøre et unntak fra, selv om hun 

fortalte at hun ble forfulgt og var redd. Deretter dro hun til et hotell og søkte tilflukt i lobbyen, 

men også der viste de liten interesse i å hjelpe henne, noe som førte til enda mer frustrasjon. 

Hun ble derimot lettet da de hotellansatte endelig forsto alvoret, og lot henne bli i lobbyen så 

lenge hun trengte.  

Informanten ønsket at vennene hennes, taxisentralen og hotellet skulle hjelpe henne 

med situasjonell forebygging (Clarke, 1995), men det var ikke alle hun lyktes i å få denne 

hjelpen fra. Hun følte fortvilelse over at disse instansene ikke forstod hvor viktig det var for 

henne; Det som for henne åpenbarte seg som en risikosituasjon, ble ikke akseptert, og hun ble 

nødt til å håndtere risikoen alene. Dette illustrerer at det er vesentlig å bli tatt på alvor, for å få 

den hjelpen den utsatte trenger.     

For informantene hadde andre personer en funksjon ved å etablere at informantene var 

utsatt for noe reelt og farlig, og at de ikke var ansvarlig for sin viktimisering. Dette ble gjort 

ved at andre var vitne til at informantene tok ansvar for sin egen sikkerhet, eller at de var vitne 

til stalkerens personlighet. I tillegg var det betydningsfullt at andre personer tok ansvar 
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overfor informantene. Det kunne både få dem til å føle seg tryggere, og til å få 

offerposisjonen sin bekreftet.   

 

 

5.2.2 Hjelp fra politiet 

Politiet kan utgjøre en viktig form for praktisk hjelp, på grunn av deres posisjon. De kan 

hjelpe den utsatte med å forhindre å bli viktimisert, og de kan ha innvirkning på om den 

utsatte lykkes i å ta til seg offerrollen. Fem av de seks informantene fortalte om sin kontakt 

med politiet og hvordan de opplevde den kontakten. Noen var fornøyde med hjelpen de fikk, 

mens andre ikke var det.  

Flere av informantene fortalte altså at de hadde fått god hjelp. For eksempel Gina som 

var positivt overrasket over hvor alvorlig politiet tok anmeldelsen hennes mot kvinnen som 

slo en flaske i hodet på henne. I tillegg til Ine, som hadde fått mye hjelp fra politiet og ønsket 

å fremheve at de gjør mye bra for personer som er utsatt, til tross for at de får mye klager. 

Hun følte seg tatt på alvor av politiet hver gang hun kontaktet dem, selv om stalkeren hadde 

prøvd å få politiet til å sympatisere med han. Ine var videre sikker på at politiet tydelig ser 

realiteten i situasjoner: «det siste du kan manipulere er politiet». 

I enkelte tilfeller kunne det ha vært viktigere at politiet var på informantenes side, enn 

at de faktisk hadde mulighet til å hjelpe dem. Andrea tok kontakt med politiet allerede da 

stalkeren begynte å sende henne ubehagelige tekstmeldinger. Hun fikk beskjed om at det ikke 

var noe politiet kunne gjøre for henne, fordi stalkeren ikke hadde gjort noe straffbart. De ba 

henne likevel være forsiktig, fordi de hadde kjennskap til mannen, og visste han kunne være 

påtrengende. Det var veldig frustrerende for Andrea ikke å kunne få hjelp, fordi det forsterket 

hennes følelse av å måtte håndtere stalkingen alene. Likevel uttrykte ikke Andrea frustrasjon 

overfor politiet, hun fortalte at hun hadde sympati for den situasjon dette satte politiet i. Hun 

mente det måtte være frustrerende å vite at noen kan være i fare, uten å kunne gjøre noe med 

det. Hun sa blant annet at: «man jo hjelpeløs både som myndighet og offer i en sånn 

situasjon».  

Det kan ha vært betryggende for henne at politiet tillot henne å innta en offerposisjon, 

selv om det betydde at hun foreløpig måtte klare seg uten deres hjelp. Anerkjennelse fra 

politiet kan ha stor betydning fordi politiet generelt har stor tillitt i Norge. Publikum har et 

følelsesmessig forhold til politiet, fordi de representerer orden og motstykket til kriminalitet 
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(Vestby, 2014:19). Det kan ha vært like viktig for Andrea å ha politiet på sin side, som det var 

for Elise å ha presten som sannhetsvitne. Som beskrevet i forrige delkapittel, er det enkelte 

former for anerkjennelse som fungerer bedre enn andre til å bekrefte offeridentiteten til den 

utsatte.  

