
1 

 

 

Lovbruddet stalking i Norge 

 

- en kvalitativ studie av definisjoner og tiltak 

 

Linn Merethe Clausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i kriminologi 

 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

 

Juridisk fakultet  

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 

22. november 2016 

 

 

 



2 

 

 

 



3 

 

Lovbruddet stalking i Norge 

- en kvalitativ studie av definisjoner og tiltak  

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Linn Merethe Clausen 

2016 

Lovbruddet stalking i Norge – en kvalitativ studie av definisjoner og tiltak  

Linn Merethe Clausen 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Webergs Printshop / Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


5 

 

Sammendrag 
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Veileder: May-Len Skilbrei 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 

Det juridiske fakultet, 

Universitetet i Oslo  

Høsten 2016 

Denne oppgaven tar for seg stalking, et fenomen som har fått økt oppmerksomhet i de siste 

tiårene. Stalking er et begrep som er vanskelig å definere, fordi det kan innebære et mangfold 

av former for atferd og handlinger, og må forstås i kontekst. For å få en bedre forståelse av 

stalking i Norge, undersøkes det hvordan stalking defineres av lovgiver i offentlige 

dokumenter og lovforarbeider, samt av politiet i kvalitative intervjuer med 7 politibetjenter. 

Gjennom beskrivelser og analyse av hvordan stalking defineres og håndteres, beskrives med 

andre ord, hvordan et abstrakt begrep gis innehold i lovgivning og politiarbeid.  

Den 1. juli 2016 vedtok Stortinget en lovendring, samt innførte ett nytt straffebud rettet mot 

stalking. I avhandlingen beskrives prosessen frem mot lovvedtaket, lovgivers definisjon av 

stalking og hvilke argumenter som ble lagt til grunn for det nye lovverket. Lovgiver definerer 

stalking som gjentatte handlinger som er egnet til å fremkalle frykt eller redsel. Lovgiver 

argumenterer for at straff er tiltaket som stalking skal håndteres med. Straff og straffeøkning 

for å håndtere stalking, argumenteres av lovgiver gjennom begrunnelser om å øke det 

strafferettslige vernet, understreke alvoret i at gjentatte handlinger har alvorlige konsekvenser 

for dem som utsettes, gi en straff som er proporsjonal med hensyn til handlingens alvor, samt 

sikre at straffelovgivningen muliggjør forebygging, etterforskning og effektiv 

straffeforfølgning.   

Politiet er en av flere instanser, som skal anvende det nye lovverket. I datamaterialet er det 

likevel en veldig annerledes stalkingdefinisjon. De intervjuede politibetjentene definerer 
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stalking ut ifra kjønn, relasjonen mellom stalkeren og offeret, samt motivasjon eller grunnen 

til at handlingene begås. Ut i fra denne disse elementene beskriver politiet to ulike stalkere, 

den fremmede og familiære. For å forhindre at den den fremmede eller den familiære 

stalkeren fortsetter sine handlinger, benytter politibetjentene seg av ulike tiltak. Gjennom 

advarsel, besøksforbud og voldsalarm forsøker betjentene å forebygge nye hendelser, 

samtidig som de disse tiltakene også begrunnes med å gi den utsatte et vern, uten at det ble 

igangsatt etterforskning og straffeforfølgning.   

Funnene i de to datamaterialene drøftes ut i lys av kriminologiske teorier om 

samfunnsendringer og konsekvensene av fremveksten av et risikosamfunn, der risiko skal 

håndteres og forhindres. På bakgrunn av dette, er den teoretiske antakelsen at et økt 

risikofokus påvirker kriminalpolitisk utforming, lovgivning og i politiets arbeid. Lovgiver og 

lovanvenders definisjoner og tiltak mot stalking, kan synes å være ulike måter å håndtere 

stalking som risiko, både på samfunnsnivå og på et individnivå.  
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1 Innledning 

Denne oppgaven har som formål å undersøke stalking, forstått som en prosess der en person 

som utsetter en annen for gjentatt, uønsket, påtrengende atferd og kommunikasjon (Narud, 

2014, s. 105), i en norsk kontekst. Den 1. juli 2016 ble det innført et lovverk som 

kriminaliserer stalking, og det er derfor av interesse å undersøke hvordan lovbruddet stalking 

defineres og håndteres i Norge. De vanligste utgangspunktene for forskning på stalking er 

ofre og deres opplevelser, samt trekk og motivasjon hos ulike gjerningspersoner. Ved å ta 

utgangspunkt lovgiver og politiets definisjoner og tiltak, målet å si noe om hvordan stalking 

defineres som et lovbrudd og gis innehold i lov og politiarbeid i vår samtid. Målet er også å 

bidra med kunnskap til et fenomen som er blitt viet økende oppmerksomhet i både norsk og 

internasjonal politikk, forskning og lovgivning de siste tiårene, gjennom et kriminologisk 

perspektiv. 

1.1 Hva er stalking? 

Stalking er et nytt ord for handlinger som er like gamle som menneskeheten, har det blitt 

hevdet (Finch, 2001; Meloy, 2002; Mullen, Pathé og Purcell, 2009; van der Aa, 2012). Det er 

likevel først de siste ti årene, at individer som opplever at en person gjentatte ganger tar 

uønsket kontakt, trenger seg på, kommer uvelkomment på besøk, ringer gjentatte ganger på 

telefon, sender sms, brev eller epost med krenkede innehold eller utfører andre trakasserende 

handlinger som av den utsatte oppfattes som forstyrrende, truende, fornærmende eller 

skremmende i sitt innhold og omfang, har fått økt oppmerksomhet i Norge (Øverland, 2012, s. 

11). Mens man tidligere har referert til slike gjentatte handlinger som plagsomme, eller 

trakasserende, betegnes i dag en person som utsetter en annen for gjentatt, uønsket 

påtrengende atferd og kommunikasjon (Narud, 2014, s. 105) som stalking. Stalking er med 

andre ord ikke et nylig oppdaget fenomen, men blir i dagens samfunn konstruert på en måte 

som begrepsfester et bredt spekter av menneskelig atferd og handlinger, som tidligere ikke ble 

ansett som sammenknyttet (Øverland, 2012).  
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1.1.1 Begrepet 

Begrepene stalking og stalker
1
 er i utgangspunktet importert fra det engelske språket, men 

brukes som fornorsket engelsk uttrykk, og har blitt en del av norsk dagligtale (Øverland, 

2012; Narud, 2014). I offentlige dokumenter benyttes personforfølgelse som den offisielle 

norske oversettelsen av begrepet (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013). Begrepet 

stalking har ulik betydning i ulike sammenhenger og benyttes til alt fra å sjekke en annen 

persons profil på sosiale medier litt for mange ganger, til å beskrive systematisk terror over 

flere år (Øverland, 2012, s. 11-15).  

Opprinnelig viser begrepet stalking til «å snike seg innpå», og ble lenge brukt om hvordan en 

jeger jakter etter vilt (Dahl, 2012, s.186). Begrepets betydning ble imidlertid endret tidlig på 

1990-tallet, da amerikanske medier brukte begrepet stalking til å beskrive berømte personers 

opplevelser av å bli trakassert og forfulgt av ukjente, psykotiske fans (Lowney og Best, 1995). 

Stalkingbegrepet ble dermed endret , til å vise til et offer som ble utsatt for gjentatte 

handlinger utført av besatt stalker (Spitzberg og Cadiz, 2002). Da den amerikanske 

skuespilleren Rebecca Schaefer ble drept av en fan som hadde forfulgt henne i over to år, ble 

stalkingbegrepet utvidet til å vise til en forfølgelse som eskalerer til fysisk vold, og ender med 

drap (Lowney og Best, 1995; Kelly og Humphreys, 2000). På bakgrunn av medias bruk av 

begrepet stalking var stalking lenge synonymt med kjendisers opplevelser, samt noe 

sensasjonelt og potensielt dødelig (Wykes, 2007). Media påvirkningskraft på allmenhetens 

syn på kriminalitet, var med andre ord med på å forme innholdet i begrepet stalking (Finch, 

2001). Det resulterte i at konnotasjonen i begrepet ble endret fra «å snike seg inn på et dyr», 

til å vise til en person som «jager» en annen for å drepe (Dahl, 2012, s. 186). Forskere omtaler 

denne begrepsforståelsen som stereotypisk, men den opprettholdes fortsatt av mange (Lowney 

og Best, 1995; Finch, 2001; Spitzberg og Cadiz, 2002). 

På noen tiår ble likevel begrepet stalking, til tross for en stereotypisk mediefremstilling, 

utvidet til også å dekke privatpersoners opplevelser av gjentatte handlinger (Kelly og 

Humphreys, 2000).  Best (1999, s. 51) peker på hvordan amerikanske interesseorganisasjoner 

som ønsket å bekjempe vold i nære relasjoner, begynte å bruke begrepet til å beskrive 

kvinners opplevelser av å bli utsatt for gjentatt kontakt etter et samlivsbrudd. Stalkeren var 

ikke lenger ukjent, men en tidligere intim partner. Om-defineringen, koblet stalking til et 

                                                 
1
 Person som utfører stalking 
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veletablert sosialt problem. Det medførte et syn på at alle kvinner er potensielle ofre og 

resultatet ble at begrepet stalking ble institusjonalisert som et sosialt, og etterhvert 

kriminalpolitisk problem (ibid, s. 54-56).   

1.1.2 Hvordan definere stalking? 

Det finnes ingen universell definisjon eller forståelse av fenomenet stalking og definisjonene 

varierer mellom ulike fagtradisjoner og profesjonstilnærminger (Finch, 2001). Grunnen til 

dette, er at stalking er et paraplybegrep som rommer en rekke former for atferd, og en stor 

kategori av handlinger og aktører (Øverland, 2012). Dette spennet gjør at det nesten er umulig 

å finne en fellesnevner å basere en definisjon på og en avgrensning av hva stalking «er», er 

komplisert, (Finch, 2001, s. 11). Definisjonsdebatten går både utpå hvordan stalking skal 

defineres, hvilke handlinger som inkluderes i begrepet og hvem det er som er utsettes og 

utøver stalking (Boon og Sheridan, 2002). En av de mest brukte vitenskapelige definisjonene 

av stalking er Meloy og Gothards (1995, 258) definisjon: «Stalking is typically defined as the 

willful, malicious, and repeated following and harrassing of another person that threathens his 

or her safety» (Meloy og Gothard, 1995, s. 258). En annen definisjon som stadig refereres til, 

er Pathé og Mullen (1997, s. 12) forståelse av stalking som: «a constellation of behaviours in 

which one idivudual inflicts on another repeated unwanted intrusions and communications»  

Disse, og andre stalkingdefinisjoner trekker på ganske ulike kriterier for hvordan stalking 

avgrenses. Det finnes likevel noen likheter. Fellestrekk ved ulike stalkingdefinisjoner baserer 

seg på at stalking kjennetegnes av tre forhold (Westrup og Fremouw, 1998 i Dahl, 2012, s. 

187). For det første blir en persons atferd eller handlinger, gjentatte ganger rettet mot en 

bestemt person. For det andre, opplever den utsatte atferden eller handlingene som uønsket og 

invaderende. Det tredje momentet, er at effekten av handlingene fører til at den utsatte 

opplever redsel, angst eller bekymring (ibid.). I tillegg til disse kriteriene, diskuteres det 

hvordan «gjentatt» skal forstås. Noen mener det er antall handlinger, forstått som to eller flere 

hendelser kvalifiserer som gjentatt (Meloy og Gothard, 1995), andre mener at det er 

varigheten, nærmere bestemt at den uønskede oppmerksomheten må ha hatt varighet på over 

to uker (Mullen, Pathé og Purcell, 2009; Narud, 2014). Denne «grensen» er satt for å avgjøre 

om det er stalking, i den grad av at det kan føre til store psykiske påkjenninger for den utsatte, 

eller «bare» litt plagsom kontakt (Dahl, 2012).   
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Handlinger  

Innholdet i kontakten, kan spenne seg fra utad harmløse lovlige handlinger, til alvorlige 

lovbrudd, eller en kombinasjon av lovlige og ulovlige handlinger (Øverland, 2012). 

Handlinger som fysisk oppsøking, verbale trusler, overdreven romantisk oppmerksomhet, 

gaver, brev eller kort, mediekontakt, overvåkning, trakassering, ydmykelse eller fysisk 

aggresjon forekommer ofte, men er ikke universelle for stalking (Finch, 2001, s. 10; 

Middlemiss og Sharp, 2009). Noen handlinger medfører for eksempel direkte møter mellom 

forfølgeren og den utsatte, mens andre former omfatter indirekte personkontakt, for eksempel 

gjennom elektronisk teknologi, såkalt cyberstalking (Cupach og Spitzberg, 2004). Det 

innebærer former for kommunikasjon via telefon, tekstmeldinger, e-post og internett, eller 

andre sosiale medier. Det er ikke uvanlig å bli utsatt for flere ulike kontaktmetoder innenfor 

samme tidsrom (Dahl, 2012, s. 189). Fordi handlingene kan være så varierte, forklares i 

mange tilfeller stalking ut i fra motiv, men også motivene for å utføre stalking er mangfoldig 

(Finch, 2001). Forskere som har fokusert på stalkerens motivasjon argumenterer for at makt, 

kontroll, hevn og usikkerhet er primærmotiver (ibid.). Andre mener at stalking i hovedsak 

handler kontakt, det være seg at forfølgeren ønsker kontakt eller ikke ønsker å miste kontakt, 

mens den utsatte ikke ønsker denne kontakten (Dahl, 2012, s. 186). Ut i fra dette, er stalking 

vanskelig å definere og kan ikke forstås ut i fra en handling i seg selv, men må forstås i 

kontekst (Øverland, 2012). 

Hvem er stalkeren og hvem er offeret? 

Stalking rammer som nevnt både privatpersoner, så vel som kjendiser og offentlige personer 

fra sport, underholdning, politikk eller kongehus (Mullen et.al, 2009 i Dahl, 2012, s. 191). 

Stalking kan utføres, så vell som oppleves av begge kjønn, men i flere forskningsbidrag pekes 

det på at det i hovedsak er menn som utfører stalking og kvinner som rammes (Sheridan og 

Davies, 2001; Mullen, Pathé og Purcell, 2009; Øverland, 2012; Narud, 2014). Stalkeren og 

offeret kan også ha ulike tilknytninger eller relasjoner. Det kan være stalking i kontekst av en 

nær relasjon, det vil si at stalkeren og den utsatte er tidligere ektefeller, partnere eller 

kjærester (Narud, 2014). Partene kan også være venner, eller tilfeldige bekjentskaper som 

naboer eller kollegaer. I noen tilfeller, er partene helt fremmede for hverandre (ibid.).  
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1.1.3 Strafferettslig definisjoner av stalking  

Et tilbakevendende problem i forskning på stalking, er altså vanskeligheter med å definere 

stalking. Defineringsproblemet gjør seg også gjeldene når myndigheter forsøker å kontrollere 

personer utfører gjentatte handlinger som oppleves truende eller skremmende (Finch, 2001; 

Øverland, 2012). Slike gjentatte handlinger og atferd omtales i mange land som et 

samfunnsproblem man trenger straffeloven «for å temme» (Finch, 2001). Det har medført at 

det i flere land har blitt vedtatt egne lover som kriminaliser stalking, enten gjennom endring 

av allerede eksisterende lovverk, eller vedtak av nye straffebud (De Fazio, 2009). Stalking 

fremstilles gjerne et «nytt» lovbrudd, men det « «nye» ved å definere stalking som et 

lovbrudd, er å flytte fokuset fra enkelthandlinger til å sette enkelthandlinger i sammenheng, 

samt gi juridisk innhold til begrepene «stalker» og «offer for stalking» (De Fazio, 2009). 

Formålet med å strafferettslig regulere stalking, begrunnes både ut i fra straffeforfølgning 

dem som utsetter andre mennesker for vedvarende forfølgelse, så vell som at lov og rett skal 

styrke normen om at borgere bør la hverandre være i fred (Malsch, 2007). 

Hva er plagsomt og hva er forbudt? 

Til tross for stadig flere land anerkjenner et behov for egen lovgivning mot stalking, er 

stalking vanskelig likevel vanskelig å definere juridisk (Sheridan og Davies, 2001). Et resultat 

av dette, er at det finnes store variasjoner for hvordan stalkinglover utformes (van der Aa og 

Römkens, 2013). En av utfordringene ved å kriminalisere stalking, er at bestemmelsen ikke 

kriminaliserer en bestemt handling som kan defineres i juridiske termer, men skal fange inn 

en rekke ulike former for handlinger. handlingene som inngår i stalking, kan som nevnt over, i 

seg selv være både lovlige og ulovlige. På bakgrunn av av dette må et straffebud forsøke å 

skille mellom oppførsel som er plagsom, «…  u                        cu    » (Höffler, 

2014, s. 2). For en risiko ved å utforme straffebud mot stalking, er nettopp at det kan medføre 

kriminalisering av dagligdags og normal oppførsel (Sheridan og Davies, 2001), og dermed 

straff av handlinger som i utgangspunktet er harmløse (Ogilvie, 2000b). En lovbestemmelse 

må derfor dekke et enormt spekter av handlinger, uten å kriminalisere lovlige former av 

samme type oppførsel (ibid.). En løsning har i mange land vært å liste opp spesifikke 

handlinger som enten må, eller kan inngå. 

Forsett? 

Dette problemet har også gjort seg gjeldene for lovgivere i mange land (Thompson og 
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Dennison, 2008). Spørsmålet om forsett, har i mange tilfeller vært å vektlegge stalkerens 

forsett om å skape frykt og redsel hos den som utsettes. Et problem ved dette, har vært at for 

stalkeren, handler det ikke om å skape frykt eller redsel (Finch, 2001). Derfor er lovtekster i 

mange land, utformet ved at de vektlegger offerets reaksjon på handlingene, fremfor 

stalkerens intesjon (ibid.). Det vil i teorien si, at det er opp til den utsatte å definere det han 

eller hun opplever som stalking, og det blir dermed opp til offeret «å bestemme» om 

lovbruddet er begått (Mullen, Pathé og Purcell, 2009, s. 1). Juridisk definisjon av stalking har 

videre vist seg å være vanskelig på grunn av krav til at handlinger må være gjentatte, fremfor 

en enkel handling. Noen lovregler har ingen definisjon av hva som er gjentatt, andre har 

definert gjentatt som minst to ganger eller flere (ibid.).  

Det finnes med andre ord ingen entydig juridisk tilnærming til stalking. Dette henger sammen 

med de definitoriske vanskelighetene i forhold til stalking som fenomen, i tillegg til at det 

heller ikke finnes en «typisk» stalkingsak (van der Aa, 2010). Lovbruddet innebærer mer enn 

én enkelt handling, eller bestemte handlinger, som kan defineres i juridiske termer, samt at det 

i mange tilfeller kan dreie seg om lovlige handlinger, som blir gjentatt eller repetert (ibid.). 

Handlingene kan variere, og det eneste konstante er at flere, og i mange tilfeller ulike 

handlinger tilsammen danner et mønster av atferd. Dette, koblet sammen med 

gjerningspersonens forsett eller den utsattes opplevelse av å bli redd eller skremt, er elementer 

som tilsammen utgjør lovbruddet stalking (Finch, 2001). 

1.2 Tidligere forskning  

Litteraturen på feltet, har lenge blitt kalt «minimal», men i takt med oppmerksomheten 

fenomenet har fått, har det vokst frem en mengde forskningsbidrag de siste tjue årene 

(Sheridan, Blaauw og Davies, 2003). Disse kommer i hovedsak fra forskningsfeltene 

psykologi og psykiatri, men det er også gjort forskning på stalking innenfor viktimologi, 

sosiologi, jus, kriminologi og kjønnsforskning. Deler av forskningen er også tverrfaglig. 

Hovedvekten av bidragene er internasjonale, men det finnes også noen norske 

forskningsbidrag. Nedenfor presenteres den norske forskningen, for å gi et innblikk i 

kunnskapsstatusen i Norge. Så vendes blikket til Sverige og Danmark. 
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1.2.1 Stalking i Norge. Forskning og forekomst 

Det er hittil ikke rettet noe fokus mot hvordan myndighetene definerer stalking i Norge, og 

stalking i Norge er generelt forsket lite på. Den første, norske fagboka om stalking, ble utgitt i 

2012 av psykologen Svein Øverland. Øverland (2012) gir en bred innføring i fenomenet, og 

hans bok er i hovedsak basert på amerikansk forskning. Boka tar utgangspunkt i å fremme 

kunnskap om ulike motiver for å utøve stalking, ulike stalkingtyplogier, samt råd om 

håndtering eller behandling av stalkere. 

En annen psykiater som har tatt for seg stalking i norsk kontekst, er Kjersti Narud og hennes 

kapittel om stalking i boka vold mot kvinner (2014) redigert av Narud selv. Narud gir en 

innføring i stalking mellom tidligere partnere, det hun kaller stalking i nære relasjoner. Denne 

formen for stalking er kjennetegnet av at stalkingen oppstår fordi en av partene ønsker å 

opprettholde et forhold som er avsluttet og stalkeren anser seg som urettferdig avvist (ibid.). 

Opplevelsen av urett fører til at stalkeren utsetter offeret for gjentagende oppmerksomhet, til 

tross for at vedkommende ikke ønsker denne kontakten (ibid.). Videre, beskriver Narud også 

utbredelse, kjennetegn, konsekvenser av stalking i nære relasjoner. I tillegg drøfter hun 

hvordan hjelpepersonell, som politi og helsevesenet, kan bistå utsatte som opplever stalking 

(ibid. ) 

Forskningen på stalking i Norge, er som vist ovenfor, hovedsakelig opptatt av dem som 

opplever stalking. Men hvor mange utsettes egentlig for stalking i Norge? Internasjonalt er det 

foretatt en rekke omfangsundersøkelser på forekomsten av stalking, og disse har vist at 

sannsynligheten for å bli utsatt for stalking er 12-16 % for kvinner og 4-7 % for blant menn 

(Narud, 2014, s. 107). I Norge, er det derimot gjennomført tre omfangsundersøkelser som 

eksplisitt, eller delvis, tar for seg forekomsten av stalking. Hvor vanlig stalking er i Norge, er 

likevel vanskelig å bedømme. Forekomsten avhenger av hvilke definisjon av stalking man tar 

utgangspunkt i, og hvilke avgrensninger og metode som blir lagt til grunn. Studier som bruker 

en løs definisjon av stalking fanger for eksempel opp flere stalking tilfeller, og motsatt, med 

en streng stalkingdefinisjon vil færre anse seg som offer for stalking (Finch, 2001). 

Den første studien som undersøkte stalking i Norge, var en landsdekkende 

omgangsundersøkelse om forekomsten vold i parforhold, publisert av Norsk institutt for by- 

og regionforskning (NIBR). Her ble stalking undersøkt gjennom det som ble omtalt som 

trakassering fra tidligere partner eller ved samlivsbrudd satt i sammenheng med 
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seperasjonsvold (Haaland, Clausen og Schei, 2005). Trakassering i kjølvannet av avvikling av 

parforhold ble rapportert i et svært stort omfang. Nær 45,9 % av kvinnene som hadde brutte 

forhold bak seg, hadde opplevd en form for trakassering fra tidligere partner, mens 24 % av 

mennene i undersøkelsen hadde opplevd det samme (ibid.). Omfangsundersøkelsen opererte 

med en bred stalkingforståelse, i tillegg til at den kun undersøkte stalking i parforhold. 

Omfangstallene sier derfor ikke noe om andre former for stalking, eller stalking generelt i 

befolkningen.  

Fem år senere gjennomførte SIFER
2
 en forskningsstudie på forekomsten av personforfølgelse 

i befolkningen. Resultatene av denne studien, ble publisert av Narud, Friestad og Dahl (2013), 

og i studien kom de frem til at 16 prosent av alle nordmenn mellom 20 og 59 år har opplevd, 

opplever eller vil oppleve å bli stalket i løpet av livet. Fordelt på kjønn, rapporterte flest 

kvinner at de hadde blitt utsatt for stalking, henholdsvis 11,8 %. Av mennene hadde 4,3 % 

opplevd å bli utsatt for stalking (ibid.).   

Etter flere medieutspill fra stortingsrepresentanter som opplevde, eller hadde opplevd å bli 

utsatt for stalking (Selmer-Anderssen, 2014; Tangvald-Pedersen og Larsen, 2014), publiserte 

Narud og Dahl (2014) en undersøkelse blant norske stortingsrepresentanter foretatt høsten 

2012. De 169 folkevalgte på Stortinget var blitt tilsendt ett spørreskjema og forskerne fikk 

tilsammen 95 respondenter. Stortingsrepresentantene rapporterte i hovedsak om å ha blitt 

utsatt for gjentatte uønskede telefonoppringninger, truende e-poster og brev Noen hadde blitt 

spionert på, og i noen få tilfeller hadde forfølgeren ødelagt personlige eiendeler (ibid.). 

Resultatene ble sammenlignet med den øvrige befolkningen, og det viste seg at 

stortingsrepresentantene er mer utsatt for stalking, men fra ukjente. Resten av befolkningen 

først og fremst utsatt for stalking av ekskjærester og andre de kjenner fra før (Narud og Dahl, 

2014) 

De norske omfangstallene, kan hverken sammenlignes med hverandre, eller med 

internasjonale tall, nettopp fordi man har brukt ulik tilnærming til, og definisjoner av stalking 

(Finch, 2001). Resultatene i de norske undersøkelsene, gjenspeiler likevel både nordiske og 

internasjonale tall, som rapporterer et omfang på ca. 10 % (Øverland, 2012, s. 27). Ut i fra de 

norske omfangsstudiene, tyder det på at stalking forekommer omtrent like ofte som i andre 

land. 

                                                 
2
 Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. 
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1.2.2 Stalking i Skandinavia 

Den norske forskningen presenter ovenfor, har i hovedsak konsentrert seg om omfang, samt 

beskrivelser av stalking som fenomen og særlig hvordan ofre opplever av å bli utsatt for 

stalking. I det følgende, trekkes derfor noen relevante forskningsbidrag fra Sverige og 

Danmark frem. I de to landene er stalking regulert gjennom kriminalisering i Sverige i 2011 

og lovendring i Danmark i 2012. Forskning gjennomført i de to landene, har derfor kartlagt 

lov og lovanvendelse i praksis. I tillegg rettslig regulering av stalking, er det også relevant å 

se til forskningen i de to landene, fordi det finnes en rekke likhetstrekk i kriminalitet, 

kriminalitetskontroll og strafferetten i tre landene (Lappi-Seppälä og Tonry, 2011). 

Danmark 

I 2013 ble det publisert to rapportert om stalking i Danmark. Den ene ble utgitt av Statens 

institut for folkesundhed og kartla stalking i Danmark, med hovedfokus på erfaringer, 

konsekvenser og støttebehov (Johansen, Tjørnhøj-Thomsen og Helweg-Larsen, 2013). 

Formålet med rapporten var å undersøke grunnleggende kunnskap om stalking i Danmark, i 

sammenheng med implementeringen av den danske lovendringen som straffer «systematisk 

og vedvarende forfølgelse eller chikane» (ibid., s. 3). Rapporten bygger på intervjuer med 

stalkingutsatte, frivillige i kontakt med stalkingutsatte og fagpersoner. I rapporten fant mant at 

danske stalkingutsatte i hovedsak utsettes for stalking av en fremmed (ukjent identitet), en 

bekjent (kollega eller annet kjennskap) eller en tidligere partner (intim) (Johansen, Tjørnhøj-

Thomsen og Helweg-Larsen, 2013). Rapporten viste også at de vanligste metodene for 

stalking er sjikane og overvåkning, og at de utsatte har store behov for hjelp og støtte for å få 

stalking til å slutte (ibid.).  

Rapporten er også basert på intervjuer gjort med danske politibetjenter. Betjentene hevder at 

stalkingsaker ikke prioriteres, fordi man mangler retningslinjer for håndtering. I de saker som 

faktisk håndteres, skiller betjentene mellom alvorlige saker og mindre alvorlige saker 

(Johansen, Tjørnhøj-Thomsen og Helweg-Larsen, 2013). De alvorlige sakene kategoriseres 

som oftest som alvorlige, fordi de som har elementer av fysisk vold i seg, og da setter politiet 

i gang etterforskning (ibid.). I de mindre alvorlige sakene registreres hendelsen, men ingen 

offisiell etterforskning utføres. Betjentene benytter seg heller av «formaninger», det vil si, 

advarsler, for å få stalkingen til å opphøre (ibid.). I andre tilfeller, hvor formaning ikke ble 
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ansett for å ha noen effekt, utsteder betjentene et «tilhold
3
». Et tilhold er en skriftlig advarsel 

fra politiet, som ved overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel (ibid.). Rapporten viste 

også, at i de aller fleste tilfellene utsteder politiet voldsalarmer til dem som utsettes for 

stalking.  

Den andre var danske rapporten, var en befolkningsundersøkelse publisert av 

Justitsministeriet som kartla omfanget av stalking i Danmark, Denne undersøkelsen viste at 

nesten én av ti dansker i alderen 18-74 år hadde blitt utsatt for stalking en eller flere ganger i 

løpet av livet, mens bare en av tjue hadde blitt utsatt de siste fem årene. (Tambour Jørgensen, 

2013). I undersøkelsen fant man også at danske kvinner er mer utsatt for stalking enn menn, 

yngre mer utsatt enn eldre, og single mennesker mer utsatt enn personer i parforhold, men at 

stalking i parforhold ofte innebar grovere hendelser (Tambour Jørgensen, 2013). På lik linje 

som den første rapporten, fant også Tambour Jørgensen (2013) tre ulike relasjoner mellom 

stalkeren og den utsatte; nær relasjon, bekjent og ukjent. I rapporten har en knapp tredel av 

utvalget hatt en nær relasjon, over en tredel vars stalking mellom bekjente og i den siste 

tredelen var stalkeren ukjent for den fornærmede. I rapporten konkluderes det med at stalking 

i Danmark er et vidt fenomen, som omfatter en lang rekke sjikanerende og sjenerende 

handlinger. Disse spenner seg fra noen plagsomme tekstmeldinger og kontakt på sosiale 

medier, til langvarig forfølgelse karakterisert av truende og voldelig atferd (Tambour 

Jørgensen, 2013). 

Sverige 

I Sverige, ble stalking utredet forkant av den svenske kriminaliseringen. På oppdrag fra 

regjeringen i Sverige, undersøkte det Brottsforebyggdande rådet (Brå) omfang og mulige 

tiltak for å forebygge og bekjempe trakassering og forfølgelse. Dovelius, Holmberg og Öberg 

(2006) fant at rundt 9 % av den svenske befolkningen hadde vært utsatt for gjentatt 

trakassering på et tidspunkt i livet sitt, og at dette opplevdes svært skremmende og ubehagelig 

for dem som ble rammet. Videre viste utredningen at 40 % av de som var utsatt for stalking, 

hadde anmeldt sine opplevelser, men bare 19 % av disse hadde ført til fellende dom (ibid.). 

Studien viste også, at hjelpen fra rettsvesenet og andre offentlige instanser måtte forbedres, og 

kriminalisering var ett av forslagene som ble gitt (ibid.). 

                                                 
3
 Tilsvarer et besøksforbud på norsk 
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I januar 2015, publiserte Brå nok en rapport om stalking. Denne undersøkte hvordan 

stalkingbestemmelsen hadde fungert i praksis, de tre første årene etter at den trådte i kraft. 

Den svenske loven «olaga forföljelse», ble som nevnt vedtatt i 2011, og ble utformet for å 

fange opp systematisk gjentatte, relativt små, lovbrudd begått mot samme person (Jerre, 

2015). De enkelte lovbruddene, må være en eller flere av de typer lovbrudd som listes opp i 

loven, henholdsvis overgrep, tvang, trusler, innbrudd, støtende fotografering, seksuelle 

overgrep, hærverk og brudd på kontaktforbud. Antall handlinger som kreves for at det skal 

være spørsmålet om ulovlig forfølgelse er udefinert. Det som defineres, er at jo grovere 

handlingene er, jo færre handlinger kreves (ibid.). Straffebestemmelsen kan anvendes 

uavhengig av hvilken relasjon gjerningsmannen og offeret har til hverandre, men ble i 

hovedsak vedtatt for å straffe gjentatt trakassering mellom bekjente eller ukjente (ibid.)  

I undersøkelsen av lovens anvendelse, fant Jerre (2015) at det var kommet få anmeldelser, 

færre en forventet. I tillegg var det svært få fellende dommer (Jerre, 2015). I følge intervjuer 

med politi og påtale, var dette på grunn av at lovbruddet var lavt prioritert, samt at lovbruddet 

var vanskelig å bevise. Til tross for ny lov, var arbeidet med stalking fortsatt vanskelig (Jerre, 

2015). Problemene var blant annet at hver enkelt stalkingtilfelle representerer særegne 

utfordringer, som for eksempel å identifisere stalkeren, samt å samle bevis for at de utøvde 

handlingene utgjorde stalking. På grunn av dette ble andre teknikker, som besøksforbud, 

fremfor for etterforskning og påtale benyttet for å forhindre fremtidige hendelser (ibid.). 

Det var likevel saker som ble etterforsket og straffeforfulgt på de tre årene (Jerre, 2015). 127 

fellende dommer ble undersøkt, og rapporten viste at den vanligste formen for stalking i 

Sverige, var gjentatt mishandling, gjentatte trusler og brudd på kontaktforbud (ibid.). De 

faktisk fellende dommene, var i hovedsak styrket av at stalkingen hadde blitt utført gjennom 

bruk av telefon og tekstmeldinger. Ved hjelp av elektroniske bevis, var stalkingen lettere å 

bevise i retten (ibid.). Videre fant Jerre (2015) at i over halvparten av domfellelsene, hadde de 

involverte partene tidligere hatt et intimt forhold. Når partene hadde hatt et forhold, var 

stalkingen lettere å bevise, enn når stalkingen ble utført av en fremmed eller en tilfeldig 

bekjent. Et overraskende funn, i følge rapporten, var at det ikke var noen dommer der den 

fornærmede var en folkevalgt politiker. Dette til tross for at politikeres stalkingviktimisering, 

hadde vært et av argumentene for vedtakelse av loven (ibid.). Et siste funn, var at i over 

halvparten av sakene som førte til dom, var det utstedt et kontaktforbud
4
.  I Sverige som i 

                                                 
4
 Tilsvarer det norske besøksforbudet 
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Norge, er ethvert kontaktforsøk en ulovlig handling når et forbud er utstedt. Ved brud på 

kontaktforbudet ble situasjonen betraktet som mer alvorlig, av både politi og domstoler. Det 

var også lettere å bevise forfølgelsen når stalkeren hadde brutt kontaktforbudet, fordi 

personen, til tross for kontaktforbud, fortsatte å oppsøke offeret (Jerre, 2015).  I rapporten ble 

det konkludert med at den nye loven hadde hatt en begrenset effekt de første årene etter 

vedtakelse, men at loven er viktig fordi den fyller et tidligere tomrom i den svenske 

straffeloven (ibid.).  

1.3 Problemstilling 

I innledningskapittelet er det forsøkt å vise at stalking er et komplekst fenomen som er 

vanskelige å definere, både på grunn av at motivasjon, handlinger, relasjoner og opplevelsen 

av handlingene varier. Alle stalkingtilfeller kan på mange måter være unike. Økende interesse 

for stalking i forskning, har utvilsomt utvidet forståelsen av stalking, ingen det finnes ingen 

universell definisjon. På tross av at innholdet i stalkingbegrepet er uklart, har det i økende 

grad blitt vist en vilje til å gjøre noe med det, blant annet gjennom lovgivning. Ett skritt i en 

prosess for å utvide forståelsen av stalking, er derfor gjennom å undersøke hvordan stalking 

defineres av norske myndigheter og av politiet. For som Mullen, Pathé og Purcell (2009, s. 9) 

    ; «…                  h   y      h    h     »  Hvordan betraktes stalking i Norge? Ut i fra 

dette er det interessant å undersøke: 

Hvordan defineres og håndteres stalking av henholdsvis lovgiver og lovanvender i 

Norge. Hvordan kan definisjonene og tiltakene forstås i lys av risikoorientert tenkning? 

1.4 Oppgavens gang 

Etter dette innledningskapittelet, følger kapittel 2, der de sentrale teoretiske perspektivene 

som skal brukes for å belyse funnene i det empiriske datamaterialet presenteres. I 

teorikapittelet presenteres begrepene senmodernitet og risikosamfunn, som bakteppet for 

diskusjonen av hvordan stalking defineres av lovgiver og lovanvender og hvilke tiltak som 

rettet mot stalking. Samfunnsendringenes relevans i denne oppgaven, er hvordan de har lagt 

føringer for et økt fokus på risiko, både enkeltindividers opplevelse av økt risiko, samt risiko 

på samfunnsnivå. Gjennom risikotenkning påvirkes kriminalpolitikken, lovgivning og 

politiets arbeid, nærmere bestemt hvordan risiko kan forebygges. Kriminalpolitiske mål om å 
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forebygge risiko gjør seg gjeldene, og forebyggingen begrunnes med straff. 

Straffelovgivningen blir preventiv, fremfor reaktiv. En slik «preventiv vending» påvirker også 

politiarbeidet, fordi politiet både agerer i, og er en integrert del av dette risikosamfunnet.  

I kapittel 3 gis det en redegjørelse av den metodiske fremgangsmåten for innsamling av 

intervju og dokumentdata som avhandlingen bygger på. I metodekapittelet beskrives det 

hvordan analysen av materialet er utført. I tillegg, drøftes etiske problemer og vitenskapelige 

kvalitetskrav for oppgaven.  

Analysen er delt i to. I kapittel 4 redegjøres det for bakgrunnen for lovprosessen som 

kriminaliserer stalking, samt  hvordan lovprosessen utartet seg. Gjennom dokumentanalyse av 

lovens forarbeider og andre offentlige dokumenter, diskuteres lovgivers definisjon av 

stalking. Lovgivers stalkingdefinisjon baseres på gjentatte handlinger som rettes mot en 

person, samt hvordan denne personens opplever disse handlingene. Denne definisjonen sees i 

lys av risiko. Lovgiver fremmer straff som tiltak for å stoppe stalking. Gjennom straff skal 

risikoen for stalking håndteres og forebygges, og de utsatte skal beskyttes. 

Kapittel 5 byger på 7 kvalitative intervjuer, og i dette kapittelet belyses politibetjentenes 

definisjoner av stalking. Betjentene definerte stalking på bakgrunn av stalkerens kjønn og 

stalkerens relasjon til den utsatte i sin definisjon stalking. I tillegg var stalkerens motivasjon 

eller grunn for handling viktig. Betjentene fortalte hvordan stalking var vanskelig å bevise, og 

i stedet for å straffeforfølge, valgte de derfor å benytte seg av ulike tiltak for å håndtere den 

risikoen stalkingen utgjorde for den utsatte, samt forebygge at stalkeren utførte nye 

handlinger 

Etter presentasjon, fortolkning og analyse av henholdsvis lovprosessen og de kvalitative 

intervjuene rundes avhandlingen av i kapittel 6. I avslutningskapitlet samles trådene, og 

lovgivers definisjon av stalking sees i sammenheng med politiets definisjon og håndtering, og 

de teoretiske perspektivene som er brukt i analysen  
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2 Risiko i det senmoderne samfunnet 

I dette kapittelet presenteres de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for analysen av 

datamaterialet, og som kan være relevant for å belyse problemstillingen. Gjennom bruken av 

begrepet «det senmoderne samfunnet» settes fenomenet stalking inn i en bredere kontekst. 

Formålet er å presentere hvordan vestlige sivilisasjonene gjennomgått store sosiale, 

økonomiske og kulturelle endringer, og at vi i dag lever i et senmoderne samfunnet preget av 

en upreget risikobevissthet, nærmere bestemt et «risikosamfunn» (Beck, 1992). Ved å ta 

utgangspunkt i risikosamfunnet kan oppgaven si noe om risikoens plass i kriminalpolitisk 

utvikling, samt i strafferetten og for politiets arbeid.  

Det senmoderne samfunnet er et sosiologisk begrep lansert av Giddens (1991), i hans analyse 

av samfunnets gradvise endring siden 1970-tallet. Å karakterisere samtiden vi lever i som 

senmoderne, tilsier at fundamentale trekk ved det moderne industrisamfunnet er endret 

(Hudson, 2003). Det moderne samfunnet var kjennetegnet av industrialisering, troen på 

forskningsmessig kunnskap, fremskritt, kapitalistiske utvikling og utvikling av den sosiale 

orden (Kemshall, 2003), mens det senmodernes samfunnet kan beskrives gjennom stikkord 

som globalisering, oppbrudd av tradisjonelle verdier og endrede familieformer, 

individualisering, at livsområder preges av valg og refleksivitet, og at omgivelser preges av 

økte menneskeskapte risikoer (Gundhus og Larsson, 2014). Samfunnsutviklingen fører med 

andre ord med seg både sosiale, økonomiske og kulturelle endringer, som berører folks liv på 

en ganske direkte måte (ibid.), blant annet i den kollektive opplevelsen av kriminalitet, som 

igjen påvirker måten man tenker og handler i forhold til kriminalitet (Garland og Sparks, 

2000). Kriminalitet er blitt en normal og hverdagslig opplevelse (Garland, 2001). Det har 

medført at frykt og usikkerhet er blitt dagligdags og individer er konstant bevisst på, og gjør 

tilpasninger til kriminalitetstrusler. Det senmoderne individet føler et økt behov for 

beskyttelse i en fri verden. Slik blir trygghet et essensielt begrep i det senmoderne samfunnet 

skriver Volquartzen (2009). Til tross for at vi i dag er objektivt tryggere en før, kan det 

senmoderne samfunnet karakteriseres som en fryktkultur (ibid.), eller det sosiologen Ulrich 

Beck (1992) har betegnet «risikosamfunnet».  

Men hva er egentlig risiko?  Et problem med risikobegrepet er at det er et altomfattende 

konsept, og O`Malley (2009, s. 1) påpeker at til tross for at risiko er et sentralt tema i 

kriminologien, er det ingen enighet om hva risikobegrepet betyr, og hvordan det skal forstås. 
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Risiko benyttes ofte til å vise til usikre situasjoner der muligheten for skade er uvurderlig 

(Walklate og Mythen, 2011). Barbara Hudson og Synnøve Ugelvik (2012, s 1) er derimot 

opptatt av hvordan risiko oppfattes. De legger vekt på subjektiv risiko og omtaler risiko som: 

«(…)             u c              dangerous experiences, related to man-made disasters, 

natural disasters, or interpersonal relations such as crime» (ibid). Giddens (2002, s. 22) forstår 

risiko som «a danger that is actively assesed in relation to future possibilities». Giddens 

definsjon ligner på Becks (1992, s. 21) definisjon, som innebærer «a systemic way of dealing 

with hazards and insecurities (...) ». Det er med andre ord snakk om en urealisert trussel, en 

fremtidig hendelse som enda ikke har funnet sted, men som former våre forventninger og 

handlinger.  