Aud opplevde derimot problemer med å bli tatt på alvor av politiet. I løpet av de årene 

hun ble etterfulgt av en fremmed, oppsøkte hun politiet to ganger. Den ukjente mannen hadde 

ikke angrepet henne, men hun fryktet at han en dag kom til å gjøre det. Den første gangen hun 

kontaktet politiet ble hun tatt imot av en mannlig betjent som hun opplevde at bagatelliserte 

situasjonen:    

Da gikk jeg til politiet. Da hadde det gått vell et år. Så jeg var ikke på en måte sånn.. 

jeg løp ikke til politiet for ingenting. Da jeg kom til politiet var det en mannlig betjent, i 

50 åra, som tok imot meg. Han var veldig arrogant. Og da jeg la frem en veldig reell 

bekymring.. dette hadde foregått over så lang tid så jeg visste at dette ikke var noe 

tilfeldig eller noe som gikk over.. Så forventet jeg å bli tatt på alvor. Hans reaksjon var: 

"han liker deg vel da". 

Videre foreslo politibetjenten at Aud skulle kontakte noen «sterke kompiser», som kunne 

hjelpe henne med å «skremme han». Det var all hjelpen hun fikk. Dette uttrykte hun mye 

sinne og frustrasjon over, hun følte at hun ikke ble tatt på alvor. Aas (2014) fant i sine 

intervjuer med voldsutsatte kvinner om deres erfaringer med kontakt med politiet, at kvinnene 

syntes politiet la for mye vekt på den fysiske volden de hadde blitt utsatt for. Flere av 

kvinnene forklarte at de derimot ofte syntes den psykiske volden var verre enn den fysiske, 

fordi de gikk rundt med konstant angst.   

Mens Grøvdal (2012) fant i sin undersøkelse at kvinner utsatt for mishandling kan ha 

problemer med å bli tatt på alvor som offer i møte med politiet og rettssystemet. Det fremsto 

som vesentlig at ofrene verken var for passive i å beskytte seg selv, eller at de var så aktive at 

de overkjørte politiet i sitt arbeid. Videre kan det være viktig at situasjonen ikke fremstår som 

uklar. For at situasjonen skal oppfattes som kvinnemishandling er det vesentlig for politiet å 

se et sterkt skille mellom den som er skyldig og den som er uskyldig (Grøvdal, 2012:206-211). 

Dette kan også ses i sammenheng med teorien om det ideelle offeret. Det kreves at det ideelle 

offeret har et godt samarbeid med politiet og at det er tydelig at offeret står i kontrast til 

gjerningspersonen (Strobl, 2004, Christie, 1986).    
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Det er mulig at de informantene i min studie som opplevde vold fra stalkeren, hadde 

bedre erfaring med politiet fordi de hadde noe konkret å vise til. Som beskrevet overfor, kan 

konsekvensene være enklere å illustrere for andre når offer har håndfaste bevis. Samtidig kan 

det ha vært vanskelig for Aud å forstå hvorfor hun ikke ble tatt på alvor, siden hun selv 

opplevde situasjonen som veldig alvorlig. 

 Aud fikk derfor ikke innfridd sine forventinger til politiet. Hun hadde en precrime 

innstilling. Derfor oppfattet hun det som politiets oppgave å minimere risikoen for at hun 

skulle bli utsatt, og for at hun skulle føle seg trygg. Mens hun opplevde at politimannen heller 

utviste en rettferdighetstankegang (Shearing, 2001); stalkeren hadde ikke gjort noe straffbart 

og burde derfor heller ikke bli straffet. Men for Aud var det ulogisk å skulle vente til noe 

farlig skjedde, når det kunne avverges i forkant. Videre viser det hvordan personer blir mer 

anmodet til å ta vare på seg selv (Zedner, 2009:77). Betjenten mente at hvis hun ikke ønsket å 

bli et offer burde hun gjøre seg utilgjengelig til å bli det, blant annet ved å skaffe seg hjelp fra 

sterke kompiser.         

Den andre gangen Aud gikk til politiet, noen år senere, følte hun seg mer tatt på alvor. 