2.1 Risikosamfunnet 

Risikosamfunnet kan dermed best karakteriseres av dets bestemte måte å ramme inne, og 

være opptatt av risiko på. I følge Beck (1992) preges det senmoderne samfunnet av en 

gjennomtrengende og omfattende risikobevissthet. Denne risikobevisstheten er så sterk, at det 

gir mening å snakke om et risikosamfunn, som systematisk organiseres etter risiko. Risiko er 

de globale, menneskeskapte, uforutsette og uintenderte bivirkninger av den industrielle 

moderniseringen, som for eksempel klimautfordringer og atomulykker (Beck, 1992; 

Johansen, 2015), og er en trussel mot samfunnet fordi de er uforutsigbare, ukjente, tilfeldige 

og ikke minst potensielle (Beck, 1992). I følge Beck (2002, s. 40) vil vi, dersom vi vet om en 

risiko, forsøke og kontrollere den, beregne det uberegnelige, og slikt sett kolonisere 

fremtiden. Risikosamfunnet kjennetegnes dermed av et samfunn som i økende grad er opptatt 

av å avdekke, håndtere og helst forhindre at risiko oppstår (Kemshall, 2003, s. 12). Dette 

med                       h                 u                                                

orientering mot fremtidige potensielle farer (Beck, 1992), både samfunnsinstitusjonene og 

individuelle livsbetingelser endres( ibid.).  

Becks tese om risikosamfunnet handler ikke eksplisitt om kriminalitet, men kriminalitet kan 

være en form for risiko (Johansen, 2015). Risikosamfunnets logikk påvirker hvordan 

mennesker oppfatter og forholder seg til verden (Aakvaag, 2008, s. 267) og individene i 

risikosamfunnet er redde for å oppleve kriminalitet, og ønsker trygghet fra denne risikoen. 

Befolkningens bekymring får innflytelse på hvordan politikk og i dette tilfellet 

kriminalpolitikk utformes i vår tid (Johansen, 2015, s. 40). Eller sagt på en annen måte, 
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risikosamfunnet endrer politikkens agenda (ibid.).  I risikosamfunnet blir kriminalpolitikken 

opptatt av å håndtere muligheten for «fremtidige ulykker» som kriminalitet og lovbrudd, 

beskytte dem som opplever seg som risikoutsatte, samt håndtere dem som utgjør en risiko for 

andre individer (Johansen, 2015). Risikoperspektivet kan derfor benyttes til å forstå endringer 

i straff og sosial kontroll i samtiden (Hudson, 2003). 

2.1.1 Kriminalpolitiske implikasjoner  

De strukturelle endringene vist ovenfor, skaper med andre ord betingelser for endringer i 

kriminalpolitikken (Garland, 2001), og kriminalpolitikken påvirkes av de grunnleggende 

endringene i samfunnet (Balvig, 2004). Det vil si; konsekvenser av et risikoorientert samfunn, 

reflekteres i kriminalpolitikken som utformes i det samme samfunnet (Hudson, 2003). 

Kriminalpolitikken anerkjenner en økt mengde risiko, kriminalitet, både for individer og for 

samfunnet (Hudson og Ugelvik, 2012). Risikos rolle i den kriminalpolitiske debatten, er 

tilstedeværelsen av en konstant bevissthet rundt potensiell kriminalitet (Hudson, 2003). og 

kriminalpolitiske mål påvirkes av håndtering risiko, samt finne tiltak for å øke tryggheten fra 

risiko(Volquartzen, 2009). Kriminalpolitikken er dermed den politikken som definerer hva 

som skal være straffbart og hvilken oppførsel som ansees som avvikende og hvordan de som 

bryter loven skal håndteres. 

Garland (2001) er et referansepunkt for kriminalpolitiske endringer. Selv om hans 

beskrivelser hovedsakelig peker på utviklingstendenser i USA og Storbritannia, har både 

Balvig (2005) og Tham (2001) vist at det tyder på at endringene er gjeldene også i en nordisk 

kontekst. I det følgende vil jeg derfor skissere hvordan risiko har endret, og preger samtidens 

kriminalpolitikk, hovedsakelig gjennom en fornyet tro på straff, en emosjonell tone, 

offersentrering legitimering av straff og politisering.  

Straff 

I risikosamfunnet, der verden ansees som iboende risikabel og ustabil, har det vokst frem en 

fornyet tro på straff. Dette skiftet er koblet til den moderne straffetenkningens bortfall 

(Balvig, 2005; Garland, 2001). Den moderne straffebegrunnelsen begrunnet kriminalitet ut i 

fra årsaksforklaringer, og straffen var et instrument for å nå et formål om å rehabilitere sosialt 

depriverte lovbrytere. I tråd med risikos inntog har straffens offentlige betydning skiftet 

karakter. borte er årsaksforklaringer, og over på et syn på lovbryteren som et rasjonelt 
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handlende menneske som må ansvarliggjøres for sine handlinger (Garland, 2001). Det 

medfører at fokuset skiftes til at gjerningspersonen skal møte strengere vilkår og mindre 

omsorg og forståelse. Den kriminelle forstås som en farlig og hensynsløs lovbryter (Tham et 

al., 2011, s. 556), og gjennom moralsk fordømmelse av lovbryteren, legitimeres              

                                    u                                                          

heller enn bakenforliggende årsaker (Garland, 2001). Det medfører at straffen blir 

følelsesladd, ett uttrykk for fordømmelse og hevn på gale valg (ibid.). 

Straffens onde er det sentrale og ønskede momentet, og straff skal gjengjelde den skaden 

lovbrytere har påført offeret og samfunnet med sine handlinger, i tillegg skal straffen 

avskrekke den enkelte og befolkningen fra å gjenta udåden  (Johansen, 2015). Garland kaller 

det en hybrid mellom en beskyttende og ekspressiv straffende rasjonalitet. Denne 

kriminalpolitikken baseres på et ideal der straff skal beskytte offentligheten, samtidig som 

straff er en ekspressiv handling som skal formidle en følelse av krenkelse på vegne av offeret 

(Garland, 2001). Endringene som blir antydet når det kommer til forståelsen av lovbryteren 

og, er derfor tett forbundet med hvordan offeret i økende grad har blitt en viktig aktør i 

kriminalpolitikken 

Offersentrert legitimering 

Gjennom risikoorientert kriminalpolitikk har offeret fått en større rolle, fra å nesten ikke være 

omtalt, til å være en viktig brikke. Garlands (2001) skriver at kriminalitetsofferet fyller en 

sentral posisjon i en kriminalpolitikk som fokuserer på å reflekterer følelsesmessige og 

symbolske bekymringer fra befolkningen (de potensielle ofrene), så vel som faktiske offer. 

Dette offerhensynet er med på å legitimere poltikken, fordi å være «for» offeret, betyr å være 

«mot» gjerningspersonen. Dette legitimer også økning i straff (Balvig, 2005). Ideene er at jo 

strengere straff lovbryteren får, jo mer verdi til offeret. På bakgrunn av denne tankegangen 

defineres lovgivning i økende grad med offeret i minne, fremfor gjerningspersonen.  

Politisering  

De overnevnte endringene, knyttes til det Garland (2001)                                    

                  h                                     u                                        

har hatt tidligere. Kriminalpolitikken har endret seg fra å være et felt for eksperter, til å bli av 

et de sentrale politiske temaene (Garland, 2001; Hauge, 2002). K                  h           

              h                         h                                                       

         h                         (  u        ), eller som kriminaliserer «nye» trusler mot 
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samfunnet. Kriminalisering begrunnes også med en ide om at kriminaliteten øker, som igjen 

påvirker befolkningens krav til politikere om å takle den økende kriminaliteten (Garland, 

2001). Gjennom kriminaliseringen gis politikerne mulighet til å symbolsk bidra til å  

«redusere kriminalitet», samt beskytte befolkningen. I tillegg drives kriminaliseringen av 

internasjonal påvirkning, og mye av det som skjer i kriminalpolitikken handler dermed om å 

iverksette internasjonale regelverk og forpliktelser (Gundhus og Larsson, 2014). 

2.1.2 Lovgivning og strafferettslig håndtering av risiko 

De kriminalpolitiske endringene, medfører altså vedtakelsen nye straffebud, som igjen gjør at 

straffelovgivningen gjennomgår hyppige endringer (Husabø, 2003). Utformingen av 

straffebud har tradisjonelt rettet seg mot handlinger som i seg selv er gale og som forårsaker 

en bestemt form for, eller grad av skade (Lomell, 2012). Straff har således vært reaktiv, en 

reaksjon på en allerede begått handling, men straff har også vært begrunnet med å forhindre 

ytterligere fremtidige hendelser (ibid.).   

I et samfunn preget av risiko, er det en tendens til at straffebud utformes pre-aktive
5
, fremfor 

reaktive (Husabø, 2003). Denne pre-aktive vendingen synes å være påvirket av trangen til å 

forsøke å kontrollere det ukontrollerbare. Gjennom en målsetning om å forhindre at alvorlige 

lovbrudd i det heletatt skjer, kriminaliseres handlinger som ikke er gale i selv, de er gale fordi 

de er kriminalisert (Husabø, 2003; Lomell, 2012). Dette gjelder særlig såkalte 

forberedelseshandlinger, som i mange tilfeller innebærer at «ordinære» handlinger som ikke 

nødvendigvis har kriminelle hensikter (Ohana, 2006, s.28, i Lomell, 2012), men som gjennom 

kriminalisering blir et reelt lovbrudd (Lomell, 2012). Kriminaliseringen av 

forberedelseshandlinger handler dermed om å slå ned på handlinger som ligger for l         

    «                     h         »        u                                           

Forebyggende kriminalisering innebærer, med andre ord, kriminalisering av handlinger som i 

seg ikke har blitt ansett som alvorlig nok til å rettferdiggjøre straff (Lomell, 2012), men som 

kan være «en spire til mer alvorlig kriminalitet» (Husabø, 2003). Dette har medført at lover i 

økende grad vedtas lover med formål om å forebygge lovbrudd, fremfor å være en reaksjon på 

en ulovlig handling (Lomell, 2012). Pre-aktive straffebud utformes derfor med mindre tydelig 

signal på hvilke handlinger som kan medføre straffeansvar, men stiller heller krav til forsett 

                                                 
5
 Pre indikerer i følge Husabø (2003) noe som tilhører en startfase eller noe kommer i forkant av noe annet. 
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(Husabø, 2003). Forebyggende kriminalisering skal forhindre risiko og legitimeres gjerne ut 

ifra «føre-var prinsippet» (Gardiner, 2006; Lomell, 2012). I følge Gardiner (2006) går føre 

var-prinsippets ut på at en hendelse kan skje, og derfor må skritt må tas for å forhindre det. 

Det tilsier at fremfor å beregne sannsynligheten for en hendelse inntreffer, er det ikke et valg å 

reagere på det, men en forpliktelse (Rose, 2002, s. 212 i Lomell, 2012).  

Et resultat av dette er, i følge Barbara Hudson (2003, s. 60). at strafferetten i økende grad er 

«(…)              u   c      c          u   c                h    h   “       u   c ”». Den 

tradisjonelle betydningen av rettferdighet, det vil si straff for en begått handling, endres på 

bekostning av at kriminalitet skal forebygges, oppdages og forhindres før det skjer, begrunnet 

i sikkerhet og beskyttelse av befolkningen.  

Resultatet blir en pre-aktiv strafferett, der straff endres fra å være svar på en handling begått i 

fortiden, til å forhindre at lovbrudd begås. fremfor en den tradisjonelle «re-aktiv» 

strafferetten, det vil si at etterforskning og straffeforfølgelse skj                          

handlinger som allerede er utført. I forlengelsen av risikos betydning i samfunnet og i 

kriminalpolitikken, har risiko blitt kjernen i kriminalitetskontrollen. Straff blir forvandlet fra å 

gjenopprette en skade forvoldt ved en handling, til å forhindre fremtidige skader (Johansen, 

2015, s. 66), og muliggjør kontroll av «farlige» individer før de kan utføre kriminalitet 

(Lomell, 2012). Fokuset på å forebygge kriminelle handlinger, fremfor å straffe personer som 

allerede har begått en kriminell handling, medfører et samfunn som er opptatt av å håndtere 

før-kriminelle handlinger (Gundhus, 2014). Denne pre-aktive vendingen påvirker også 

politiets arbeid i risikosamfunnet.  

2.1.3 Politiet i risikosamfunnet 

Samfunnet er som vist ovenfor gjennomsyret av et risikofokus, som igjen har som påvirket 

utformingen av kriminalpolitikken og straffelovgivning. Politiets arbeid preges også av 

kriminalpolitiske forhold (Gundhus og Larsson, 2014). I tråd med samfunnsutviklingen mot et 

«risikosamfunn», der straffeapparatet ikke kan gjøre noe særlig med kriminalitetsproblemet, 

blir politiet en av aktørene som skal «håndtere risiko». Politiet må i økende grap gripe inn i 

flere og flere typer saker og områder, og politiet opplever en økende tendens til å involveres i, 

og forventes å håndtere saker som folk tidligere har håndtert selv (Volquartzen, 2009). Det 

har blant annet ført til at politiets arbeid er utvidet til å håndtere oppførsel som i 
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utgangspunktet ikke er ulovlige, men som gjennom kriminalisering blir politioppgaver 

(Gundhus og Larsson, 2014).  

Risiko i politiets arbeid knyttes dermed opp til hvordan politiet styrer sine handlinger etter 

risiko og dette har medført at politiarbeidet i økende grad er blitt koblet til 

forebyggingsidealer om å redusere både kriminalitet, usikkerhet og risiko(Ericson og 

Haggerty, 1997) .Politiets oppgave blir dermed både å reaktivt håndtere kriminalitet, men 

også forebygge den risikoen kriminalitet representerer, og slik blir risiko tett bundet sammen 

med lov og orden begrepet (Gundhus og Larsson, 2014).  

Politiets forebyggende arbeid forstås ofte som tiltak for å forhindre at et lovbrudd skjer, men 

forebygging kobles også til håndhevende arbeid direkte knyttet til straff (Gundhus, 2014). 

Utgangspunktet er dermed at politiet har en dobbelt rolle i det forebyggende arbeidet; på den 

ene siden skal politiet fremme forebygging og trygghet i det sivile samfunnet, samtidig som 

politiets arbeid som retthåndhever også et sentralt omdreiningspunkts for politiets 

forebyggende arbeid (ibid). Forebygging gjennom håndhevelse av straffetrusselen, samt 

polisiære og strafferettslige midler, er en forutsetning for det forebyggende arbeidet (ibid.). 

Gjennom etterforskning av straffesaker skal politiet stryke straffens allmennpreventive og 

indualpreventive virkning. Straff av lovbrytere skal føre til at den enkelte avholdes fra å begå 

nye lovbrudd, samtidig som befolkningen skal avskrekkes fra å begå lignende handlinger 

(allmenprevensjon). Denne måten å forebygge, tar med andre ord utgangspunkt i 

strafferettssystemets nyttebegrunnelser, og straffens antatte virkning på allmenhetens eller 

målgruppers uønskede handlinger (Gundhus, 2014). Risikofokuset gjør at politiets arbeid 

endres fra reaktiv etterforskning av enkeltlovbrudd, til en strategisk, fremtidsorientert og 

målrettet kriminalitetskontroll (Maguire, 2000 i Kemshall, 2003) 

Med disse teoretiske forutsetningene lagt til grunn, vil jeg i de følgende kapitelene se 

nærmere på hvordan lovgiver og lovanvenders definisjoner og tiltak mot stalking kan tolkes 

inn i, og forstås i lys av teorien om risikosamfunnets endring av kriminalitetskontrollen og 

dets styringsimplikasjoner.  
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for de metodiske valgene og etiske refleksjonene jeg har 

foretatt i arbeidet med avhandlingen. Svært vidt definert, kan metode forstås som den 

fremgangsmåten man bruker for å komme frem til ny kunnskap (Halvorsen, 2008, s. 21). I 

dette kapittelet benyttes derfor metode som et samlebegrep for hvordan jeg har gått frem i 

forbindelse med innsamlingen av henholdsvis de offentlige dokumentene og intervjudataen 

som denne avhandlingen bygger på, utfordringer underveis i datainnsamlingen, samt hvordan 

datamaterialet har blitt tolket og analysert. I tillegg til selve fremgangsmåten, drøftes også 

forskningsetiske hensyn jeg har måttet ta stilling til, i denne prosessen. Et hvert metodisk valg 

innebærer nemlig etiske konsekvenser som man som forsker må forholde seg til (Thagaard, 

2011). Tilslutt diskuteres oppgavens ut i fra vitenskapelige kvalitetskrav som gjelder innen 

forskning. 

3.1 Kvalitativ metode  

Valg av undersøkelsesmetode påvirker hvilken type data man samler inn, og valg av 

forskningsmetoden er med på å bestemme hva man oppdager (Halvorsen, 2008, s. 20). For å 

undersøke hvordan stalking defineres av lovgiver og lovanvender, falt valget på en kvalitativ 

tilnærming. Kvalitativ tilnærming er fordelaktig fordi jeg ønsket en nyanserte beskrivelser og 

definisjoner av stalking (Jacobsen, 2005), fremfor å undersøke utbredelse, forekomst eller 

mengden av samme fenomen (Halvorsen, 2008, s. 128; Bryman, 2012, s. 380). I følge 

Johannessen, Tufte og Christoffersen (2010) er kvalitativ å foretrekke når man skal undersøke 

fenomener man ikke kjenner særlig godt, og som det er forsket lite på. At stalking omtales 

som «et nytt fenomen» påvirket derfor valget av kvalitativ tilnærming.  I tillegg til en 

kvalitativ tilnærming, baserer avhandlingen seg på to ulike datamaterialer. En kombinasjon 

datakilder gir flere vinklinger på det samme fenomenet (Jacobsen, 2005), og valget om å 

kombinere kvalitativ intervju- og dokumentanalyse er basert på ønsket om å belyse hvordan 

stalking defineres av både lovgiver i offentlige dokumenter og av lovanvender, det vil si 

politibetjenter som møter stalking i sitt praktiske arbeid.  

I analysen av de to datamaterialene har jeg anlagt et konstruktivistisk blikk. Jeg er ikke i tvil 

om at stalking finnes objektivt, men fordi det ikke finnes en universell definisjon, har jeg 
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forholdt meg til stalking ut ifra det konstruktivistiske perspektivet. Det innebærer en holdning 

om at det ikke finnes en «sann» definisjon av stalking, men at derimot flere ulike måter å 

definere det på (Järvinen og Mik-Meyer, 2005). Stalking blir skapt i sosiale 

defineringsprosesser, og med denne grunnholdningen behandledes stalkingbegrepet som 

mangfoldig. Hva som ansees som stalking varierer ut i fra kontekst og hvem som definerer det 

(Lundberg, 2001; Sahlin, 2004). I analysen har jeg derfor vært opptatt å avdekke ulike 

fremstillinger og problemdefinisjoner av stalking i de to datamaterialene, fordi ulike 

institusjoner påvirker måten et problem defineres og håndteres (Sahlin, 2004). Med det 

konstruktivistiske blikket som en grunnholdning i møtet med data, er meningen å forsøke å 

fange inn hvordan stalking konstrueres i to ulike «kriminalitetskontroll kontekster». 

3.2 Offentlige dokumenter som datamateriale 

Ut ifra ønsket om å undersøke lovgivers definisjon av stalking som et lovbrudd, falt valget på 

innsamling og analyse av offentlige dokumenter. Dokumentanalyse forståes i denne oppgaven 

som det å gi allerede foreliggende tekster status som data, og gjøre bruk av dem i analysen 

(Repstad, 2007; Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010).  En dokumentanalyse 

karakteriseres av at dokumentene er skrevet for et annet formål enn det forskeren skal bruke 

dem til (Thagaard, 2011), i dette tilfellet, offentlige dokumenter publisert av Stortinget og 

regjeringen.  

De offentlige dokumentene som inngår i avhandlingen, er lovforarbeider og andre tilknyttede 

dokumenter som ligger til grunn for vedtakelsen av et eget «stalkinglovverk» i Norge. 

Begrepet lovforarbeid sikter til «forslag, utredninger, debatter og avstemninger» når det 

gjelder en lovs forberedelse før den eventuelt vedtas i Stortinget (Stortinget, 2015). 

Lovforarbeider, er med andre ord en samlebetegnelse på dokumenter utarbeidet i vedtakelsen 

av nye lovvedtak eller for å endre eksisterende (Bernt, Mæhle og Jacobsen, 2007, s. 240). 

Lovforarbeider inneholder beskrivelser av både intensjonen og hensikten med den bestemte 

loven (Boe, 2010, s. 137). Gjennom å studere disse dokumentene, var formålet å analysere 

myndighetens definisjon av lovbruddet stalking.  

Når en lov skal tre i kraft, må den gjennom en prosess der lovforslaget endres og 

kommenteres i flere ledd (Stortinget, 2015). På bakgrunn av dette, omtaler jeg ofte 

lovforarbeidene som «lovprosessen» i avhandlingen. I lovprosessen innlemmer jeg 
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lovforarbeider og andre dokumenter som tilhører det forberedende lovarbeidet, tilkommet i 

perioden fra og med utgivelsen av høringsnotatet i 2013, frem til det endelige vedtaket av 

lovforslaget i Stortinget 12. mai 2016. Lovprosessen i dette tilfellet startet med et initiativ fra 

sittende regjering i 2013, som endte et forslag om behovet for egen stalkinglov på høring. En 

høring er en utredning, der for eksempel departementer, offentlige instanser, organisasjoner 

og andre som ønsker å kommentere forslaget får en mulighet til å gi sin anbefaling til 

departementet (Stortinget, 2015).  Videre i en lovprosess, utarbeides det lovforslag som 

gjennomgår en komitebehandling, før det blir behandlet i Stortinget (ibid.). Går lovforslaget 

igjennom, utarbeides det et lovvedtak som sanksjoneres av Kongen i statsråd. 