Men denne gangen mente politiet at stalkeren kunne være så farlig at det ville forverre 

situasjonen om politiet involverte seg. Det ble deretter overlatt til Aud selv å bestemme om 

politiet skulle ta en prat med stalkeren, eller om hun fant det tryggest å la være. Dette gjorde 

henne mer frustrert:   

(…) du går til politiet, jeg har blitt totalt nesten latterliggjort første gangen og andre 

gangen får jeg vite at det ikke er noe lovverk som beskytter meg, det er egentlig 

ingenting. Og politiet har ikke peiling og de overlater sikkerheten til meg. De ville ikke 

komme med en anbefaling en gang, på om jeg skulle anmelde eller om jeg skulle la 

være. Underforstått var det «du bør bare finne deg i det».  

Aud og Andra fikk veldig lik tilbakemelding; Politiet så at situasjonen var risikabel, 

men det var lite de kunne gjøre for å hjelpe dem. Til forskjell fra Andrea opplevdes det ikke 

som tilstrekkelig for Aud å få bekreftet at situasjonen kan være farlig. Hun mente at denne 

anerkjennelsen gav henne rettigheter til hjelp fra politiet, og at de ikke innfridde disse 

rettighetene.  

Aud kom ofte tilbake til opplevelsene med politiet og beskrev dem med detaljer og 

frustrasjon. Det kan være fordi politiet påla henne ansvar som hun oppfattet at tilhørte politiet. 

På grunn av at politiets oppgaver blir forbundet med trygghet og rettferdighet, kan det 
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foreligge forventninger om at politiet skal ta ansvar (Vestby, 2014: 19). Når politiet ikke gjør 

det, kan det oppleves som at de ikke tar offerrollen til den utsatte på alvor, eller at de ikke 

tillater dem å inntre i den rollen. Det kan også illustrere at, selv om personer ser seg selv som 

individuelle og selvstendige (Beck, 2001), har de fortsatt forventninger om at myndigheter 

skal ha en viss grad av kontroll. Det er mulig at personer ser det som politiets oppgave å sørge 

for at ingen blir fratatt kontroll over sine liv.    

   Politiet er viktige aktører i å avverge fremtidig risiko for utsatthet. Når de utsatte 

ikke har mulighet til å utrette de nødvendige tiltakene for å passe på seg selv, kan politiet 

være det mest naturlige alternativet. Å bli tatt på alvor av politiet er derfor viktig for å føle seg 

trygg. Samtidig vil det være viktig å få bekreftet at de er verdige til å få politiets hjelp, enten 

det er gjennom hvordan politiet handler, eller hvordan de reagerer. Hvis politiet ikke bekrefter 

de utsattes offeridentitet kan det bli vanskelig å få den hjelpen og støtten de mener de trenger.     

 

 

 

5.3 Anerkjennelse 

Informantene fortalte om ønsket om å bli trodd av andre og frykten for ikke å få den 

anerkjennelsen de ønsket. Anerkjennelse kan oppfattes som viktig for å lykkes i å konstruere 

sin egen offeridentitet. Selv om denne konstruksjonen springer ut ifra hvordan personer ser 

seg selv, skjer det også i samsvar med de personene de utsatte har rundt seg. Informantene 

fortalte om deres kommunikasjon med venner, familie og andre de var i relasjon med for å 

kunne være faktiske ofre (Strobl, 2004). Flere teoretikere hevder at ikke å få støtte fra andre 

kan fungere som en ekstra belastning på personer som har blitt viktimisert. Ved å bli avvist 

som offer, kan den utsatte oppleve å bli viktimisert for andre gang (second victimization). 

Dette kan blant annet innebære ikke å bli trodd, eller at konsekvensene offeret opplever blir 

bagatellisert (Correia et al., 2001:327-328).  

De som ser viktimiseringen utenfra kan ha en annen oppfatning av den enn de som 

opplever det. Christie (1986:21) mener at for å få status som et ideelt offer er personer nødt til 

å være sterk nok til å tale sin sak og bli hørt, samtidig som at hun eller han må være svak nok 

til å bli godtatt som offer, og ikke være en trussel for andre interesser.  
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Enkelte informanter følte de fikk den støtten de trengte, mens andre skulle ønske at de 

fikk litt bedre forståelse. Elise var en av dem som mente hun ble tatt på alvor. Hun opplevde å 

få god hjelp og støtte fra arbeidsplassen sin da hun fortalte dem om stalkingen. Det var viktig 

for henne å bli tatt på alvor på jobben, på grunn av at stalkeren var en kollega. Derfor var hun 

lettet over at de viste henne forståelse.  