3.2.1 Utvalg 

I en dokumentanalyse handler utvalget i hovedsak om hvilke kilder som inkluderes i studien 

(Jacobsen, 2005). I følge Halvorsen (2008, s. 166) preges utvalget av dokumenter og tekster 

av ulike faktorer, som problemstilling, antallet dokumenter som velges og hva som er mulig å 

få tilgang til. Mitt utvalg av lovforarbeider og tilknyttede dokumenter er offentlige 

dokumenter som er allment tilgjengelig for alle som ønsker å lese dem. Jeg har brukt 

regjeringen og stortingets eget nettbaserte arkiv, samt lovdata i innsamlingen av data.  

I forhold til problemstillingen, er utvalget formålsorientert (Halvorsen, 2008), det vil si at 

dokumentene som ble valgt ut fordi de har tematisk relevans. Utvalget av dokumenter er 

basert på at de inngår i lovprosessen redegjort for ovenfor. Dette utvalget er derfor også 

selektivt, fordi jeg bare lette etter, og innhentet en bestemt type informasjon - dokumenter 

som var med på å forme lovvedtaket. I dokumentanalyser er det fare for at utvalget av tekster 

er forutinntatt og selektivt (Halvorsen, 2008). En fordel ved selektiv utvalgsmetode er på sin 

side at datamaterialet i stor grad styrer oppgavens retning. Det kan likevel være begrensende, 

fordi utvelgelsen bare skjer innenfor ett område (ibid.). 

Dokumentene som er innlemmet i analysen av lovprosessen, og som dermed danner utvalget, 

omfatter høringsnotatet Høring – endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 

(personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, 

forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.). Jeg har også valgt å inkludere 

stortingsdokumentene representantforslag 8:74 s, justiskomitéens innstilling til Stortinget 

Innst. 284 S (2014-2015) (2015) og et anmodningvedtak fra Stortinget til regjeringen basert 
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på de to nevnte dokumentene. Disse er ikke offisielle lovforarbeider, men er tilknyttede 

dokumenter som er med på å drive lovprosessen fremover. Videre består utvalget av 

lovforarbeider publisert av Stortinget og Justis- og beredskapsdepartementet proposisjonen 

Prop. 42 L (2015-2016) (2015) med lovforslag fra justisdepartementet, innstilling til 

lovvedtak fra justiskomiteen til Stortinget Innst. 211 L (2015-2016) (2016) og Stortingets 

vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, 

forberedelse til tvangsekteskap mv.) Lovvedtak 61 (2015–2016) (2016).  

3.2.2 Innsamling og analyse 

Da jeg startet med avhandlingen, antok jeg at innsamling og analyse av data ville være to 

separate prosesser. I det jeg gikk i gang med innsamling av data og gjennomgikk materialet 

har ikke analysen vært en egen fase, men har på sett og vis pågått kontinuerlig. Dette svarer til 

hvordan Grønmo (2011, s. 187) mener at prosessene rundt en kvalitativ dokumentanalyse 

foregår. Dette «vekselvirket» mellom datainnsamling og analyse, er også basert på at noen av 

deler av datamaterialet ble utarbeidet, mens jeg arbeidet med avhandlingen og dermed ikke 

var tilgjengelige i starten av prosjektet. Lovforarbeidene ble samlet inn i en tidsperiode fra 

august 2015 til mai 2016, og analysen ble utført i samme tidsrom.  

Analysen ble strukturert ut i fra ønsket om å avdekke hvordan stalking defineres av lovgiver. 

Ut i fra dette, ble hvert enkelt lovforarbeid lest i sin helhet, og ved gjennomlesning lette jeg 

etter relevante formuleringer og definisjoner av stalking, fremstillinger av aktørene som 

inngår lovbruddet (gjerningsperson og offer), samt beskrivelser av handlinger eller atferd som 

kan inngå i lovgivers forståelser av stalking. Jeg lette også etter begrunnelser for 

kriminaliseringen, fordi jeg forstår begrunnelser for kriminaliseringen som en del av 

definisjonen av lovbruddet. Da loven ble vedtatt, gikk jeg igjennom hele dokumentmaterialet 

på nytt, for å se om stalkingdefinisjonene eller begrunnelsene for kriminalisering hadde endret 

seg over tid, eller om de var konsise.  

Informasjonen analysen ga meg, ble benyttet på to ulike måter. Både deskriptivt, som 

utfyllende bakgrunnsinformasjon for selve lovprosessen, men også poenger som ble benyttet i 

selve analysen, da hovedsakelig lovgivers stalkingdefinisjoner og begrunnelser for loven. I 

tillegg har dokumentene blitt lest med en konstruktivistisk tilnærming. Det tilsier at 

dokumentene ikke ansees som passive beskrivelser av virkeligheten og kilder som gir korrekt 
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kunnskap om fenomenet (Järvinen og Mik-Meyer, 2005, s. 194), men som en av flere 

innganger til forståelser av stalking.  Analysen av dokumentene har vært et redskap for å 

hjelpe meg i å si noe om den autorative prosessen der fenomenet stalking blir definert som et 

problem man trenger straffeloven for å tøyle.  

3.3 Intervjuer som datamateriale 

Mens dokumentanalysen av lovforarbeidene synliggjorde den autorative og juridiske 

myndighetsdefinisjon av stalking, gjennomførte jeg semistrukturerte intervjuer med 7 

politibetjenter, for å belyse hvordan de definerer og forstår stalking i lys av deres erfaringer 

og institusjonelle kontekst. Ved å foreta kvalitative intervjuer med betjentene, innhentet jeg 

fyldig og omfattende informasjon om deres forståelse og definisjon av stalking som et 

lovbrudd (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010). Intervjumaterialet ble innhentet 

gjennom semistrukturerte intervjuer, det vil si intervjuer som delvis er tilrettelagt på forhånd. 

Intervjumetoden er fleksibel og flytende i struktur, og åpner for at nye temaer og spørsmål 

dukker opp underveis (Bryman, 2012, s. 212). Denne intervjuformen gir også en mulighet til å 

stille oppfølgingsspørsmål, for å få informantene til å utdype og begrunne svarene sine 

(Repstad, 2007). Oppfølgingsspørsmål kan dermed kaste et annet lys over vedrommenes 

forståelse av temaet (Widerberg, 2011). Semistrukturerte intervjuer er organisert rundt en 

intervjuguide med temaer eller områder man ønsker å belyse, til forskjell fra strukturerte 

intervjuer med ferdige spørsmål som stilles i lik rekkefølge i alle intervjuene (Thagaard, 

2011) 

3.3.1 Intervjuguiden 

Selv om den valgte intervjuformen er fleksibel og ledig, er det ikke det samme som en 

uforberedt samtale (Repstad, 2007). En viktig forberedelse til datainnsamlingen var derfor å 

utforme en intervjuguide
6
 (Grønmo, 2011), som er uttrykket for det man ønsker å undersøke 

(Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010; Widerberg, 2011). Intervjuguiden utformet jeg 

på bakgrunn av problemstillingen, og besto av en rekke nedskrevne temaer jeg var interessert 

i å få dekket for å sikre noen felles komponenter til analysen, men ingen ferdig utformede 

spørsmål. En ulempe ved å velge temabasert intervjuguide er at man risikerer og ikke få stilt 
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de samme spørsmålene til alle informantene (Halvorsen, 2008). En stor fordel, var derimot at 

det tvang meg til å formulere meg spontant i intervjusituasjonen, noe som førte til at 

intervjuene bar preg av en mer naturlig samtale (Repstad, 2007). Intervjuguiden var på den 

måten mer et hjelpemiddel til å lede samtalen mot studiens fokus, særlig i tilfeller der 

intervjuene tok en annen helt annen retning enn hva jeg ønsket. Den la likevel ingen føringer 

på hvilke rekkefølge temaene skulle behandles, og intervjuguiden ble aldri fulgt slavisk, den 

var bare nyttig for å hjelp meg å huske temaene jeg ønsket å belyse. Intervjuguiden var også 

til god hjelp, når jeg som førstegangsintervjuer opplevde å bli usikker, særlig i møte med 

informanter som svarte kort og hvor samtalen stoppet litt opp. 

3.3.2 Utvalg og rekruttering av informanter 

Utvalget i intervjusituasjonen handler om hvilke personer man snakker med (Jacobsen, 2005, 

s. 170). Utvalget er med andre ord, de som er valgt ut til å være representere bredden i den 

målgruppen man ønsker å uttale seg om (Jacobsen, 2005). For å besvare hvordan stalking 

defineres av lovanvender, ble representanter fra politiet valgt som informanter. Lovanvender 

kunne i mitt tilfelle, for eksempel, vært representanter for domstolene eller jurister, men fordi 

jeg var opptatt av definisjon av lovbruddet, ikke rettslig tolkning av loven, intervjuet jeg 7 

polititjenestepersoner, som i hovedsak jobber med etterforskning. Utvalget kan dermed 

karakteriseres som formålsorientert, det vil si at utvalget er styrt av hva slags informasjon jeg 

ønsket å innhente (Jacobsen, 2005, s. 176).  

Utvalget kan karakteriseres som en blanding av et strategisk tilgjengelighetsutvalg (Thagaard, 

2011), og et bekvemmelighetsutvalg (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010). Utvalget 

er strategisk fordi informantene jobber i politiet, en kvalifikasjon i forhold til 

problemstillingen. Samtidig er nettopp disse syv valgt fordi de var og tilgjengelige, og villige 

til å delta i undersøkelsen (Thagaard, 2011). Utvalget kan derfor, i følge Johannessen, Tufte 

og Christoffersen (2010, s. 394), omtales som et bekvemmelighetsutvalg, da noen av 

informantene i utvalget ble inkludert fordi det var enklest og mest bekvemt. Utvalget er på 

grunn av utvalgsmetode, samt størrelse, ikke et representativt utvalg (Johannessen, Tufte og 

Christoffersen, 2010). Det er ikke nødvendigvis negativt, og heller ikke målet når man 

benytter kvalitativ tilnærming. Det er viktigere å finne det som kan fungere som et godt 

eksempel eller være en typisk representant for feltet, fremfor å oppnå statistisk 

representativitet (ibid.). 
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Jeg benyttet meg av ulike strategier for å rekruttere informantene i utvalget. Seks av 

betjentene i ble rekruttert gjennom det Thagaard (2011) kaller snøballmetoden. Det innebærer 

at utvalget vokser, gjennom at en informant foreslår andre man kan kontakte. I dette tilfellet 

ble betjentene rekruttert gjennom to ulike kontaktpersoner i politiet, som foreslo aktuelle 

betjenter jeg kunne kontakte. (Thagaard, 2011). Disse kontaktet jeg gjennom e-post og 

telefon, forespurte om de ville delta og, samt avtalte tid for intervju. Den andre 

rekrutteringsstrategien jeg benyttet, var personlig rekruttering (Johannessen, Tufte og 

Christoffersen, 2010). Jeg kontaktet en politibetjent som jeg kjente personlig og gjennomførte 

ett intervju. Dette intervjuet skulle i utgangspunktet fungere som et prøveintervju, men ble 

tilslutt en del av det empiriske materialet, fordi det inneholdt verdifull informasjon.  

Hvem var så betjentene i utvalget? Utvalget var homogent med tanke på at de alle 

representerer politiet, og informantene gir en innfallsvinkel til hvordan stalking blir definert i 

politiet. De som ble intervjuet er likevel en godt blandet gruppe, med ulik alder, erfaring og 

tilhørighet, både geografisk og stillingsmessig. Fire av informantene hadde tilhørighet på to 

ulike politistasjoner i Oslo politidistrikt og de resterende tre hadde sitt daglige virke på en 

politistasjon i Sør-Øst politidistrikt. Med tanke på deres alder og fartstid i politiet, var det 

også god spredning i utvalget. De politiinformantenes erfaring strekker seg fra nesten 

nyutdannede, til informanter med godt over 20 år i politiyrket. Tre av informantene var 

politiførstebetjenter, de resterende fire var politibetjent 1 og 2. Jeg hadde ingen krav til hvor 

lenge informantene hadde jobbet i politiet eller hvilken tjenestegrad de hadde, da jeg anså det 

som positivt at ulik erfaring kunne bidra til ulike perspektiver på stalking. I utvalget var kun 

én av intervjupersonene mann, resten var kvinner. En forklaring på dette, kan være at flertallet 

av informantene i studien jobbet på familievoldsavsnitt. En avsnittsleder fortalte meg at det i 

hovedsak er kvinner som arbeider med familievold i politiet. 

3.3.3 Rektrutteringsutfordringer 

I utgangspunktet var målet å rekruttere ansatte i politiet som arbeidet med, tidligere hadde 

arbeidet med saker som kunne klassifiseres som stalking. Denne tilnærmingen viste seg å by 

på vanskeligheter og rekrutteringsprosessen tok en del lenger tid og ble en større utfordring 

enn hva jeg først hadde forventet.  I starten møtte jeg en litt negativ innstilling, blant annet var 

en av kontaktpersonene i tvil om i hvor stor grad stalking forekom i Norge. Sett i ettertid, 

skulle jeg latt være å bruke begrepet stalking i forespørselen om intervju, fordi det var her jeg 
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støtte på vanskeligheter. Til tross for dette problemet med å opprette kontakt, og rekruttere 

informanter i politiet, var det kun en person som ble forespurt om å delta i studien som avslo. 

3.3.4 Gjennomføring av intervjuene 

Jeg gjorde et prøveintervju i forkant av intervjuprosessen, og det viste seg å være svært nyttig 

for meg som førstegangsintervjuer. Prøveintervjuet ga en antydning på hvor lange intervjuene 

kom til å bli, i tillegg fikk jeg prøvd ut intervjuguiden min. Jeg fulgte intervjuguiden nokså 

slavisk under dette intervjuet, og prøveintervjuet ga meg en viss pekepinn på hvilke spørsmål 

som var vanskelig for betjenten å besvare. Prøveintervjuet førte til at jeg reviderte 

intervjuguiden til å fokusere mer på overordene temaer fremfor utskrevne 

spørsmålsformuleringer.  

De resterende intervjuene ble foretatt i perioden november 2015 og frem til februar 2016. 

Intervjuene varte i snitt ca. en time, noen kortere og noen lengre. Samtlige av intervjuene ble 

tatt opp på lydbånd, og ingen av informantene hadde noen innvendinger mot lydopptak. Flere 

formidlet at de var vant med lydopptak i jobbsammenheng og anså dette som uproblematisk. I 

tillegg til å ta opp lyd, noterte jeg også litt under intervjuene, som oftest stikkord til 

oppfølgingsspørsmål (Widerberg, 2011). Alle intervjuene startet med litt småprat, før ba jeg 

informantene lese igjennom en samtykkeerklæring
7
 samt undertegne denne. Foruten om 

informasjonen om prosjektet skissert i samtykkeerklæringen, ga jeg ingen ytterligere 

informasjon om prosjektet. Dette var et bevisst valg, da jeg ikke ønsket å utdype min på egen 

forståelse av stalking, og dermed risikere å påvirke informantenes svar.  

Stedsvalg for intervjuene kan innvirke på om et intervju blir vellykket, og Repstad (2007) 

mener at det viktigste er å velge et sted man kan sitte uforstyrret, men også et sted hvor 

«respondenten føler seg hjemme». Jeg lot intervjuobjektene selv velge tid og sted, og 5 av 7 

intervjuer ble gjennomført på informantens arbeidsplass i deres arbeidstid. Å intervjue på 

arbeidsplassen, kan i følge Widerberg (2011) være en fordel, fordi man møter informantene i 

deres egen kontekst. Samtidig finnes det ulemper. Betjentene kan for eksempel ha en 

tidsbegrensning på intervjuet, fordi de er på jobb og derfor bare har en viss tid til disposisjon. 

Informantene kan også ha vanskelig for å koble ut jobben fysisk (Widerberg, 2011). Jeg 

opplevde aldri at jeg at noen eksplisitt uttalte at de kun hadde en viss tid til rådighet. Det var 
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likevel noen av informantene som fortalte at de måtte ha lyd på telefonen, i tilfelle «noe 

skjedde», da antakeligvis i jobbsammenheng. Betjentene som ikke ble intervjuet på 

arbeidsplassen, ble intervjuet i sin fritid. Et av intervjuene ble gjennomført på en kafé som vi 

sammen ble enige om, og det andre ble foretatt hjemme hos betjenten. I begge intervjuene 

fikk vi sitte uforstyrret og jeg opplevde det som uproblematisk å intervjue også utenfor 

arbeidsplassen.  

I et tilfelle intervjuet jeg to informanter samtidig. Jeg hadde fått avtale om intervju med to 

betjenter som delte kontor. De ønsket å bli intervjuet sammen da dette var mest praktisk. Vi 

ble derfor enige om å gjennomføre intervjuet i form av gruppeintervju. Det positive med 

gruppeintervju er at informantene kan bekrefte det den andre sier, og eventuelt si ifra hvis de 

er uenige. De kan også utfylle det den andre sier, ved å legge til tilleggsinformasjon eller 

nyanseringer (Halvorsen, 2008). Faren ved å gjøre gruppeintervju er at den mest dominerende 

er den som blir hørt (Thagaard, 2011). Jeg passet derfor på at begge fikk komme til ordet, slik 

at de fikk presentert sine egne syn, ikke bare bekreftelser av hva den andre hadde sagt. 

Betjentene stilte ganske likt når det kom til alder, fartstid og stilling i politiet. Et «samkjørt» 

kollektiv bestående av folk som har noenlunde lik status, gir best resultater i gruppeintervjuer 

(Repstad, 2007).  I tillegg hadde de en god tone seg i mellom.  

3.3.5 Analyse 

I etterkant av hvert intervju startet jeg alltid så fort som mulig med transkriberingen, det vil si 

prosessen å føre over intervjuet fra bånd til papir (Repstad, 2007). Jeg startet alltid 

transkriberingsprosessen med å skrive et sammendrag av hvert intervju. I sammendraget 

fokuserte jeg å gjengi intervjuets kontekst og innehold, samt min egen opplevelse av 

intervjusituasjonen. Jeg transkriberte alle intervjuene i sin helhet og skrev ned alt i den 

rekkefølgen det kom. Dermed satt jeg igjen med en ordrett gjengivelse av både mine spørsmål 

og deres svar. Noen unntak ble foretatt. Jeg valgte for eksempel å utelate noen pauser, latter 

og uttrykk som «ehh» og «ehm».  Jeg valgte også å skrive ut alle intervjuene på bokmål, til 

tross for at noen av politiinformantene hadde dialekt. Knut Halvorsen (2008) skriver at det 

formålet med analysen, som bestemmer hvor detaljert transkripsjonen skal være. Siden jeg var 

mest opptatt av å undersøke hvordan betjentene snakket om stalking i politisammenheng, anså 

jeg ikke disse utelatelsene for å ha noen betydning for analysearbeidet. Det kan likevel 

innvendes at denne formen for «redigering» av intervjuene, fører til at en vesentlig side av 
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intervjumaterialet blir borte, og at omskrivningen til østlandsk fører til en kunstig gjengivelse 

av det informantene sa (Syltevik, 1996). Jeg anser det likevel slik at muntlige uttrykk kan gi et 

fordummende inntrykk av informantene når de leses. Ved å utelate dem fikk jeg også en mer 

leservennlig tekst. Omskrivningen til bokmål var i tillegg med på å sikre anonymisering, slik 

at ingen av de intervjuede skulle kunne kjennes igjen.  

Intervjuanalysen ble, som dokumentanalysen, utført «manuelt» uten bruk av dataprogrammer 

for bearbeiding og analyse av kvalitativ datamateriale. Når man har gjennomført en 

intervjuundersøkelse og skal starte analysearbeidet, står man ovenfor valget om å presentere 

materialet person for person eller tema for tema eller en kombinasjon av dette (Repstad, 

2007). Jeg gjorde gjennomlesninger av alle intervjuene i sin helhet. Så tok jeg for meg hvert 

enkelt intervju og delte intervjudataene inn ulike kategorier. Deretter forsøkte jeg å finne 

tematiske elementer på tvers av informanter og temaer. En slik tilnærming gir et overblikk 

over det empiriske materialet, samt at det gjør det mulig å bevare fullstendig anonymitet når 

man gir beskrivelser (ibid.). Målet var hele tiden å undersøke hvordan stalking ble definert av 

informantene, både deres teoretiske definisjoner og hvordan de beskrev stalking i sitt 

praktiske arbeid. Ut i fra dette var analysen preget av en empirinær tilnærmingsmåte, fordi 

temaene ble hentet fra det empiriske materialet (Widerberg, 2011).  