 Hun fortalte likevel at hun var redd for at personer rundt henne ikke skulle ta henne på 

alvor. Spesielt fryktet hun at de nye kollegaene skulle synes at hun overdrev, eller at jenta hun 

delte leilighet med skulle synes det var mye styr med henne:  

Man er opptatt av det når man er ny og ikke kjenner en sjel, at man skal bli likt og få 

nye venner og alt det der. Det står litt sånn i motsats til å... at man skal lage mye vesen 

av at man blir stalket av en kollega. *ler* Jeg tror jeg var litt redd for å bli sett på som 

en dramaqueen.  

Hun trodde dette kunne være en av grunnene til at hun ikke snakket om frykten med andre. 

Dette fortalte også en annen informant om, som syntes det var litt flaut å skulle fortelle 

naboene om hva som foregikk, fordi hun følte at hun tvang dem til å tilpasse seg hennes 

problemer. 

 Gina opplevde at flere personer skrev om henne på sosiale medier. Hun fortalte at hun 

var redd for at andre skulle tro på det disse personene skrev om henne. I tillegg fryktet Gina at 

andre skulle tro at det var noe galt med henne, på grunn av at flere personer valgte å angripe 

henne på denne måten. Likevel visste hun at hun ikke burde bry seg om dette, fordi de som 

leste det som ble skrevet om henne, var fremmede. Ønsket om å bli ansett som uskyldig, var 

likevel til stede. Denne frykten for å ikke bli trodd kan ses i sammenheng med hvordan 

personer som er utsatt for partnervold ofte føler at de er nødt til å bevise offerskapet sitt 

overfor andre (Meyer, 201578). Det kan føles ubehagelig at andre ikke så Gina sin posisjon, 

slik hun så den selv.     

Noen av informantene hadde problemer med å få støtte og anerkjennelse fra venner og 

familie. En informant opplevde at hennes stalker, som også var hennes ekskjæreste, ringte 

rundt til hennes familie, venner og eksmann, for å sette henne i et dårlig lys. Blant annet 

prøvde han å få det til å se ut som at denne informanten løy om at de ikke hadde kontakt 

lenger. Da kjørte han hjem til henne tidlig om morgenen, rett før eksmannen hennes kom for å 

hente barna, og begynte å jobbe i hagen, slik at det skulle se ut som at han fortsatt bodde der. 
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Hun var sikker på at eksmannen trodde på løgnene til stalkeren en liten periode, og var lettet 

over at det endte med at ingen tok løgnene hans på alvor.  

 Andrea uttrykte skuffelse over at familien hennes ikke trodde henne da hun fortalte 

dem hvem hun mente spionerte på henne hjemme hos seg: 

Likens så sa jo mamma, pappa og søsteren min også at "du må roe deg ned, slutt å si 

sånt, det er ikke han. Det kan ikke være han som holder på med dette her, det kan jo 

være hvem som helst. Han er så grei en kar" og.. For det første blir du veldig såret og 

lei deg over at familien din ikke tror på deg, når du er i en så jævlig klemme som jeg var 

i. Jeg er en veldig lojal person selv, hvis noen har truet søsteren min så har jeg gått til 

frontalangrep, jeg har vært som en løvemor når det gjelder henne. 

Videre fortalte hun at mangelen på støtte fikk henne til å føle seg ensom, og hun var redd for 

at hun ble nødt til å stå alene om noe verre skulle skje: «Du føler det så forrådt, på en måte. 

De skal jo hjelpe deg, det er jo de som står deg nærmest. Det var en fryktelig følelse, for i 

tillegg til alt det andre, så har du ingen som du kan stole på at stiller opp hvis det virkelig 

smeller. Det var litt kjipt.». Som flere av de andre informantene, fortalte Andrea at det hendte 

hun var redd for at hun kanskje overdrev. Det kan ha vært frustrerende ikke å kunne få hjelp 

fra sine nærmeste til å avkrefte det.  

 I enkelte offerperspektiver er det et krav om at det skal ha forekommet en spesifikk 

hendelse for at noen skal være et offer (Strobl, 2004: 300). Hvis personer som ofrene 

kommuniserer med har denne oppfatningen, vil det være problematisk for dem som ikke har 

spesifikke hendelser å henvise til. Da kan det være vanskeligere å kommunisere frykten og 

konsekvensene på en slik måte at andre forstår alvoret..     

Selv om anerkjennelse og støtte var viktig for informantene, opplevde noen av dem at 

bekymringene fra andre kunne gå for langt. Det kan oppfattes som en vesentlig forskjell 

mellom å få bekreftet det som har hendt og å bli syntes synd på. Det er mulig at sympatien på 

et punkt kan gå for langt.  

Silje hadde gode erfaringer med hjelp og støtte fra familien, men hun syntes at det 

kunne bli for stort fokus på faren for at noe skulle skje. I hennes tilfelle var det ingen som var 

i tvil om hva som foregikk, og at stalkeren hennes fortsatt kunne være farlig for henne og 

datteren. Det var derfor ikke noe problem å få barnevakt og annen hjelp da hun trengte det. 

Hun syntes imidlertid at familien til tider kunne være overbeskyttende, og var lei av at de 

alltid minnet henne på å være forsiktig: 
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S: Det har vært litt sånn opp og ned med familien, selvsagt. Fordi de er bekymret de og, 

på sin måte. De er selvfølgelig der og støtter og passer på, men det er den påminnelsen 

om at "husk det og husk det". Det er sant, men vondt å få. Fordi man prøver å fortrenge 

det på et vis, pakke det litt inn og gjemme det litt bort. 

I: Du blir liksom påmint om at det er en uvanlig situasjon? 

S: ja, og at det er en risiko og en fare for at han plutselig er der. "Og du må huske på 

sånn og huske på det" og, da får jeg litt sånn.. «tror du ikke jeg er klar over det? Jeg 

tenker jo på det hver dag».   

Kanskje Silje oppfattet familiens bekymring som en hindring mot å komme seg ut av 

offerrollen. Hun prøvde å overkomme viktimiseringen, for å begynne å leve det livet hun 

levde før stalkingen (Strobl, 2004:297). Mens hun opplevde at familien hindret henne fra å 

gjøre dette. Dette bidrar også i å demonstrere hvordan de utsatte ønsker at folk skal forstå 

alvoret i situasjonen de er i, uten at de blir ansett som passive ofre. Det illustrerer videre et 

ønske om å kunne bevege seg fra å være den som handlinger blir utrettet mot, til å være en 

person som handler (Polkinghorne, 1996).  

 Påminnelsen fra familien kan i tillegg gjøre det vanskelig å bli kvitt frykten for at noe 

farlig skal komme til å skje. Som beskrevet kapittel fire utgjør frykt en stor faktor i kvaliteten 

på de utsattes helse og livsstil. Det kan være vanskelig å ta tilbake kontroll over sine egne liv 

hvis personer rundt dem ikke tillater dem å gi slipp på frykten. Slike støtteerklæringer, som er 

ment som hjelp, kan derfor ha motsatt effekt og virke begrensende for de utsatte.    

Ine snakket også om dette. Som beskrevet tidligere ønsket ikke hun å fremheve at hun 

var et offer, dette gjaldt også i hennes samtaler med venner og familie. Til tross for at hun 

snakket om at stalkeren hennes var farlig, ville hun fortsatt ikke høre fra andre at hun skulle 

være forsiktig:      

Jeg blir fryktelig irritert når folk sier til meg at jeg må gjemme meg. Det er det mest 

provoserende, da blir jeg sånn "vet du hva, jeg kan stille meg som en målskive i veien, 

han får søren meg komme". Det blir jeg så forbannet av.  

Hun fortalte videre om at hun ikke var villig til å gi opp det livet hun levde, på grunn av hva 

stalkeren muligens kom til å gjøre. Hun ønsket ikke å bli fortalt at hun skulle innta en passiv 



72 
 

posisjon. Selv om det er viktig at familie forstår alvoret i situasjonen, kan det også være viktig 

for utsatte å ikke bli sett på som stakkarslig.  

Det er heller ikke gitt at alle er komfortable med å ta til seg offerstempelet, flere kan 

ønske å ikke gjøre det, blant annet på grunn av at det blir assosiert med å være svak. De kan 

også frykte at de skal bli forbundet med det stempelet i fremtiden (Loseke, 2001, Kennedy og 

Sacco, 1998:21). Aas (2014) fikk beskjed fra kvinnene han intervjuet at de ikke ønsket å 

omtales som ofre, de så seg selv som voldsutsatte og den forskjellen var viktig for dem. Slike 

begreper kan være en viktig del av de utsattes selvbilde. 