I likhet med dokumentanalysen, var jeg i analysen av intervjuene med politiansatte inspirert 

av det konstruktivistiske perspektivet. Dette ble det grunnleggende perspektivet i arbeidet 

med intervjuene, og jeg var opptatt av hvordan de intervjuede oppfattet fenomenet stalking. I 

analysen lette jeg etter hvordan politiinformantene definerte stalking, deres subjektive 

opplevelse og tolkning. Jeg så også etter hvordan deres definisjoner påvirker det praktiske 

politiarbeidet. Fortolkningen av det hverdagslige arbeidet gir en innfallsvinkel som fokuserer 

på de faktiske erfaringene til faktiske individene, innenfor de rammene arbeidsplassen gir 

(Syltevik, 1996). Ut i fra det konstruktivistiske perspektivet har fokuset i analysen blitt lagt på 

hvordan betjentenes definisjoner og forestillinger om stalking er med på å påvirke hvordan 

stalking håndteres i praksis og jeg har dermed ikke lett etter en objektiv sannhet for hvordan 

politiet som helhet definerer og forstår stalkingbegrepet.  
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3.4 Etiske refleksjoner 

De metodiske valgene jeg har foretatt handler som nevnt ikke bare om den faktiske 

fremgangsmåten, men også det ansvaret jeg som forsker har med tanke på etiske 

retningslinjer. Forskningsetikk dreier seg derfor om et sett av verdier, normer og 

institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet 

(NESH, 2016). Etiske problemstillinger kan oppstå i hele forskningsprosessen, både før og 

under datainnsamlingen, i analysen og presentasjonen av forskningsresultatet (Syltevik, 

1996). I arbeidet med avhandlingen har jeg avveid etiske dilemmaer med utgangspunkt i de 

forskningsetiske retningslinjene for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, utarbeidet 

av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 

2016). Retningslinjene har som formål å hjelpe forskere med å reflektere over sine etiske 

oppfatninger og holdninger, styrke godt skjønn og evnen til å treffe velbegrunnede valg 

mellom motstridende hensyn (NESH, 2016). Videre vil jeg derfor gå mer inn i de 

overordnende etiske vurderingene og hensynene som var nødvendige i arbeidet med 

avhandlingen. For som Wideberg (2011,s. 165) sier; er ikke etikken god, så er ikke kvaliteten 

på forskningen det heller. 

3.4.1 Personvern og personopplysninger 

Personvernet skal verne den enkelte borger mot misbruk av personopplysninger (NESH, 

2016). Fordi prosjektet innebar innsamling og behandlingen av personopplysninger, som helt 

eller delvis, skjedde med elektroniske hjelpemidder, måtte studien meldes til Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). Prosjektet ble godkjent i juni 2015, og i forbindelse med 

godkjenningen
8
 foreligger det allerede en sikring av en del av de etiske retningslinjene, blant 

annet krav om forsvarlig oppbevaring og senere sletting av personopplysninger, samt 

anonymisering av datamaterialet. Lagring av opplysninger som kan identifisere 

enkeltpersoner skal oppbevares forsvarlig i en tidsbegrenset periode og skal ikke oppbevares 

lenger enn nødvendig (NESH, 2016). Alle lydopptakene jeg gjennomførte, ble slettet etter 

transkribering, og det transkriberte intervjumaterialet ble anonymisert slik at det ikke kunne 

knyttes til enkeltindivider.  
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3.4.2 Samtykke og informasjonsplikt 

Forskningsprosjekter som inkluderer personer kan bare startes etter at deltakerne er informert 

og har fritt og ettertrykkelig samtykket til å delta (NESH, 2016). Samtykket må også være 

fritt, det vil si at det er avgitt uten ytre press (Thagaard, 2011). Innhenting av ett fritt og 

informert samtykke sikrer informantenes rett til å kunne velge å avbryte sin deltakelse uten at 

det får negative konsekvenser for dem (Halvorsen, 2008; NESH, 2016, s. 13-14). I forkant av 

hvert intervju fikk jeg informanten til å lese igjennom et informasjonsskriv basert på en mal 

fra NSD, som inneholdt informasjon om studien og dens hensikt, samt hvordan data skulle 

behandles. I informasjonsskrivet ble informantene opplyst om at de kunne trekke seg fra 

prosjektet når som helst, uten at det ville få noen negative konsekvenser for dem. For å sikre 

at informantene var innforstått med innholdet, og at samtykket ble gitt ettertrykkelig, fikk jeg 

dem til å signere samtykkeerklæringen. Jeg tilbød dem også informantene ett eget eksemplar 

om de ønsket dette. 

Det frie samtykket handler om å selv velge å delta eller ikke (NESH, 2016).            

tydelig informasjon om at deltakelsen ikke er bindene, hverken før eller etter 

gjennomføringen av intervjuet (ibid). Deler av utvalget mitt ble rekruttert gjennom en 

kontaktperson i politiet, noe som kan innebære at informantene har blitt spurt av en leder eller 

annen autoritetsperson om å delta. Det kan være vanskelige å si nei til å delta hvis man for 

eksempel blir spurt av en leder. På en annen side, ble det endelige intervjuet avtalt med 

personlig med den enkelte informaten, over telefon eller epost, hvor de hadde en mulighet til 

å velge å si nei til deltakelse. I tillegg, fikk de både skriftlig, samt muntlig opplysning om 

muligheten til å trekke seg når som helst, da intervjuene ble foretatt. Med bakgrunn i dette, 

mener jeg at innhentning av samtykke fra politibetjentene står til gjeldene retningslinjer, og at 

samtykket var informert, fritt og ettertrykkelig. 

3.4.3 Konfidensialitet  

Konfidensialitet handler om hvordan informasjonen om informantene ikke skal formidles 

videre på måter som kan identifisere informantene (NESH, 2016) .Teknikker som har vært 

benyttet for å sikre en konfidensiell behandling av datamaterialet, har vært gjennom å 

anonymisere informantene slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersonene i 

forskningsmaterialet. De enes           h                                   y           

                          u                 u                     y                      
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lydopptak ble slettet etter at hvert enkelt intervju var transkribert og samtykkerklæringene ble 

innlåst i et skap bare jeg hadde tilgang til, for og så bli makulert da prosjektet var ferdig.  

I tillegg, ble de transkriberte intervjuene anonymisert fra enkeltpersoner til informant 1 til 7. 

Jeg ga også alle informantene lik dialekt, slik at informantene ikke kunne knyttes til en 

spesifikk geografisk plassering. Ettersom politibetjentene i mitt materiale representerte 

politiet som organisasjon, utgjorde ikke deres personspesifikke opplysninger noen forskjell og 

det var derfor ikke noen problem å anonymisere personopplysninger. Jeg valgte for 

sikkerhetsskyld å anonymisere informantenes kjønn og omtaler samtlige for politibetjent eller 

bare betjent. Ut ifra dette mener jeg at jeg har tilrettelagt for at enkeltpersoner ikke skal kunne 

gjenkjennes og at deltakernes identitet forblir skjult (Thagaard, 2011).  

3.5 Vitenskapelige kvalitetskrav 

Kvalitativ forskning produserer en helt annen type data enn kvantitativ forskning (Fangen, 

2004, s. 195). På grunn av dette, kan ikke kvalitativ forskning kvalitetsvurderes på lik måte 

som kvantitativ forskning, men det er likevel mulig å diskutere vitenskapelige kvalitetskrav, 

ved å tilpasse begrepene den kvalitative metodens egenart. Mens kvantitativ forskning 

vurderes ut ifra begrepene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet, finnes det en rekke ulike 

synspunkter på hvilke dimensjoner som er relevante for å vurdere kvaliteten på kvalitative 

studier (Thagaard, 2011, s. 189). I det følgende tar jeg utgangspunkt i begrepene pålitelighet, 

gyldighet og overførbarhet, og i lys av disse vil jeg redegjøre for mine refleksjoner rundt 

kvalitetssikring av mitt empiriske materiale. 

3.5.1 Pålitelighet 

I kvalitative forskningsopplegg kan ikke reliabilitet, dataenes pålitelighet, testes på samme 

måte som i kvantitative forskningsopplegg, fordi det ikke benyttes en like klar strukturert 

datainnsamlingsteknikk (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010), og fordi kvalitativ 

analyse er personlig og preget av kreativitet. Ulike forskere vil kunne ende opp med ulike 

analyser (Halvorsen, 2008). I følge Thaagard (2011, s. 190) handler derfor påliteligheten i en 

studie om «at den kritiske leser skal bli overbevist om at forskningen er utført på en 

tillitsvekkende måte». 
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En måte å styrke påliteligheten av data, er å gi detaljerte framstillinger av alle elementene i 

forskningsprosessen, fordi dette gir bakgrunnen for resultatene gjennom oppgaven, og er med 

på å avgjøre påliteligheten i funnene (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010, s. 230). 

Gjennom dette metodekapittelet, har jeg derfor forsøkt å styrke avhandlingens pålitelighet slik 

at den «den kritiske leser» kan vurdere hvordan jeg har anvendt datamaterialet og om det er 

gjort på en god måte. Dette er gjort ved å redegjøre for alle metodiske valg, og beskrivelser av 

hvordan intervjuene og dokumentene er samlet inn og tolket. Påliteligheten er også styrket 

gjennom bruk av rekke sitater fra intervjuene og dokumentene, for å vise forankringen til de 

funnene jeg har. Jeg har også vært nøye med å ikke «pynte på data» eller påvirke data slik at 

de passer inn i oppgaven.  

Høy pålitelighet knyttes også til hvor gode dataene som er utviklet er, dette avhenger igjen av 

hvilke dokumenter og intervjuobjekter som ble valgt. Jeg ville kanskje fått andre resultater om 

jeg intervjuet andre lovanvendere eller andre analyserte andre offentlige dokumenter, fordi 

valget påvirker hvilke slutninger som er mulige å trekke(Bratberg, 2014, s. 54-56) (Bratberg, 

2014, s. 54-56).  Jeg mener allikevel at kildene som ble valgt har en relevant tilnærming til 

stalking.  

3.5.2 Gyldighet 

Gyldighet kan defineres som «gyldigheten til de tolkningene som undersøkelsen fører til» 

(Thagaard, 2011, s. 190). Gyldigheten kan forstås som hvordan materialet er tolket og 

hvordan forskeren kom frem til sine konklusjoner (ibid.). Er mine tolkninger av dokumentene 

og intervjuene gyldige? Studiens gyldighet kan styrkes ved å redegjøre for grunnlaget for 

fortolkningen og tolkningens kvalitet.  

Alle tolkninger skal være godt begrunnet og dokumenteres med datamaterialet. Det kreves 

med andre ord kvalifiserte begrunnelser for undersøkelsens konklusjoner. Jeg forsøkt å lese 

selvkritisk gjennom egne tolkninger og forsøkt å la det gå klart frem i teksten av hva som er 

mine egne tolkninger og hva som betjentenes utsagn og dokumentenes opprinnelige. Gjennom 

bruk av uthevede sitater er det forsøkt å skille klart hva som er sitat fra datamaterialet. Jeg har 

også vært opptatt av å ikke sitatene ut av kontekst. Det samme gjelder henvisninger til kilder, 

der det er tydelig vist hva som er hentet fra andre kilder, slik at andre kan kontrollere 

henvisningene.  
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En annnen teknikk som kan benyttes for å øke forskningens gyldighet, er å kombinere ulike 

datakilder (Repstad, 2007). Jeg valgte å analysere både offentlige dokumenter og intervjuer 

som innfallsvinkler til stalking. Det er likevel viktig å ha i bakhodet at ulike datagrunnlag ikke 

alltid harmonerer eller gir fullverdig bilder av «samme virkelighet» (Repstad, 2007, s. 29), og 

de offentlige dokumentene er for eksempel ikke et datamateriale som er skapt for å svare på 

problemstillingen. Dog har jeg, med utgangspunkt i det konstruktivistiske perspektivet, ikke 

vært opptatt av å finne en «sann» stalkingdefinisjon, men ulike måter å definere stalking på.  

3.5.3 Overførbarhet  

Generaliserbarhet viser i kvantitative studier til om hvorvidt resultater fra forskningen kan 

overføres til andre sammenhenger. Generaliserbarhet er ikke målet med kvalitative studier 

(Jacobsen) det er heller å forestå og utdype fenomener, i dette tilfellet: stalking. Overførbarhet 

derimot, viser til «den forståelsen som er resultatet av et prosjekt, kan støttes av tolkninger 

basert på annen forskning» (Thagaard, 2011). Det innebærer en vurdering av om 

fortolkningene i avhandlingen kan benyttes i andre situasjoner. Jeg har hovedsakelig vært 

opptatt av å undersøke ulike definisjoner av et fenomen som er lite forsket på i Norge. 

Overførbarheten mener jeg ligger i at resultatet også kan overføres til en mer helhetlig 

forståelse av hvordan forskjellige myndighetsinstanser ulikt definerer lovbrudd.  

 

 

 

 



36 

 

4 Lovgivers definisjon av stalking 

Den 1. juli 2016 trådte lovendringer som kriminaliserer stalking i kraft, og Norge fikk et 

lovverk mot stalking. Straffeloven 2005 hadde frem til dette, ikke hatt en regel som direkte 

rammer personforfølgelse, men handlinger som kan inngå i personforfølgelse slik som trusler 

og identitetskrenkelse var kriminalisert.  

I dette kapittelet presenteres prosessen der stalking defineres av lovgiver, fra lovforslag til 

vedtatt lov. I kapittelet redegjøres det for de mest relevante offentlige dokumentene, som 

ligger til grunn for kriminaliseringen av stalking og formåler er å vise hvordan lovgiver 

definerer stalking gjennom kriminaliseringen, og hvilke begrunnelser som gis for det nye 

lovvereket. Med utgangspunkt i lovprossessen, diskuteres tilslutt lovgivers stalkingdefinisjon  

i lys av risikosamfunnets implikasjoner på denne definisjonen. Det rettes også et blikk mot 

tiltaket lovgiver ønsker å måte stalking på; nemlig straffen. Straffen gis ulike funksjoner og 

legitimeres ut ifra rådene kriminalpolitiske strømninger om forebygging av - og beskyttelse 

mot risiko.  

4.1 Bakgrunn 

Kriminaliseringen av stalking skjedde etter nesten 3 år med forarbeider til loven. Prosessen 

frem mot lovvedtak i mai 2016, startet i 2013 og stalking ble et politisk anliggende. Da sendte 

Justis- og beredskapsdepartementet høringsnotatet Høring - om endringer i straffeloven 1902 

og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av 

prostitusjon forberedelse til tvangsekteskap, foreldelse mv.) på høring (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2013). Ideen om behovet for et lovverk som skulle forby stalking i 

Norge var likevel ikke ny, og nedenfor beskrives to elementer som har påvirket forslaget om 

lovverk og som sammen danner bakgrunnen for høringsnotatets tilblivelse.  

4.1.1 «Ville straffe stalking hardere» 

I 2006, nesten åtte år før høringsnotatet ble til, uttalte daværende justisminister Knut 

Storberget til Dagbladet at han ønsket «at flere skulle anmelde trakassering og terrorisering, 

slik at stalker-saker kunne tas mer på alvor i strafferetten» (Larsen og Bakken, 2006). 

Storberget uttalte samtidig at fengselsstraff i seg selv ikke var virkemiddel nok for å stoppe 
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stalking, og ønsket bruk av omvendt voldsalarm i slike saker (ibid.). Fire år senere, i 2010, 

virket det som om justisminister Storberget hadde endret mening om straff som virkemiddel, 

og uttalte i media at «med dagens lover har verken politiet eller domstolene noen myndighet 

til å straffe systematisk forfølgelse» og han ytret et «behov for en egen anti-stalking 

bestemmelse, for å kunne straffe denne typen handlinger hadere» (Hvaal og Husøy, 2010; 

Kristiansen Kvaale, 2010). I følge Storberget, var arbeidet med en egen bestemmelse i gang 

og alt lå til rette for at loven antakelig kunne være på plass innen ett års tid (Kristiansen 

Kvaale, 2010). 

Ett år senere, ble det opplyst om at stalking-loven var forsinket. Storberget var på nytt i 

media, og uttalte at dette var på grunn av Europarådets arbeid med en konvensjon mot vold 

mot kvinner og at de derfor «venter med den norske stalking-loven for å sikre at den ikke skal 

gå på tvers av innholdet i de europeiske bestemmelsene» (Adresseavisen, 2011). Loven skulle 

etter all sannsynlighet, i følge justisdepartementet, være klar til å vedtas sommeren 2011 

(ibid.). Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og 

vold i nære relasjoner (CETS No.210, 2011), ble vedtatt i april 2011 og signert av norske 

myndigheter i juli samme år. Prosessen frem mot det endelige lovvedtaket i 2016, tok likevel 

nesten fem år, selv om signeringen av konvensjonen, blant annet, innebar at Norge måtte 

kriminalisere «gjentatt truende atferd mot en annen person som fører til at personen frykter 

for sin sikkerhet» (CETS No.210, 2011). 

4.1.2 Internasjonalt krav om kriminalisering 

Det finnes tusenvis av internasjonale konvensjoner, traktater og avtaler og uansett hva man 

kaller en slik internasjonal avtale er fremgangsmåten den samme; ulike land fremforhandler 

en avtale og blir enige om teksten i den. Ved å ratifisere, det vil si slutte seg til avtalen, 

forplikter landene seg til å følge det som står skrevet i den bestemte avtalen (FN.no, 2013). En 

av mange internasjonale forpliktelser Norge har, er gjennom medlemskap i Europarådet. 

Europarådet har som mål å utvikle felles demokratiske og juridiske prinsipper på grunnlag av 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og andre referansetekster om beskyttelse av 

individer, spesielt kvinner og jenter (CETS No.210, 2011). Den 7. april 2011 vedtok 

Europarådet konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i 

nære relasjoner (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence CETS No. 210), også kalt «Istanbul-konvensjonen».  
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Istanbul-konvensjonen er en omfattende internasjonal traktat og et helhetlig regelverk siktet 

på å forebygge, bekjempe og beskytte mot alle former for vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner og andre overtredelser av menneskerettighetene. Konvensjonen definerer og 

kriminaliserer ulike former for vold mot kvinner inkludert tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, 

forfølgelse, fysisk og psykisk vold og seksuell vold. Etter artikkel 34 i konvensjonen, er 

partene forpliktet til å kriminalisere gjentatt truende atferd mot en annen person som fører til 

at personen frykter for sin sikkerhet. En norsk oversettelse av artikkel 34 lyder: 

partene skal ved lovgivning eller på annen måte treffe de tiltakene som er nødvendig 

for å sikre kriminalisering av forsettlig, gjentatt og truende atferd rettet mot en annen person, 

som får ham eller henne til å frykte for sin sikkerhet (CETS No.210, 2011). 

 

Etter konvensjonsbestemmelsen må dermed atferden, i seg selv, ansees som truende, den må 

ha skjedd flere ganger, og den må være forsettlig. Kriminaliseringsforpliktelsen i artikkel 34 

er ikke begrenset til bestemte typer handlinger - all atferd omfattes så lenge den er truende, 

gjentatt og fører til at personen som handlingene er rett mot, blir skremt eller 

gjerningspersonen ønsker at personen skal bli skremt (CETS No.210, 2011). 

Norge undertegnet Istanbulkonvensjonen i juli 2011, og dette innebar en forpliktelse til å fatte 

                            «(…) u                                                       » (     )  

Justis og beredskapsdepartementet uttrykte at den eksisterende straffelovgivningen i hovedsak 

oppfylte konvensjonens forpliktelser, men at visse presiseringer i straffeloven ville muliggjøre 

ratifisering (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013), det vil si en gjennomgang av hvilke 

lovmessige og eventuelt andre tiltak som måtte gjennomføres for å oppfylle 

konvensjonskravene (Blaker Strand, 2013). Disse ble fremmet da Justis og 

beredskapsdepartementet inverterte til høring 2013. 

4.2 Lovprosessen 

4.2.1 Høringsnotatet – lovgivers første offisielle definisjonen 

Lovforslaget ble som nevnt ovenfor uttalt av Storberget å være klart i 2010, men ble satt på 

vent til Europarådskonvensjonen var klar. Konvensjon ble vedtatt og signert i 2011, men først 

to år senere, i februar 2013, sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i 
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straffeloven på høring. Forslagene i høringsnotatet gjaldt straffebestemmelser om 

personforfølgelse («stalking»), utformingen av gjerningsbeskrivelsen i voldtektbestemmelsen 

og andre seksuelle overgrep likestilt med seksuell omgang. Videre tok høringsnotatet for seg 

forslag til endringer i samleiedefinisjonen, seksuelle overgrep mot barn under 14 år, 

formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelse og utvidelse av 

minstetid, samt tidsramme ved forvaring (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013).  

I forhold til stalking, ønsket Justis- og beredskapsdepartementet å kartlegge om det var 

nødvendig å endre og/eller innføre ny straffebestemmelse i straffeloven, for å få frem 

tydeligere at straffeloven rammer stalking, samt for å reflektere alvoret i de handlinger som 

inngår i stalking. Ønsket ble begrunnet ut i fra at stalking kan ha store skadevirkninger for 

dem som utsettes (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013). Det vedkjennes i høringsnotatet 

at stalking er et vanskelig begrep å oversette til norsk, fordi det er så mange ulike handlinger 

som kan inngå i atferd som beskrives som stalking. Stalking defineres slik:  

Flere typer handlinger kan inngå i adferd som beskrives som stalking. Fellestrekket 

ved handlingene er at de innebærer gjentatt oppmerksomhet rettet mot en person som ikke 

ønsker denne oppmerksomheten (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013, s. 10). 

 

Justis- og Beredskapsdepartementet definerte med andre ord stalking ut i fra at det må være 

gjentagende, og at oppmerksomheten oppleves som uønsket av den som utsettes. I 

høringsnotatet ble også begrepet personforfølgelse gang brukt for første. Personforfølgelse 

skal være det norske begrep for stalking. I høringsnotatet blir personforfølgelse definert slik: 

«Personforfølgelse kjennetegnes ved at gjerningspersonen fortsetter å søke kontakt med en 

person til tross for at denne ikke ønsker det» (ibid. s. 10). Stalking og personforfølgelse 

defineres dermed likt, og er synonymer. Det understrekes at personforfølgelse kan skje 

ovenfor en fremmed eller en person som gjerningspersonen har hatt en nær relasjon til, da 

særlig i forbindelse med brudd en avvisning.  

De foreslåtte endringene 

Lovforslagene i høringsnotatet gikk i hovedsak ut på å endre navnet og ordlyden i straffeloven 

2005 § 266 «hensynsløs adferd», for å klargjøre at personforfølgelse omfattes av 

bestemmelsen. I tillegg ble det foreslått å innføre en ny paragraf 266 a for grove tilfeller. 

Denne nye bestemmelsen skulle «sikre at straffelovgivningen i tilstrekkelig grad reflekterer 

alvorlighetsgraden i handlingene» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013).  
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I høringsnotatet ble det foreslått ulike ordlyder i endringen av den eksisterende § 266 

«hensynsløs atferd». Forslaget var å endre bestemmelsens navn til «fredskrenkelse» og to 

ulike lovtekster ble foreslått
9
. Forskjellen på de to forslagene, er at forfølgelsen i det første 

forslaget ansees som et alternativ til fredskrenkelsen, mens i det andre alternativet er 

forfølgelsen en type eller en form for fredskrenkelse. I forslag nummer to, skulle man 

forhindre at ved anvendelsen av bestemmelsen, først måtte vurdere om det foreligger 

hensynsløs atferd, og så om det foreligger forfølgelse (Justis- og beredskapsdepartementet, 

2013).  

Forslagene om en ny § 266 a, som skulle ramme grovere typer av forfølgelse, ble forslått til å 

ha en strafferamme på inntil 4 år. I de foreslåtte lovendringene vektlegger omfanget og 

konsekvensene av gjentatte handlinger, blant annet er frykt et element som vektlegges. Dette 

til forskjell fra definisjonen, der det ikke gis noen henvisning til frykt. De to ulike forslagene 

om nytt straffebud fikk svært ulik ordlyd. Det ene alternativet, forslaget om grov 

fredkrenkelse
10

 kunne i følge departementet virke gammelmodig i terminologien, i tillegg til 

at det var fare for at begrepet «fredskrenkelse» kunne blandes med bestemmelsen «krenkelse 

av privatlivets fred». Derfor ble alternativ to, bestemmelsen alvorlig personforfølgelse
11

, 

forslått. I dette forslaget skulle lovbestemmelsen spesifisere bestemte handlinger som gir 

                                                 
9
 Forslag1: § 266 Fredskrenkelse 

 Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger eller på annen måte 

krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.» 

Forslag 2: § 266 Fredskrenkelse 

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden, herunder forfølgelse av en annen person, eller annen 

hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. 

10
 Forslag 1: § 266 a Grov fredskrenkelse 

Grov krenkelse av en annens fred straffes med bot eller fengsel inntil 4 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen av 

en annens fred er grov skal det legges vekt på atferdens samlede omfang og varighet og om atferden er egnet til å 

fremkalle alvorlig frykt for liv, helse eller sikkerhet. 

 
11

 Forslag 2: § 266a Alvorlig personforfølgelse 

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger 

forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse straffes med fengsel eller bøter i 

inntil fire år. 
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fornærmede grunn til å frykte for sin sikkerhet, men også andre handlinger enn de som listes 

opp kan omfattes.  

De foreslåtte lovendringene i høringsnotatet, skulle i følge Justis og beredskapsdepartementet, 

«klargjøre straffeansvaret for personforfølgelse», samt «synliggjøre og styrke det 

strafferettslige vernet mot personforfølgelse, for å kunne bekjempe denne type kriminalitet 

mer effektivt både i Norge og internasjonalt», samtidig som at «utvikling i internasjonale 

forpliktelser og rettspraksis» ble hensynstatt (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013). Ut 

ifra dette, utgjorde høringsnotatet starten på en nasjonal lovprosess, men også arbeidet med å 

gjøre norsk lov i samsvar med internasjonale forpliktelser.  

Departementet inviterte ulike høringsinstanser til å kommentere på hvorvidt det var behov for 

endring av bestemmelsene om personforfølgelse, og i så fall hvilke av de forslåtte utkastene 

som skulle velges. I tillegg ble høringsinstansenes syn på økning av strafferammene i tilfeller 

av omfattende og vedvarende personforfølgelse etterspurt (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2013). Forslaget om å klargjøre straffeansvaret for 

personforfølgelse fikk stor tilslutning i høringen. Flertallet av høringsinstansene var for å 

innføre en ny lov som rammer alvorlig personforfølgelse, i tillegg til at de ønsket en språklig 

justering av den eksisterende bestemmelsen § 266 (Prop. 42 L (2015-2016), 2015). 

Flertallet av høringsinstansene ønsket ikke å endre betegnelsen på § 266 fra hensynsløs adferd 

til fredskrenkelse, da fredskrenkelse ble oppfattet som et utdatert ord, og kunne blandes 

bestemmelsen med § 267 «krenkelse av privatlivets fred» (ibid.). Ut i fra de ulike forslagene, 

ønsket flertallet av høringsinstansene en språklig endring av § 266 etter forslag 2, men at 

bestemmelsen beholdt navnet hensynsløs atferd, og en innføring av en egen strengere 

lovbestemmelse for stalking, basert på forslag 2, alvorlig personforfølgelse. 

4.2.2 Stortingets anmodning til regjeringen  

Etter høringsrunden, gikk det nesten to år uten at noe skjedde. I 2015 ble det derfor oversendt 

en anmodning fra Stortinget til regjeringen. En anmodning er vedtak som kan fattes av 

Stortinget i forbindelse med lovbehandlinger og som formuleres «Stortinget ber regjeringen 

… » (Stortinget, 2015). Den 8. juni 2015 fattet Stortinget et slik anmodningsvedtak og ba 

regjeringen om «å fremme den varslede proposisjonen om nytt straffebud om 

personforfølgelse («stalking») i løpet av høsten 2015»  (anmodningsvedtak nr. 611 (2014–
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2015), 2015). Anmodningsvedtaket var basert på et representantforslag om å styrke 

beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking 

fremmet av stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet. 

I representantforslaget 8:74 S (Dokument 8:74 S (2014-2015), 2015) viste 

stortingsrepresentantene til høye tall for brudd på besøksforbud, en utstrakt bruk av 

voldsalarm, og tilsvarende liten bruk av omvendt voldsalarm, samt behov for et strafferettslig 

vern for personer utsatt for personforfølgelse (Dokument 8:74 S (2014-2015), 2015). 

Representantene fremmet tre forslag som de ønsket at Stortinget skulle overbringe til 

regjeringen. Et av ønskene, var at Stortinget måtte be regjeringen om «å snarest legge frem en 

lovproposisjon med forslag til en stalking-lov, i tråd med lovforslaget som ble sendt på høring 

i 2013» (Dokument 8:74 S (2014-2015), 2015). Dette ønsket var basert på at representantene 

anså stalking som et voksende samfunnsproblem med behov for «et bedre og mer helhetlig 

strafferettslig vern for personer utsatt for personforfølgelse, stalking, trakassering og vold» 

(ibid.).  

Forslagstillerne ga ingen definisjon av hverken stalking eller personforfølgelse, men 

understreket at det vedvarende ved en forfølgelse må straffes. Det ble hevdet av 

forslagstillerne, at selv om enkelte deler av forfølgelsen allerede er straffbare, som vold, 

trusler og trakassering, så blir ikke helheten av forfølgelsen straffet. Forslagstillerne mente 

derfor at «totalbildet ved forfølgelsen er det som skremmer og plager, og som er vedvarende» 

(Dokument 8:74 S (2014-2015), 2015), og ønsket at dette totalbildet måtte kunne 

straffeforfølges. De ønsket også at systematikken måtte anses som et straffeskjerpende 

moment.  

Representantforslaget ble oversendt til justiskomiteen, som tok forslagene til følge. I 

innstilling Innst 248 S (2014-2015) fra justiskomiteen, påpekte komiteens flertall at det fantes 

et behov for en oppdatering av straffebestemmelsene om personforfølgelse, fordi «slike 

handlinger kan ha svært alvorlige konsekvenser for dem som rammes (Innst. 211 L (2015-

2016), 2016). En oppdateringen av straffebudene, var i følge justiskomiteen, nødvendig for og 

tydelig få frem slike handlingers karakter og alvor. Komiteens tilrådning til Stortinget var 

derfor at Stortinget skulle be regjerningen legge frem den varslede proposisjonen om nytt 

straffebud om personforfølgelse («stalking») i løpet av høsten 2015 (ibid.). Innstillingen ble 

deretter sendt til Stortinget, og som nevnt ovenfor, anmodet Stortinget regjerningen om å 

fremme en proposisjon om nytt straffebud om personforfølgelse i løpet av høsten 2015. 
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4.2.3 Forslag til lovvedtak (Prop 42 L) 

Regjeringen tok anmodningsvektaket til følge, og fremmet desember 2015 forslag til 

lovvedtak. I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet endringer i 

straffeloven for å «gi et bedre strafferettslig vern mot «stalking» basert på «en bred støtte til 

en oppdatering av straffelovens regler på området» (Prop. 42 L (2015-2016), 2015). I 

proposisjonen vises det til høringsnotatets definisjon av stalking. I proposisjonen defineres 

stalking, som gjentatt oppmerksomhet gjennom et mangfold av handlinger, som rettes mot en 

person som ikke ønsker denne oppmerksomhet. Den uønskede oppmerksomheten ansees som 

svært alvorlig og fører til store konsekvenser for ofrene. I tillegg stalking forstått som «en 

partskonstellasjon der en person utsetter en annen for gjentatt, uønsket påtrengende atferd og 

kommunikasjon» (Narud, 2014; Prop. 42 L (2015-2016), 2015). 

Et nytt argument som kom frem i proposisjonen, var at de foreslåtte lovendringene var «viktig 

å sørge for at straffelovgivningen gjør det mulig å forebygge, etterforske og rettsforfølge slike 

handlinger på en effektiv måte». Det ble derfor foreslått å en endring i påtalereglene, ved å gi 

politiet påtalekompetanse for overtredelser av § 266. Lovbrudd med straff over ett år er 

egentlig statsadvokatens ansvar, men i proposisjonen begrunnes påtaleendringen med at 

stalking «er en lovbruddskategori» med et stort antall tilfeller, og det er grunn til å anta at 

mange av forholdene befinne seg i det nedre sjiktet av strafferammen» (Prop. 42 L (2015-

2016), 2015).  

I proposisjonen ble også argumentet om at internasjonal rett, det vil si ratifisering av 

konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 

som forplikter myndighetene til å beskytte norske borgere mot personforfølgelse igjen trukket 

frem. Det vedholdes igjen, at konvensjonen anses som oppfylt også uten regelendringene, 

men at de foreslåtte endringene vil ytterligere styrke den strafferettslige beskyttelsen, eller 

vernet mot personforfølgelsen. Det understrekes også, som i høringsnotatet, at gjennom 

lovendringene synliggjøres alvorligheten ved gjentatte handlinger mot samme fornærmede, 

ved at straffeloven «reflektere alvoret i disse lovbruddene» (Prop. 42 L (2015-2016), 2015). 

Med utgangspunkt i dette, foreslo departementet en språklig endring og presisering i 

straffeloven § 266 «hensynsløs atferd», der og en ny bestemmelse i § 266 a «alvorlig 

personforfølgelse». 
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Straffelovens § 266 «hensynsløs atferd» ble forslått å endres språklig, for å presisere at den 

rammer personforfølgelse, men paragrafen, skal som tidligere, også kunne ramme en rekke 

andre handlinger. Strafferammen ble beholdt på 2 år, og departementet ønsket ikke å endre 

navn til «fredskrenkelser» slik som det ble forslått i høringsnotatet. Dette med bakgrunn i 

innvendinger som kom frem i høringen – både at det er utdatert uttrykk og at krenkelse 

allerede er et ord i en annen bestemmelse (Prop. 42 L (2015-2016), 2015).  

Den nye bestemmelsen § 266 a ble foreslått tittelen «alvorlig personforfølgelse». Regelen 

rettes særskilt mot personforfølgelse og skal ramme grovere tilfeller. Bestemmelsen favner en 

rekke ulike handlinger, både handlinger som er straffbare i seg selv, og handlinger som i 

utgangspunktet er lovlige «men som i kraft av omfang, antall og intensitet til sammen utgjør 

straffbar personforfølgelse» (ibid.). I proposisjonen fremgår det, at bakgrunnen for 

bestemmelsen, særlig er å få frem det straffeverdige i å foreta gjentatte handlinger som hver 

for seg ikke er så alvorlige, men som samlet innebærer en alvorlig krenkelse av den som 

rammes. Dette innebærer at en eller flere typer handlinger, som kan være mindre alvorlige, 

gjentas systematisk og over tid og omtales som «typiske trekk ved personforfølgelse».  

Regelens strafferamme på inntil fire år skal, i følge justis og beredskapsdepartementet, 

understreke lovens formål:  

(…) formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at handlingene som utgjør alvorlig 

personforfølgelse, sees i sammenheng, og at lovbruddets alvorlighetsgrad avgjøres på 

bakgrunn av en samlet vurdering (Prop 42 L (2015-2016, 2015, s. 15). 

 

Den «samlede vurderingen» baseres på forfølgelsen omfang, antall og intensitet. I tillegg til 

dette, ble det vektlagt at for at forfølgelsen skal kunne straffes, «må den være egnet til å 

fremkalle frykt eller engstelse». For å vurdere om kravet til frykt eller engstelse er oppfylt, må 

det ses hen til situasjonen i helhet og det er dermed ikke et vilkår at den fornærmede faktisk 

har følt frykt. Det hevdes i proposisjonen at intensitet, relasjon og konkrete trusler er faktorer 

som kan påvirke vilkåret om frykt eller engstelse (Prop. 42 L (2015-2016), 2015). 

4.2.4 Innstilling, lovvedtak og ikrafttredelse 

Justiskomiteen støttet innholdet i proposisjonen, og ga sin innstilling til Stortinget om å vedta 

lovendringene. 12 mai 2016 vedtok et enstemmig Storting vedtak til lov om endringer i 
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straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv), 

basert på prop. 42 L. I lovvedtaket ble følgende regler vedtatt:  

§ 266 skal lyde: 

§ 266 Hensynsløs atferd 

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en 

person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. 

Ny § 266 a skal lyde: 

§ 266 a Alvorlig personforfølgelse 

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre 

sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt 

eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år. 

Lovverket trådte i kraft 1. juli 2016. 

4.3 Lovgivers definisjon av stalking  

I gjennomgangen av lovprosessen ovenfor, er det forsøkt å vise hvordan stalking blir definert 

av lovgiver. Gjennom hele lovprosessen defineres stalking som gjentatte handlinger eller 

oppmerksomhet mot en person som ikke ønsker oppmerksomheten, eller at handlingene 

utøves. Handlingene i seg selv, behøver ikke å være ulovlige, men de må være egnet til å 

fremkalle frykt eller redsel. Det er med andre ord to elementer i lovgivers definisjon som gjør 

seg gjeldene; stalking defineres som gjentatte handlinger, i tillegg er konsekvensene av disse 

handlingene av betydning. De to, sett i sammenheng utgjør lovgivers definisjon av stalking.  

Gjennom en språklig lovendring og innføring av et nytt straffebud sikter lovgiver på å straffe 

personer som bryter denne helheten, det vil si utøver gjentatte handlinger, som medfører frykt 

eller engstelse. Stalking skal med andre ord håndteres gjennom straff. Straffen, og særlig 

straffeøkningen, har ulike begrunnelser. I lovprosessen begrunnes hovedsakelig straffen med 

å gi et økt strafferettslig vern, reflektere alvoret i gjentatte handlinger og klargjøre 

straffeansvaret. Nedenfor drøftes henholdsvis lovgivers stalkingdefinisjon og hvordan 

lovgiver begrunner bruken av benytte straff som tiltak mot stalking. 
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4.3.1 Gjentatte handlinger – gjentatt risiko? 

Lovgiver definerer med andre ord stalking ut ifra et vilkår om gjentatte handlinger. Det 

gjentagende elementet, gjør stalking til et annerledes lovbrudd enn veldig mange andre, fordi 

de fleste lovovertredelser dreier seg om en enkelt handling. Gjentatte handlinger er i følge 

lovgiver;  

(…) et typiske trekk ved personforfølgelse – nemlig at en eller flere typer handlinger 

som i seg selv er mindre alvorlige, gjentas systematisk og over tid og dermed innebærer en 

alvorlig krenkelse av den som rammes (Prop. 42 L, s. 15).  

Det er på bakgrunn av de gjentatte handlingene at stalking blir en risiko, en risiko for en 

alvorlig skade eller krenkelse i fremtiden. At handlingene gjentas, medfører at den utsatte 

verken kan forutsi om det kommer til å utøves nye handlinger i fremtiden, og i så fall når det 

vil skje. Lovgivers krav om gjentatte handlinger, kan dermed synes å være forbundet med en 

risikoorientering mot fremtidige hendelser, man ikke kan forutsi. En slik forståelse, har 

likheter med Giddens (1991) forståelse av risiko som en fare, som vurderes ut ifra muligheten 

for fremtidige hendelser. Risikoen stalkerens handlinger utgjør, kan dermed sies å være at en 

rekke gjentatte handlinger kan være et frempek mot at gjerningspersonens handlinger vil 

komme til å eskalere. Risikoen er også knyttet til at man ikke kan forutsi om, og eventuelt når 

nye handlinger vil bli utført. På en annen side, må noen gjentatte handlinger allerede være 

utført, for at det man skal kunne kalle det stalking.  

Lovgiver gir ingen klar beskrivelse av hvor mange handlinger eller hvor lenge stalkingen må 

pågå. Kravet om at handlinger skal være gjentatt, kan som nevnt i innledningskapittelet, i 

noen tilfeller vise til to eller flere hendelser (Mullen, Pathé og Purcell, 2009), men det kan 

også innebære stalking over en gitt periode (Dahl, 2012). Lovgiver kommenterer i 

proposisjonen, at vilkåret om gjentatte handlinger, både skal vurderes ut i fra handlingenes 

intensitet, antall, men at også omfang kan legges til grunn i forståelsen av gjentatt. Det 

vedtatte lovverket kriminaliserer med andre ord handlinger som gjentas, enten i antall, 

omfang eller over en tidsperiode eller en kombinasjon av dem. 

Handlingene som lovgiver kriminaliserer, er i tråd med hvordan stalking som fenomen er 

komplekst, og kan inneholde alle mulige former for atferd og handlinger. Lovgiver viser blant 

annet til trusler, noe som allerede er straffbart. Lovgiver viser også til andre handlinger som 

anses som typiske for stalking, som å følge etter, iaktta eller kontakte. I tillegg til dette, favner 
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definisjonen alle mulige handlinger, gjennom ordlydene «på annen måte» og «gjennom andre 

sammenlignbare handlinger» i de to straffebudene. Med disse formuleringene, kan lovbruddet 

stalking innebære en rekke udefinerte handlinger og den juridiske definisjon av stalking, 

innebærer dermed at både lovlige og ulovlige handlinger favnes og kan belegges med straff.  

Gjennom lovverket kan lovlige handlinger «forvandles» til ulovlige, fordi de inngår i en 

systematikk og betraktes som en del av en helhet. Lovgiver uttalte blant annet at «handlingene 

må i seg selv ikke må være ulovlige, det er det at de gjentas som utgjør alvoret» (Prop, 42 L 

(2015-2016)(2015). Lovgivers juridiske definisjon medfører med andre ord at handlinger som 

i seg selv ikke er ulovlige, er ulovlige når de definert som stalking, og dermed kan lovlige 

handlinger også bli belagt med straff. Hvis man antar, som Beck (1992), at vi lever i et 

risikosamfunn, opptatt av å forebygge og forhindre risiko, kan denne tilnærmingen muliggjør 

inngripen og straffeforfølgelse på et tidlig tidspunkt, ved å anerkjenne at gjentatte handlinger, 

selv om de er fult lovlige, utgjør et lovbrudd.  

Lovgivers definisjon av stalking kan således sies å være et fremtidsrettet lovbrudd, ved at det 

hele tiden eksisterer en risiko for fremtidige handlinger. Stalking har ofte ikke en klar start og 

ende, men er glidende (van der Aa og Römkens, 2013). Likevel må stalking, som alle andre 

lovbrudd, defineres i retrospekt, etter at handlingene er gjentatt. Det gjentatte elementet synes 

å medføre at grensen mellom lovlige og ulovlige handlinger hviskes ut. Samtidig, vil det ut 

ifra lovgivers definisjon, ikke kunne være snakk om stalking hvis ikke handlingene har en 

negativ innvirkning på den som utsettes. Dette blir også understreket i lovprosessen, kanskje 

særlig klarest i representantforslaget som peker på    ”helhetsbildet”                        

farlige, eller risikoen, er dermed ikke bare handlingene i seg selv, men konsekvensene 

handlingene medfører. Effekten av handlingene er at de skaper en frykt og engstelse, samt 

lidelse og krenkelse av den utsatte.  

4.3.2 Handlingenes konsekvenser – frykt og engstelse som risiko 

Lovgivers definisjon bygger dermed også på hvilke konsekvenser de gjentatte handlingene 

har på den utsatte. Ved å vektlegge den offerets opplevelse av å bli utsatt for gjentatte 

handlinger, skaper lovgiver en definisjon som baserer seg på en subjektiv opplevelse. 

Lovgiver stiller ingen krav til lovbryterens intensjon med handlingene, det er konsekvensen 

av handlingene i form av frykt eller redsel som vektlegges. Ut i fra en slik forståelse, gir 

Hudson og Ugelviks (2012) beskrivelse av risiko som en subjektiv opplevelse og risiko er for 
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dem en rekke ukomfortable og farlige opplevelser Risiko for å bli utsatt for stalking, knytter 

seg ut ifra dette både til handlingene man ikke kan forutse, men også hvordan opplevelsen av 

de allerede utførte handlingene oppleves som ukomfortable og farlige.  