Ut ifra dette kan det resonneres at anerkjennelse fra resten av samfunnet er 

betydningsfullt for å få bekreftelse på den posisjonen de utsatte ser seg selv i. Det vil være 

viktig å finne balansen mellom å få anerkjent at de er i en reell og farlig situasjon, og å bli sett 

som aktive personer som er i stand til å beskytte seg selv.  
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6 Avslutning 
 

I denne oppgaven har jeg sett på hva som kjennetegner betydningen av offerskap i det 

senmoderne samfunnet. Det har blitt gjennomført seks kvalitative dybdeintervjuer med 

personer som har vært utsatt for stalking. Disse intervjuene har blitt betraktet i lys av teorier 

om risikosamfunn og individualisering, i tillegg til offerteorier som kan settes i sammenheng 

med dette. Slik har stalkingutsatte blitt anvendt som et eksempel på offerskap i det 

senmoderne.  

Gjennomgående i analysen fremstår det et ønske om å bli forstått som uskyldig, og 

samtidig som handlekraftig. Med dette menes at det ikke var noe informantene kunne gjøre 

for å forhindre at de ble viktimisert, det var ute av deres kontroll. Samtidig gjorde det det de 

kunne for å ta kontroll og for å motvirke at noe skulle hende dem. Den overordnede 

betydningen av offerskap i et senmoderne kontekst kan derfor uttrykkes slik: Det var ikke 

deres ansvar, men de tok likevel ansvar. Dette viser at de er moderne mennesker; Balansen 

handler om å få lov til å være et offer, samtidig som at de er handlende og frie personer.  

Ofrenes forståelse av dynamikken mellom dem selv og stalkeren var preget av: risiko 

og frykt, en ustabil gjerningsperson som hadde ondsinnede intensjoner og et handlekraftig 

offer, som ikke var medskyldig i sin viktimisering, og som har lidd flere tap som følger av 

stalkingen.  

Informantene opplevde å bli stalket over en lengre periode. Usikkerheten rundt hva 

som kunne hende og når det eventuelt ville inntreffe, gjorde stalkingen til en kontinuerlig 

opplevelse, ikke flere isolerte enkelthendelser. På grunn av lite informasjon om stalkerne og 

deres motivasjoner for stalkingen kunne ikke informantene vite hva de skulle forvente, og 

endte dermed opp med å føle frykt til nesten enhver tid. Frustrasjonen over å være uvitende 

om hva som kunne skje, kan ha vært påvirket av at de lever i en tid hvor det er fokus på å 

kunne forutse fremtidige hendelser, og å vite sannsynligheten for at disse hendelsene kan 

inntreffe (Beck, 2001, Garland, 2003). Dermed blir det en sammenheng mellom frykt og 

risiko; jo mindre de vet om risikoen, jo mer frykt kan de ende opp med å føle.  

Frykten kunne både demonstrere hvor reell stalkingen var og fremstå som en 

konsekvens av stalkingen. Samtidig fortalte informantene om andre konsekvenser de 

opplevde. Dette kunne være tap av sosial interaksjon med venner og familie, tap av 

handlingsfrihet og fysiske og psykiske belastninger. De ble derfor tvunget til å gjøre 
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begrensninger i livene sine. I et senmoderne og individuelt samfunn kan tap av frihet og 

kontroll være noen av de største tapene en person kan oppleve (Garland, 2001).  

Offerksapet ble med andre ord synliggjort gjennom de begrensningene informantene 

måtte leve med. Samtidig var det viktig for dem å fokusere på positive resultater av 

stalkingen; de har blitt psykisk sterkere. Til tross for at de hadde blitt viktimisert og hadde 

lidd tap, lyktes de i å overkomme konsekvensene og snu dem om til noe positivt. Dette kan 

fremstille informantene som personer som tar ansvar og bruker det negative som hender dem 

som en del av deres personlige utvikling.    

Ut ifra datamaterialet kan det også hevdes at ofre kan lykkes i å fremstille seg selv 

som verdige ofre ved å ta avstand fra skyld for sin viktimisering. I det senmoderne samfunnet 

skal ikke personer la seg selv bli gjort til ofre, de skal være aktive og selvstendige. Blir urett 

gjort mot dem, skal det ikke være noe de kunne gjort annerledes, derimot har de gjort det som 

var nødvendig for å passe på seg selv. Moderne ofre kan med andre ord også bli sett som en 

blanding mellom «victimic protagonists» og «agentic protagonists»; De styrer sine egne liv, 

men kan til tider miste kontrollen, fordi det ikke er alle hendelser de har mulighet til å 

kontrollere (Polkinghorne, 1996). Da blir det imidlertid viktig å vise at de tar ansvar for å ta 

tilbake kontrollen så godt det lar seg gjøre. De skal ikke sitte og vente på at noe verre skal 

skje, eller forvente at noen kommer og redder dem.       