Ut i fra elementet om handlingenes konsekvens, er det dermed den subjektive opplevelsen av 

handlingene, altså hvordan stalkingen oppleves av offeret, som er med på å avgjøre om 

handlingene «bare» er plagsomme eller om det faktisk er snakk om ulovlig personforfølgelse. 

I en samtid der individene konstant søker trygghet (Volq), kan dette kanskje tilsi at man vil få 

en rekke anmeldelser? For elementet om den utsattes reaksjon, kan jo sies å påvirkes av 

personligheten til den som utsettes. Finch (2001, s. 228) forteller for eksempel hvordan 

bredden i dette elementet kan føre til at omtrent all form for handling som plager en annen, 

teknisk sett kan oppfattes som stalking, så lenge det skjer flere enn to ganger. Hun peker også 

på at det er en fare for at den juridiske beskyttelsen i verste fall kan føre til en overdreven 

paternalisme, som kan medfør at mennesker i økende grad ønsker bruk av lov og rett mot 

enkle forstyrrelser eller besvær (ibid., s. 229). På en annen side, er det i forskning hevdet at 

kravet om å ha opplevd frykt eller engstelse medfører at mange, særlig menn, ikke anser sine 

opplevelser som fryktsomme nok, eller fryktsomme i det heletatt (Ogilvie, 2000a; Finch, 

2001). 

I lovprosessen beskriver lovgiver stadig hvilken påvirkning stalking har på dem som utsettes, 

og den subjektive opplevelsen av frykt eller engstelse synes å være viktig i lovgivers 

definisjon. Det skal likevel nevnes av det fremgår i lovforarbeidene at for å straffe 

handlingene må de være «egnet til» å fremkalle frykt eller redsel (Prop. 42 L, (2015-

2016)(2015)). Ut i fra en slik formulering, er det ikke bare den subjektive opplevelsen av 

handlingene som spiller inn, det er også en objektiv forståelse av frykt eller engstelse. Det 

tilsier at handlingene må være av slik art, at også andre enn offeret ville opplevd frykt eller 

engstelse. Den objektive vurderingen skal med andre ord avspeile de rådene vurderingene av 

frykt og engstelse i samfunnet, men også handlingene og handlingenes antall, omfang eller 

intensitet spiller inn og er avgjørende for om handlingene er egnet til å fremkalle frykt eller 

redsel. 

Lovgivers stalkingdefinisjon, er dermed karakterisert av gjentatte handlinger og 

konsekvensene av disse handlingene. I lys av rsikoorientert tenkning synes definisjonen å 

være rettet mot fremtidige hendelser som kan forårsake betydelig skade. Ut i fra de to 
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vilkårene i lovgivers definisjon av stalking, er et interessant å stille spørsmålet; kan 

kriminaliseringen av stalking forstås som et pre-aktiv straffebud? 

4.3.3 Lovgivers definisjon av stalking – et pre-aktivt straffebud? 

Et pre-aktivt straffebud er som Husabø (2003, s. 99) viser, blant annet rettet mot handlinger 

som i seg selv ikke ulovlige, men so           ”                                      ”        

er i tråd med hvordan handlingene som inngår i stalking, i seg selv kan være dagligdagse og 

lovlige, men blir ulovlige handlinger, hvis de inngår i en helhet. På en annen side, fremstiller 

ikke lovgiver stalking som for eksempel forberedelser til fysisk vold eller drap. Stalking 

defineres som et lovbrudd i seg selv, det er stalkingen som medfører skade. I tillegg, er 

lovgivers stalkingdefinisjonen utformet på en slik måte, at allerede utførte handlinger som 

medfører frykt eller engstelse må bevises, for å kunne straffe stalking. Det kan likevel tenkes 

at med det nye lovverket, kan man gripe tidlig inn i et handlingsforløp, og på den måten 

forebygge at stalkeren gjør mer skade, enn den som allerede er forvoldt. Det ser dermed ut 

som at lovgivers definisjon har elementer av både pre-aktiv og den re-aktiv tilnærmingen 

stalking. 

4.4 Straff og vern – lovgivers tiltak mot stalking 

Hvordan problemer defineres, har påvirkning for hvilken innsats som rettes mot problemet 

(Sahlin, 2004). Gjennom lovgivers definisjon av stalking som et strafferettslig problem, blir 

stalking en risiko fordi handlingene som gjentas er uforutsigbare og kan ha forferdelige 

konsekvenser for de som utsettes. På grunnlag av dette legitimeres straff for å håndtere 

stalkere. Gjennom den språklige endringen, og innføringen av et straffebud med økt 

strafferamme, argumenterer lovgiver for at det nye lovverket skal «gi et økt strafferettslig 

vern» (Prop. 42 L (2015-2016)(2015)) og det strafferettslige vernet «muliggjør forebygging, 

etterforskning og effektiv straffeforfølgning av stalking» (ibid.). Lovgiver fremmer ingen 

andre tiltak, eller løsninger enn straff for å håndtere stalking. Ut ifra argumentene ovenfor, 

kan det virke som lovgiver gir straffen tre funksjoner. For det første kan det virke som om at 

et økt strafferettslig vern, skal virke forebyggende gjennom å avskrekke den øvrige 

befolkningen fra å utsette andre for stalking (allmenprevensjon), videre er grunn til å tro at 

økningen av straffenivået skal sende signaler til politiet om å ta stalking på alvor og 
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igangsette etterforskning, i tillegg skal de som faktisk utøver stalking straffeforfølges. 

Nedenfor drøftes de tre.   

4.4.1 Et økt strafferettslig vern – eller straff for å gjengjelde? 

Det siste først, fordi det virker å være lovgivers hovedintensjon. Lovgivers begrunnelser for 

kriminalisering bygger i hovedsak på at den som utsetter andre for handlinger som er egnet til 

å fremkalle frykt og engstelse, skal håndteres med straff. Straffen knyttes også til begrepet 

vern, i form av et strafferettslig vern. Logikken synes å være; gjennom argumenter om et økt 

strafferettslig vern, legitimeres strengere straff av personer som utfører stalking og denne 

straffebruken er nødvendig for å verne de enkeltpersoner som opplever stalking. Lovgivers 

argumenter om å gi et økt strafferettslig vern mot stalking, synes å følge Balvigs (2005, s. 

185) argument om en senmoderne logikk hvor «crime is a risk, and punishment serves as 

revenge for wrong choices, and as protection against those who make them». Ut ifra Balvigs 

(ibid.) argument er straffens funksjon todelt, den fungerer både som hevn til dem som utfører 

stalking og som vern av faktiske, så vel som potensielle ofre.  

Det strafferettslige vernet 

Lovgiver begrunner den juridiske definisjonen av stalking som et vern, og lovverket omtales å 

gi et økt strafferettslig vern. Å skulle verne betyr altså at lovgiver ønsker å beskytte. Et 

strafferettslig vern vil dermed si at lovgiver ønsker å verne gjennom straff. Stalkeren og 

handlingene som utøves utgjør en trussel mot den utsattes sikkerhet, og denne trusselen mot 

sikkerheten legitimerer straffen. Straffen skal beskytte stalkingutsatte fra den lidelsen 

stalkeren påfører, og tryggheten skal gjenvinnes. En slik tilnærming har likhetstrekk med den 

risikoorienterte kriminalpolitikken som løfter frem kriminalitetsofferets lidelser i sentrum. 

Gjennom en rekke henvisninger til at stalking både kan ha og har store skadevirkninger på 

dem som utsettes, skal synes lovgivers formål med lovverket, å tilby offeret et vern fra å bli 

ytterligere viktimisert.  

Lovgivers legitimering av kriminalisering og straffeøkning gjennom å tilby et strafferettslig 

vern, er således i tråd med Garland (2001) som viser hvordan kriminalitetens konsekvenser 

fremfor årsaker legitimerer straff og at lovgivning i økende grad utformes med offeret i 

minne, fremfor gjerningspersonen. I Proposisjonen beskrives det for eksempel at «stalking er 

et alvorlig lovbrudd som har store konsekvenser for ofrene» (Prop. 42 L (2015-2016 (2015, s. 

14). Det strafferettslige vernet som lovendringene tilfører, skal reflektere dette alvoret og det 
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kan derfor se ut til at lovgivers fokus på stalkingens konsekvenser og således stalkingofferets 

lidelse, er med på å legitimere straff som det eneste tiltaket mot stalking.  

I tillegg til faktiske ofre, kan det virke som om også samfunnet som helhet vernes. I 

lovprosessen omtales blant annet stalking som et voksende samfunnsproblem, det 

strafferettslige vernet kan dermed også omfatte å beskytte samfunnet fra stalkere, og dermed 

skal straff fungere som samfunnsvern. Befolkningen som lever i frykt for å bli utsatt for 

risiko, gis et vern dersom de blir utsatt for gjentatte handlinger i fremtiden. På en annen side 

kan det virke som vedtakelsen av lovverket for å gi faktiske og potensielle ofre «et økt 

                     »                     u                            ”        ”                

At lovgiver ønsker å vise samfunnet at stalking tas alvor, med den juridiske definisjonen 

sender lovgiver signaler om at alle skal beskyttes mot den risikoen stalking og stalkere utgjør, 

og verner samfunnet fra dem gjennom å straffeforfølge personer som velger å utsette andre 

for gjentatte handlinger. Det finnes likevel en mulighet for at vernet blir symbolsk, for som 

nevnt i kapittel 1, har lignende lovgivning i Sverige, vist seg å være vanskelig å bevise og 

derfor også vanskelig å håndheve og straffeforfølge (Jerre, 2015). 

Det strafferettslige vernet er med andre ord ikke løsningen på stalking, men håndtering av 

problemet slik at den utsatte ikke opplever ytterligere krenkelser og dermed de konsekvensene 

det medfører. Lovgivers konstruksjon av et offer som behøver et økt strafferettslig vern, 

legitimerer med andre bruk av straff og økning i straffens lengde. Det straffende tiltaket skal 

rettes mot stalkeren. 

Straff for å gjengjelde? 

Gjennom å tilby et økt strafferettslig vern, legitimeres ,som nevnt, påføring av straff til de 

som utgjør en risiko mot dette vernet. Ved å sette et fokus på offerets lidelser, åpner man for 

strengere kontrolltiltak og gjengjeldelse (Garland, 2001). Straffen blir slik et legitim middel 

for å gjenopprette offerets lidelser, og slik skal stalkerens skadepåføring skal gjengjeldes. I de 

offentlige dokumentene kan det virke som om lovgiver mener at det har eksistert et 

misforhold mellom hvor alvorlig stalking er, og straffen som har vært mulig å gi. Økningen i 

strafferammen argumenteres derfor med å «… å gi en straff som er mer proporsjonal med 

hensyn til handlingens alvor (…)» (Justis- og Beredskapsdepartementet, 2013). I 

teorikapittelet ble det pekt på hvordan straff og straffelovgivning utvikles i en risikoorientert 

kriminalpolitikk som fremfor å rehabilitere lovbryteren, i økende grad begrunnes ut ifra at 
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straffen skal gjengje          ”h    ”                 y      h                  (B       

2006). Ut i fra det overstående sitatet, kan virke som at lovgiver ønsker at den straffen, eller 

”h     ”                  h                         h                              

påfører offeret. Det finnes likevel flere forskere som har pekt på hvordan straff for å 

gjengjelde offerets skade, medfører det motsatte, nettopp att straffen blir uforholdsmessig (se 

for eksempel (Christie, 1981, s. 81; Tham, 2001, s. 37-38; Garland, 2001: 130-131). Det er 

også en mulighet for at straffen ikke blir så streng, for som lovgiver påpeker i proposisjonen, 

flyttes påtalen tilbake til politiet i § 266, og dette begrunnes med at man antar at de fleste 

lovbruddene vil befinne seg på den nedre delen av straffeskalaen (Prop. 42 L (2015-2016 

(2015)). 

Et forbehold som likevel må tas, er at det i tillegg til offerhensyn, er moralsk fordømmelse av 

personen som begår kriminelle handlinger, med på å legitimere gjengjeldelse (Garland, 2001). 

Dette kommer ikke til uttrykk i lovgivers begrunnelse for å straff. Lovgiver gir for eksempel 

ingen beskrivelse av gjerningspersonen som utfører stalking. Det vises dessuten lite til 

hvorfor personen velger å utsette en annen for gjentatte handlinger. Det er kun i 

høringsnotatet at det innvendes; «ikke sjeldent starter handlingene etter et brudd eller en 

avvisning» (Justis- og Beredskapsdepartementet, 2013). Gjennom dette sitatet kan det virke 

som om stalkingen og stalkerens handlinger er et resultat av emosjoner knyttet til for 

eksempel et samlivsbrudd eller en avvisning. Dette står i kontrast med hvordan man i 

risikoorientert kriminalpolitik,k i økende grad anser lovbrytere som rasjonelt kalkulerende 

vesener (Garland, 2001). Ut i fra et slikt syn, drives ikke stalkeren av følelser, men er en som 

aktivt velger å utsette en annen for gjentatte handlinger, og som ikke gir seg. Det er med 

utgangspunkt i den rasjonelle aktøren at. Det kan tenkes, at hvis lovgiver hadde inkludert 

motiver eller årsaksforklaringer for stalkerens handlinger, ville det vært vanskelig å legitimere 

straff som eneste tiltak. Ved å fokusere på konsekvensene gjerningspersonens handlinger har, 

er det det mer legitimt å fordømme handlingene.  

Videre, kan straff av stalkeren kan også benyttes for å statuere et eksempel ovenfor den som 

bryter loven. Strafferammen for alvorlig personforfølgelse ble blant begrunnet med å skulle 

”y           u                                                            h ” (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2013). At myndighetene anser det å reagere med straff ovenfor dem 

som utsetter andre for stalking som løsning, kan tolkes som et uttrykk for en økt 

straffeoptimisme. Balvig (2004) har vist hvordan en økt tro på straff har vokst frem i det 
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senmoderne samfunnet. Argumenter å straffe stalkeren kan med andre, tolkes som å påføre 

det «onde» Johansen (2015) peker på. Straffen blir ett uttrykk for fordømmelse av 

lovbryterens handlinger, og skal formidle en følelse på vegne av offeret (Garland, 2001). 

Gjennom begrunnelser om et strafferettslig vern, kan det virke som om lovgiver vedkjenner at 

staten ikke kan forebygge eller avskrekke enkeltindivider fra å begå stalking, derfor skal 

staten heller gi trygghet og vern til dem som utsettes. Vernet gis ved straffe lovbryteren og 

gjengjelde de begåtte handlingene. Likevel er en av begrunnelsene for lovendringene, at det 

vil muliggjør forebygging. Hvordan skal det gå til? En mulig tolkning er at lovgiver ønsker å 

forebygge gjennom å avskrekke befolkingen. Lovgiver argumenterer også for et behov for 

strengere strafferamme for «å tydeliggjøre at personforfølgelse rammes av straffelovens 

regler» (Prop. 42 L (2015-2016), 2015). Nedenfor drøftes dette argumentet om tydeliggjøring.  

4.4.2 Straff for å ”tydeliggjøre” 

Lovgivers valg av en strafferettslig tilnærming til stalking, argumenteres i tillegg til 

strafferettsligvern, også ut i fra et må om å «tydeliggjøre at personforfølgelse rammes av 

straffelovens regler» (Prop. 42 L (2015-2016), 2015, s. 15). Hvem det er lovgiver sikter til i 

denne «tydeliggjøring» defineres ikke, men argumentet kan tolkes på to måter. Det kan på den 

ene siden virke som om lovgiver ønsker å tydeliggjøre ovenfor befolkningen generelt at 

stalking er forbudt, og på den måten avskrekke potensielle stalkere fra å utsette andre for 

gjentatte handlinger. Det kan på en annen side, være at denne tydeliggjøringen rettes mot 

politiet, som skal håndheve bestemmelsene og straffeforfølge stalking. Det er ikke utenkelig 

at det også er en kombinasjonen av de to.   

Tydeliggjøre ovenfor samfunnet 

Det første, er altså et argument om at lovgiver anser at straff og straffeøkning har 

allmennpreventiv virkning. Ved å skjerpe straffen, og således tydeliggjøre ovenfor 

befolkningen at stalking er belagt med straff, skal befolkningen avskrekkes mot å begå 

stalking. Tydeliggjøringen ovenfor samfunnet at gjentatt kriminalitet er særskilt straffeverdig, 

og ikke bør begås og på den måten vise samfunnet at de alvorlige konsekvensene av stalking 

kan slåes hardt ned på. Om dette er tilfellet, er kriminaliseringen av stalking betydningsfull 

for å avskrekke befolkningen fra å begå stalking (allmennprevensjon). Jacobsen (2004) 

påpeker at allmennprevensjonsargumentasjon over lang tid har hatt en svært sentral posisjon i 
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norsk strafferett. Straffens allmennpreventive virkning er likevel, i følge Gundhus (2012) 

avhengig av at politiet håndhever straffetrusselen og rettsforfølger stalking. 

Tydeliggjøre ovenfor politiet? 

Lovgiver argumenterte, som nevnt, at lovendringene også skulle gjøre det mulig å etterforske 

og effektivt straffeforfølge stalking. Med lovendringene forbys handlinger, uansett hvilken 

type handling, og på den måten kan det være en reell mulighet for at politiet kan gripe inn ved 

tilfeller de tidligere ikke hadde mulighet. På en annen side, hadde politiet muligheter til å 

gripe inn i de samme sakene tidligere, gjennom straffebudet § 266, som bare ble språklig 

endret. Det kan også være, som nevnt, at den økte strafferammen skal sende signaler til politi 

og påtale om ta stalking på alvor.  

Tydeliggjøre for å symbolisere? 

Ovenfor, ble det hevdet at politikere i økende grad bruker det kriminalpolitiske feltet for å 

     h            U                    u          ” y              ”          h         

lovverket medfører, også betraktes som politikere har handlekraft, og «gjør» noe med et antatt 

problem. Kristin Skjørten (2002:s, 135) mener at et av faremomentene ved et politisk vedtak 

om en ny lov eller en lovendring på et felt, er at det kan gi inntrykk av at feltet er høyt 

prioritert, og at myndighetene ønsker å ta problemene det dreier seg om på alvor, selv om 

loven egentlig ikke bidrar til en reel løsning på problemet. Dette argumentet kan også styrkes 

på bakgrunn av at ønsket og behovet for lovendringene, kom fra politikere selv. I tillegg, kan 

symboliseringen sees i sammenheng med at lovgivers juridiske definisjon av stalking gjøres 

på bakgrunn av å utforme den norske straffeloven i samsvar med internasjonale forpliktelser 

Norge har til Europarådet. Europarådets krav om kriminalisering av stalking, var som nevnt 

forankret i å skulle forebygge og bekjempe vold mot kvinner.  

 



55 

 

5 Lovanvenders definisjon av stalking 

I kapittel 4 viste jeg bakgrunnen for, og prosessen frem til vedtak av lovverket som 

kriminaliserer stalking. Vedtakelsen av dette regelverket førte til at man i Norge fikk en 

juridisk definisjon av stalking, som kriminaliserer gjentatte handlinger som er egnet til å 

medfører frykt eller redsel hos den som utsettes. Det nye lovverket har en bred tilnærming til 

lovbruddet stalking, og når loven er vag, kan den være vanskelig å håndheve. I forkant av 

vedtakelsen, intervjuet jeg politibetjenter for å få en innsikt i hvordan de på definerte og 

håndterte stalking i polisiær setting. Deres definisjon av stalking tar utgangspunkt i en rekke 

andre elementer enn lovgivers definisjon.  

Stalking ble ikke ansett som et politibegrep, men informantene fortalte likevel om ulike 

hendelser og saker de oppfattet som stalking. Politibetjentene definerte også stalking som 

gjentatte handlinger, men i stedet for å vektlegge den utsattes reaksjon på disse handlingene, 

var stalkerens kjønn og motiv eller grunn for å utøve stalkingen, som var viktig i betjentenes 

definisjon av stalking. Betjentene var særlig opptatt av beskrivelser av stalkeren og to ulike 

gjerningspersoner ble skissert i datamaterialet. Den fremmede og familiære. Gjennom 

intervjuene belyses hvordan betjentene har ulike definisjoner av stalking, men at disse 

operasjonaliser til to svært ulike fremstillinger av stalkeren; den fremmede og familiære 

stalkeren. 

Betjentenes håndterte stalkeren med straffeprosessuelle midler og tiltak, fremfor straff. Selv 

om politiet har fått en ny lov og lovendring å arbeide etter, er tiltakene som benyttes knyttet til 

allerede eksisterende kunnskap og praksis. Det var også basert på en tanke om stor mulighet 

for henleggelse. De tiltakene som betjentene benyttet seg av, var advarsel, besøksforbud og 

voldsalarm. I kapittelet drøftes også det praktiske arbeidet med stalking, hvor hovedsakelig 

ulike tiltak og virkemidler for å forhindre fremtidige hendelser ble benyttet, fremfor 

etterforskning og straff. Tiltakene var i følge betjentene både nyttige for å forebygge fremtidig 

stalking,  men også for å verne offeret.  

5.1 Stalking som politiarbeid? 

Politiinformantene kommer fra ulike deler av politiet og har på grunn av dette, ulike praktiske 

erfaring. Flertallet av informantene jobbet på spesialiserte familievoldsavsnitt, mens de 
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resterende av betjentene i materialet jobbet mer generelt operativt. Informantene i det 

empiriske materialet, representerer med andre ord en bredde i det politiarbeidet som loven 

skal virke i. Noen av politibetjentene fortalte at de hadde forberedt seg til intervjuet. Noen 

hadde lest seg opp på fenomenet, men andre fortalte at de hadde diskutert stalking med 

kollegaer i lunsjpausen. Andre igjen, hadde ikke gjort noen spesielle forberedelser til 

intervjuet, men hadde likevel mye å fortelle om stalking som et lovbrudd.  