Frykten for hva som kunne skje resulterte blant annet i at informantene så seg nødt til 

å drive med situasjonell forebygging. Dette viste seg gjennom små sikkerhetstiltak de gjorde i 

hverdagen, for å minimere risikoen for å bli utsatt, og gjennom å gjøre det de kunne for å 

stoppe stalkingen. De gjorde også små symbolske handlinger, for vise overfor seg selv og 

stalkerne at de ikke tillot stalkeren å ta fra dem kontrollen. De endringene informantene 

gjorde i livene sine kom derfor både til uttrykk som konsekvenser og som sikkerhetstiltak. De 

mistet kontroll, samtidig som at de gjorde det de kunne for å beholde kontrollen.  

Via rasjonaliseringen gjennom situasjonell forebygging kan stalkerne fremstå som 

rasjonelle aktører. De utsatte ble nødt til å avverge stalkerne, ved å ikke skape situasjoner 

hvor stalkerne hadde mulighet til å være voldelig mot dem. Dette gikk ut ifra antagelsen om at 

stalkeren kom til å gå til angrep om sjansen bød seg (Clarke, 1995).  

Samtidig ble stalkerne fremstilt som ustabile personer, og det var en av årsakene til at 

informantene syntes det var vanskelig å forutse stalkerens handlinger. Når det er umulig å 

forutse stalkernes neste trekk, vil det også være vanskelig for informantene å planlegge sine 

egne fremtidige handlinger. Det er vanskelig å være et moderne menneske som minimerer 
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risiko når de ikke har mulighet til å måle risikoen, eller til å vite hva det eventuelt er en risiko 

for. Gjennom fortellinger om stalkerens personlighet og handlinger ble det også etablert to 

forskjellige narrativer om farlighet. De kunne fremheve at informantene ikke overdrev, og at 

informantene ikke var delvis skyldig.  

Hva som var viktig for informantene da de søkte hjelp og anerkjennelse fra resten av 

samfunnet, hang sammen med hvordan de forstod dynamikken mellom dem selv og stalkeren. 

De ønsket anerkjennelse for den rollen de prøvde å innta. Det var varierende hvor godt 

informantene lyktes i å få anerkjennelse på at situasjonen var reell, og potensielt farlig. 

Samtidig kunne det være ubehagelig å få høre at de måtte være mer forsiktig enn de selv 

mente at de trengte å være. Det kunne oppleves som å bli fratatt sin selvstendighet. De ønsket 

dermed en bekreftelse på seg selv som uavhengige og sterke personer. 

Hjelpen informantene fikk, eller ønsket å få, handlet blant annet om å kunne få en 

bekreftelse på denne rollen de så seg selv i. De fortalte om flere sannhetsvitner som enten 

kunne bekrefte stalkerens farlighet, eller informantens uskyld. Samtidig ønsket de hjelp med å 

redusere risikoen for at det skulle skje noe i fremtiden. Det fremstod spesielt viktig å få hjelp 

fra offentlige autoriteter som dommere og politiet. Både fordi disse personene kunne hjelpe 

informantene med å minimere risikoen, og fordi deres troverdige posisjon gjorde det enklere 

for informantene å få anerkjennelse. Dermed kan det bli foreslått at ofre både ønsker at andre 

skal bekrefte at de ikke er ansvarlig for det som har hendt dem, og at andre skal ta ansvar 

overfor dem.    

Oppgaven har med dette belyst betydning av offerskap i kontekst av det senmoderne 

samfunnet, beskrevet mer konkret gjennom ofrene forståelse av dynamikken mellom dem og 

gjerningspersonen, og deres forventninger til hjelp og anerkjennelse fra resten av samfunnet. 

Det har også mer spesifikt gitt et innblikk i hvordan det oppleves å bli utsatt for stalking, og 

hvilke implikasjoner det innebærer.    

 

 

Antall ord: 30 548 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 
 

Informasjon om prosjekt: Ofre for stalking 

I forbindelse med mitt masterprosjekt i kriminologi ved Universitetet i Oslo ønsker jeg å 

skrive om hvordan det oppleves å bli utsatt for «stalking». Dette kan blant annet innebære å 

bli kontaktet regelmessig, å bli trakassert, å  føle seg overvåket eller truet og å bli utsatt for 

vold. Det kan forekomme personlig, via telefon, på nett, eller gjennom andre. Og det kan bli 

gjort av både fremmede, bekjente, ekskjærester, kollegaer osv.  Formålet med oppgaven er å 

sette fokus på slike opplevelser og fremheve at de kan oppleves som invaderende og 

skremmende, selv når det ikke er vold i bildet.    

Derfor er jeg interessert i å høre om hva du har opplevd og hvilke tanker og meninger 

du sitter igjen med. Spørsmålene vil omhandle dine opplevelser, hvordan du håndterte det og 

hvordan det har påvirket deg og ditt forhold til andre i ettertid.   

 Jeg har fått fått stipend av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Høgskolen i Oslo 

og Akershus i forbindelse med deres femårige forskningsprogram om vold i nære relasjoner. 

Oppgaven vil derfor komme til å bli tilgjengelig på deres nettside når den er ferdig. Jeg 

forventer å være ferdig med prosjektet innen 01.07.16.   

 Hvis det er greit for deg, kommer det til å bli tatt lydopptak av intervjuet. Det blir gjort 

for å kunne gjengi det du forteller meg så nøyaktig som mulig. Opptakene skal ikke brukes til 

noe annet enn mitt prosjekt, ingen andre enn meg skal få høre dem og jeg kommer til å slette 

dem med en gang de er transkribert. All informasjon vil enten bli passet på av meg eller 

oppbevart utilgjengelige for andre.  

 Alle personopplysninger om deg vil bli behandlet konfidensielt og jeg vil kun bruke 

dem til å holde kontakt med deg. Det vil ikke være mulig å spore materialet direkte tilbake til 

deg. Det er heller ingen andre enn meg som skal bruke det. Kun jeg, og eventuelt min 

veileder, vil komme til å se notatene mine. 

 Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 

oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg vil all informasjon om deg bli anonymisert. Om jeg 

har fått kontakt med deg gjennom et tiltak, vil ikke ditt forhold til tiltaket bli påvirket hvis du 

trekker deg. Jeg kommer ikke til å fortelle noen om hva du har svart. Selv står du fritt i å 

snakke om intervjuet med andre, hvis du skulle ønske det.  
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta gjerne kontakt 

med meg eller min veileder på mail eller telefon. All kontaktinformasjon er oppført nedenfor.  

 

Mvh Ingrid Skorem Forbregd 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 

Intervjuet foregår ved at den som blir intervjuet forteller historien sin, og begynner der de 

mener det er relevant, i denne samtalen vil jeg gjerne innom: 

1. Når var vendepunktet? 

- Hvordan gikk det fra å være plagsomt til å bli skremmende: Hva var det som fikk 

deg til å tenke at du ble stalket? 

- Når skjedde dette? Skjønte du det var noe annerledes fra begynnelsen av, eller var 

det et punkt hvor det begynte å gå fra normalt til unormalt? (Hva bekreftet 

magefølelsen?) 

- Hva gjorde situasjonen så annerledes andre lignende situasjoner som du ikke anser 

som stalking? 

2. Hva var din umiddelbare reaksjon? 

3. Anså du deg selv som å være i fare? 

- Hva opplevde du som mest skremmende/ubehagelig? 

- Hvorfor var det skremmende/ubehagelig? 

4. Påvirket det hverdagslivet ditt? Var det noe som ble annerledes? 

5. Følte du behov for å motarbeide stalkingen? Hvorfor? Hva gjorde du? 

6. Hvor mye tenkte du på det? Og hvordan tenker du på det nå? 

7. Synes du at du har forandret deg på grunn av stalkingen? 

8. Hvordan reagerte de rundt deg? 

- Hadde du behov for å snakke om det med andre? 

- Følte du deg tatt på alvor? 

9. Burde man søke hjelp når man føler seg stalket? Hvem burde man gå til?  

10. Har det forandret ditt forhold til andre? 

11. Hva har du lært av denne opplevelsen? 

12. Hvis dette hadde skjedd deg igjen, på et senere tidspunkt, ville du gjort noe 

annerledes? 

13. Hvilke følelser gav opplevelsen deg? 

14. Hvilke følelser har du når du ser tilbake på det nå? 
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Vedlegg 3: Godkjenning fra NSD  
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