Det var en bred enighet blant informantene at stalking ikke var et begrep som ble benyttet i 

politiarbeidet, og en av informantene omtalt stalking     «              y                  (…)  

Jeg tror nok ikke vi er så gode på akkurat begrepet stalking» (Informant 4). Til tross for at 

man ikke benyttet seg av begrepet, fortalte betjentene om saker de selv mente utgjorde 

stalking, de benyttet bare andre ord, ofte knyttet til lovverket. Fremfor stalking, benyttet flere 

                 ”         h   y     ”                                                         § 

266 hensynsløs atferd. En av informantene mente at ”                 en del saker på 

plagsom hensynsløs atferd i løpet av året”. Betjentene mente dermed at stalking forekommer i 

politiets arbeid, men, at det omtales og knyttes det til lovparagrafens navn og ikke 

nødvendigvis som stalking.  

Brudd på straffelovens § 266 hensynløs atferd er den paragrafen lovanvederne viser til når de 

forteller om stalking. Det var denne paragrafen som ble språklig endret i 

lovgivningsprossesen. I datamaterialet kritiseres paragrafen av betjentene for å være for vidt 

utformet. En av betjentene          ”paragrafen er litt sånn ”sekkeparagraf” som man kaster 

alt annet, som man egentlig ikke kan sette en annen paragraf på da”                      

også fra en annen betjent, som omtalte den «som er litt sånn vakere, litt sånn sekkeparagraf på 

en måte, som kan gå på alt av telefonsjikanering, til på en måte noen som plager litt over tid 

da».  

En av politiinformantene oppsummerer betjentenes syn på lovverket slik;  

Det er jo sånn sekkebetegnelse. Det vil si at det er ganske mye som går i den. Ganske 

mye du kan plassere i oppi her. Det kan være alt da, fra ikke straffbart eller nesten ikke 

straffbart til 4 års fengsel. (informant 1) 

Politiinformantene forstår med andre ord stalking som en som en sekkebetegnelse. For å 

praktisk arbeide med stalking, definerer derfor betjentene stalking ut ifra hvem de anser som 

stalkeren og hvilken motivasjon stalkeren har. 
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5.2 Definisjon av stalking 

Betjentene var alle enige om at stalking ikke er en engangshendelse, men noe som foregår 

over en lengere periode. Det var ingen som hadde en klar definisjon på hvor lenge, men  

Betjentene mener at det er vanskelig med en presis definisjon av stalking, fordi det ikke er en 

enkel handling det skal reageres på. 

5.2.1 Stalkeren er en mann og offeret er en kvinne 

I datamaterialet, var det en gjennomgående enighet at stalking er et kjønnet lovbrudd. 

Betjentene definerte stalking som noe kvinner utsettes og menn utfører. Lovgivers definisjon 

stalking er hverken kjønnsspesifikt eller rettet mot bestemte offergrupper, den både kontekst- 

og kjønnsnøytralt i sin utforming. Betjentene i datamaterialet derimot, definerte stalking som 

et kjønnet fenomen. Deres forståelse av stalking var kjennetegnet av et en mann utførte 

plagende handlinger mot en kvinne. Oppfatningen av stalkeren er en mannsperson: 

(…) min personlige erfaring er at det er menn som har vanskelig for å gi slipp og som 

fortsetter å sende meldinger og ringer og oppsøke de, og på den måten er plagsomme i den 

forstand (informant 6)  

Informanten i sitatet ovenfor, mener i politihverdagen er det i hovedsak menn som utfører 

stalking. En grunn til at betjentene har erfaring med menn som utfører stalking, kan være at 

det i hovedsak er kvinner som kommer og anmelder, og de anmelder en mann. Betjentenes 

definisjon av stalking som et kjønnet lovbrudd, er i samsvar med de funnene som er gjort i 

forskning på stalking i Norge (Narud, 2014; Clausen, Haaland og Schei, 2005; Narud, 

Friestad og Dahl, 2013; Narud og Dahl, 2014). Funnene viser at kvinner i hovedsak utsettes 

for stalking. Det er likevel betenkeligheter ved statistikken. Det kan for eksempel være at 

menn underrapporterer sine opplevelser? Menn som utsettes for stalking, føler kanskje ikke 

den samme frykten som kvinner, og kommer dermed heller ikke til politiet for å anmelde. I 

tillegg, har van der Aa (2012) vist at menn som utsettes for stalking i Nederland, ansees av 

blant annet politiet, som bedre rustet til å håndtere stalking selv, nettopp på grunn av sitt 

kjønn. 
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En annen grunn til at betjentene definerte stalking som et kjønnet lovbrudd, kan ha 

sammenheng med det Sinclair (2012) beskriver som den prototypiske oppfatningen av 

stalking, så vell som opptakten til «normale» kjærlighetsforhold. Gjennom en oppfatning av 

«men as pursuer and women as pursued», opprettholdes bildet av stalking som et lovbrudd 

menn utfører og som kvinner utsettes for (ibid. 2012, s. 302). Det var likevel flere av 

politiinformantene som modifiserte seg litt og uttalte for eksempel «det går jo begge veier, 

        h                                                     (…)  men damer kan jo 

selvfølgelig plage en mann også» (informant 4). En annen uttalte at «det er som regel menn. 

Det er jo ingen tvil om det. Men det kan selvfølgelig være motsatt, men det har jeg veldig lite 

erfaring med» (informant 7). Politibetjentene begrunner altså sin forståelse av stalkeren som 

en mann og den utsatte som en kvinne, på bakgrunn sin erfaring.  

Med andre ord: selv om loven på papiret ikke operer med noen kjønnsskjevhet, var 

betjentenes praktiske definisjon av stalking kjønnsspesifikk. Menn utfører stalking og kvinner 

utsettes for det.  

5.2.2 Stalkeren plager, forsøker å kontrollere eller er “besatt” 

De intervjuedes definisjon av stalking, var i tillegg til kjønn, også basert på grunner eller 

motiver til at stalkingen utføres. Motivasjon som ligger bak stalking er det som driver 

stalkeren til å utføre sine handlinger (Finch, 2001). Blant motivene for stalking, var det særlig 

kontroll og plaging politiinformantene var opptatt av. Andre mente at stalking ble utført på 

grunn av en besettelse og/eller syklig opptatthet og kunne være et resultat av en psykisk 

lidelse.  

Betjentene som fortalte om stalking plagsom atferd, mente at stalkeren med vilje ønsket å 

plage sitt offer 

Stalking det er jo folk som plager andre, som aldri gir seg. Selv om den som blir 

plaget og forfulgt sier at ‘nå holder det’, så gir de seg ikke. At de hele tiden er der, eller 

sender meldinger eller at de passerer huset (informant 4) 

Betjenten mener altså at stalking defineres ut i fra hensikten om å plage sitt offer, tiltros for at 

den fornærmede uttrykker ovenfor stalkeren, at kontakten ikke er ønskelig. Plagingen kan i 

følge informanten både være indirekte, for eksempel gjennom å sende meldinger, men det kan 

også være direkte oppmøte utenfor den fornærmedes bolig, nærbutikk eller arbeidsplass. De 



59 

 

plagende handlingene behøver i følge politibetjentene, ikke manifestere seg i form av fysisk 

og verbal kontakt mellom stalkeren og offeret, det kan også være en mengde tekstmeldinger 

og eller eposter.  

Et annet motiv for stalking, var i følge betjentene kontroll. Kontrollen ble spesielt fremmet av 

informantene som jobbet med familievold. De fortalte at de ofte må bevise psykisk kontroll i 

familievoldssaker, og anså derfor dette som et motiv som også var gjeldene for stalking.  

Betjentenes fortelling om hvordan stalkeren, gjennom sine handlinger, forsøker å kontrollere 

den utsatte kom blant annet til uttrykk slik; 

(…) jeg tenker jo også at det er andre måter å følge etter en person, eller ha plagsom 

atferd ovenfor en person. I form av å stalke noen du kjenner, ikke sant. En ekskjæreste som 

ikke vil gi slipp, og som på en måte følger etter og kontrollerer på andre måter (informant 6). 

Behovet for å inneha kontroll var for denne informanten forbundet med at et intimt forhold 

hadde tatt slutt og den ene parten ønsket å opprettholde forholdet. Et forhold som tar slutt, er 

en trussel mot makten og kontrollen stalkeren kanskje hadde over sin partner. Slik stalking 

inneholder derfor gjerne atferd og handlinger med sikte på å gjenvinne kontroll og gjenoppta 

forholdet. Denne kontrollen utøves gjerne gjennom å begrense offerets frihet, møte opp på 

plasser offeret oppholder seg eller kjøring/gåing forbi offerets hjem for å overvåke  

Stalking drevet av ønsket om å opprettholde kontroll, kunne i følge betjentene både skje 

mellom personer som ikke lenger hadde et forhold, men også mellom personer som fortsatt 

var i et intimt forhold. Stalking drevet av kontrollbehov, der partene fortsatt er i et forhold kan 

eksemplifiseres ut i fra dette sitatet; 

(…) Jeg tenkte, og prøvde å sette det opp mot hva jeg møter på jobb da. Da tenkte jeg litt mer 

på den kontrollen kanskje. den psykiske kontrollen (…) og så kutter man ut egne venner og får 

begrenset frihet, ved kontroll. Jeg tror det er mye psykisk kontroll, [ved] at du hele tiden er 

redd for at det skal skje noe (informant 7). 

I sitatet er betjenten opptatt av at den psykiske kontrollen, medfører redsel for fremtidige 

hendelser.  

Det var også informanter som definerte stalking ut ifra mer kliniske årsaker. En slik 

tilnærming til stalking som en besettelse, syntes å ha røtter i psykisk sykdom og ble av flere 

omtalt stalkeren som er som er «Syklig o      h                       ” (informant 3). En 

annen omtalte det slik: 
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(…) jeg ser for meg at [det] er en sånn syklig opptatthet, eller å være besatt av en 

person, som du ikke kjenner så godt kanskje. Jeg tenker at det kan innebære telefonsjikane, 

sms, ringing og på en måte er plagsom på den måten. Eller at man følger etter og spionerer. 

Jeg er nok litt påvirket av hvordan det er fremstilt på film. (informant 6) 

  

Informanten er opptatt av at stalkeren er besatt, dette driver stalkerens handlinger. 

Definisjonen av stalking motivert av besettelser er gjerne slik stalking blir fremstilt i media. 

Stalking er ikke en psykisk lidelse, men kan være et utslag av en psykisk lidelse (Øverland, 

2012: s, 22). Noen stalkere lider av personlighetsforstyrrelser som fører til at de en utvikler 

alvorlig besettelse (Finch, 2001). Å være så besatt, kan også kalles fiksering, og i følge 

Øverland (2012) er sykelig fiksering, til forskjell fra vanlig fiksering, definert av to forhold. 

For det første er intensiteten ved sykelig fiksering så sterk at man ikke klarer å opprettholde 

sine daglige forpliktelser. I tillegg vil en som er sykelig fiksert oppleve fasinasjonen som et 

gjensidig forhold, og mener at objektet bør anerkjenne den energien som investeres.   

5.2.3 Stalkerens relasjon til offeret 

Betjentene definerer også stalking ut ifra hvilken stalkerens relasjon til sitt offer. Betjentene 

presenstere relasjonene som to motpoler. Betjentene skilte mellom den fremmede og 

familiære stalkeren. Gjennom å trekke frem karakteristikk ved stalkeren, fortalte betjentene 

om spesifikke farer ved de to.  

Den fremmede stalkeren 

Den fremmede er farlig, nettopp fordi han er fremmed. Den fremmede fremstilles av mange 

som en nesten mytisk figur og det kan virke som om betjentene er preget av medierte og 

stereotypiske fremstillinger, fremfor konkrete eksempler fra det faktiske politiarbeidet.  

Beskrivelser av fremmede stalkeren     h            u                      ”en du ikke 

kjenner så godt, eller ikke i det hele tatt. Kanskje kjenner litt, eller ikke i det heletatt” 

(Informant 6). I følge informantene er den fremme stalkeren dermed enten helt fremmed 

ovenfor den fornærmed og stalkerens idenitet er ukjent. Den fremmede omtales også fremmed 

fordi den fornærmede og stalkeren ikke har har noen en personlig relasjon, men identiteten til 

vedkommende er kjent.  

I følge betjentene, stalker den fremmede i hovedsak en kjent eller berømt offentlig person 

men også «vanlige» kvinner (privatpersoner) utsettes. De aller fleste betjentene i 
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datamaterialet fortalte om saker de kjente til der kjente, offentlig personer, som for eksempel 

kjendiser og politikere opplevde å bli utsatt for stalking fra en fremmed. Informant 3 beskrev 

den fremmedes stalking av en kjendis slik: 

Det er jo sånn kjendisstalking, hvor man har så stort ønske om å oppnå kontakt med 

de, men man vet jo at det er umulig, men man har så høyt ønske om å oppnå kontakt da. Da 

har man jo ikke kjennskap til personen, det er bare stalkeren som har kjennskap til kjendisen.  

 

Politiinformanten vektlegger med andre ord hvordan stalkeren kjenner til og ønsker å oppnå 

kontakt med den kjente personen, men stalkeren er en ukjent skikkelse for den utsatte. 

Begrepet «star-stalking», eller kjendisstalking, ble kjent gjennom amerikanske medier på 

1990 – tallet, viste nettopp til kjendiser opplevelser av uønsket kontakt fra ukjente personer, 

som ofte ble omtalt som mentalt forstyrrede eller overentusiastiske fans (Lowney og Best, 

1995; Purcell, Pathe og Mullen, 2004). Ulike mediers dekning av stalking som har endt vold 

og i noen tilfeller drap, har i stor grad påvirket den allmenne forståelsen av stalking (Mullen, 

Pathé og Purcell, 2009). Medias dekning av kjendisers stalkingopplevelser, medførte at 

stalking ble et kjent begrep og fenomen for mange (Wykes, 2007). Det kan derfor virke som 

om betjentenes fortellinger om kjendisstalking og den fremmede stalkeren, er påvirket av den 

medierte fremstillingen. 

For til tross for at alle betjentene nevnte på kjendisstalking, var det bare én som hadde 

håndtert en slik sak der en kjendis var offer. En grunn til dette, kan være at kjendisstalking bli 

sjeldnere blir anmeldt til politiet (Jerre, 2015), som oftest fordi kjendiser har et større 

støtteapparat rundt seg enn andre offer (Øverland, 2012).  I Norge har for eksempel 

stortingspolitikere som har blitt utsatt for stalking, fått hjelp og beskyttelse fra Stortingets 

sikkerhetstjeneste (Skarvøy og Mosveen, 2015).  

Men betjentene fortalte ikke bare om kjendiser som opplever gjentatt kontakt fra en fremmed. 

Flere av informantene fortalte at den farlige fremmede også utsetter «normale» kvinner for 

stalking. Den fremmedes stalking av kvinnen ble for eksempel omtalt slik;   

(…) hvor en hadde jobbet i bank og så fått sparken, så funnet på et forhold og begynt 

å stalke henne. Uten at det noensinne hadde vært en relasjon mellom dem, annet enn at de 

hadde vært kollegaer (…) det var sikkert mye psykiatri. (informant 5) 
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Her er den fremmedes identitet kjent, men de er allikevel fremmede for hverandre. 

Politiinformanten hinter også til at stalkeren lider av en psykisk lidelse. Den fremmede 

stalkeren ble av fler av informantene omtalt som psykisk syk. Dette bunner nok særlig i at i 

saker med kjendisstalking fremstilles stalkeren ofte som en forvirret eller psykotisk skikkelse 

(Øverland, 2012, s. 15). Dette er et delvis uriktig bilde, eller en stereotypisk framstilling 

(Spitzberg og Cadiz, 2002).   

Andre mente, at selv om det kan være psykiatri hos noen av den fremmede stalkeren er det 

ikke nødvendigvis snakk om utilregnelighet 

(…) det er mye psykiatri generelt. Jeg tror ikke folk helt vet hvor mye det er av det. 

Men det er jo ofte en grunn til at folk gjør det de gjør da (…). Men så skal det jo mye til for at 

man bikker over den grensen at man ikke er tilregnelig, og ikke kan straffes for det. Da 

snakker vi ganske spesielt. Det er et ganske vidt spekter på psykiatriskalaen. Det er veldig 

sjeldent at de er utilregnelige, at vi ikke kan gjøre noen ting. Men det er selvfølgelig noen, 

men veldig mange er fint innenfor, selv om de har mye problemer, hvis man kan si det sånn. 

(informant 7)  

Informanten er med andre ord opptatt av at den fremmede stalkeren, kan stiles til ansvar, selv 

om han oppfattes som psykisk syk. Det kan dermed virke på betjenten at den fremmede, til 

tross for at han omtales som en som har en psykisk lidelse, kan håndteres av politiet. Den 

fremmede er med andre ord en farlig både fordi han i mange tilfeller ikke er identifiserbar, og 

fordi han antas å ha en psykisk lidelse. Den fremmede er også en ekstern fare, og kan være 

«hvem som helst», og ut i fra dette ukjente momentet, kan den fremmede stalkerens 

handlinger kan også ramme hvem som helst. I følge betjentene er det er særlig kvinner og 

kjente og offentlige personer som utsettes. Det er nettopp uforutsigbarheten ved den 

fremmede stalkeren som gjør at han ansees som en farlig. Den fremmede stalkeren også farlig 

fordi hans handlinger er irrasjonelle og vanskelig å beregne. I et samfunn der politiets 

oppgave er å oppdage og avverge risikoen at en handling eller handlinger som kan føre til stor 

skade på den utsatte blir begått (Gundhus og Larsson, 2014), blir den fremmede stalkeren den 

ultimate risiko. Stalkerens status som ukjent, vanskeliggjør dermed både politiets håndtering 

av vedkommende, samt å sikre beskyttelse av den som utsettes.  

Den familiære 

Den familiære stalkeren er den fremmedes motpol. Den familiære stalkeren, stalker en kvinne 

han tidligere hadde hatt en intim relasjon med. Den familiære stalkeren omtales ofte som en 

«forsmådd eks», som på grunn av et intimt forhold har tatt slutt, utsetter sin tidliger partner 
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for stalking. Den tidligere intime relasjonen kan for eksempel være et oppløst ekteskap, 

samboerskap eller kjæresteforhold og stalkingen oppstår fordi den ene parten ikke aksepterer 

at forholdet har tatt slutt. Informant 4 var en av dem som fortalte om hvordan stalking fra en 

                     «(…)         h               u                        det rett og slett 

ikke». Den familiære stalkeren, er i følge betjentene en eksmann eller ekskjæreste, og 

stalkingen er et forsøk på å reetablere forholdet. Stalkingen er dermed en konsekvens av et 

intimt forhold som har tatt slutt og «en typisk stalkersak vil jo kanskje være et kjæresteforhold 

som har blitt avsluttet, så er det en av dem som ikke gir seg» (informant 6). 

I følge betjentene går den familiære stalkeren drastisk til verks for å reetablere det intime 

forholdet som har tatt slutt. Informant 4 utdypet sin beskrivelse av den familiære stalkeren 

slik:  

(…) det er jo sånn at det ofte skjer igjen, hvis noen føler at de har mye å tape over 

forholdet (…) så kan vi se at det blir veldig hyppig. Ikke sant, de blir helt desperate til slutt. 

For det enste som kan gjøre at de kan få bli [i forholdet er hvis hun vil (…) de klarer bare 

ikke å respektere at hun har sagt, ‘jeg vil faktisk ikke ha noe med deg å gjøre’. (informant 4). 

 

Betjenten i sitatet over definerer stalking i en kontekst der et tidligere forhold eksisterer 

mellom forfølger og offeret. Stalking utført av den familiære, er for betjenten et forsøk på 

«vinne» kvinne tilbake og fortsette forholdet, selv om kvinnen ikke ønsker det. I forskning 

omtales denne typen stalking, gjerne omtalt som partnerstalking, relasjonell stalking eller 

stalking i nære relasjoner (Narud, 2014). Den som utsettes for stalking av en tidligere eks blir 

ofte «snakket til rette» gjennom å få tilsendt gaver gjentatte ganger, intensiv kontakt, men 

også trusler og stalkeren ønsker å overbevise om sin kjærlighet og få «en sjanse til» 

(Øverland, 2012; Narud, 2014).  

Såkalt partnerstalking kan være særlig farlig, fordi partene har en historie sammen, og 

stalkeren har derfor mer kunnskap om offerets liv, timeplan, venner, familie osv (Lynch og 

Logan, 2015). Det fortalte også flere av informantene om. De mente at den familiære 

stalkeren hadde en fordel av å ha god kjennskap til den utsattes private og sosiale liv. En av 

politiinformantene som tok opp dette, sa; 
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Vi hadde en her i vårt distrikt, som hadde vært sammen med en dame i borettslaget og 

så ble det slutt. Han benyttet seg av alle triks. Han hadde jo nøkler til oppgangen, og han 

virkelig plaget henne. Han ga seg ikke, og det varte og varte og varte. (informant 4) 

I sitatet ovenfor er informanten forteller informanten om hvordan stalkerens tidligere forhold 

til sitt offer, gjør at han har tilgang til hennes hjem. Stalkeren har opplevd å bli «dumpa», og 

det virker som om den opplevelsen gjør han prøver å gjenoppta forholdet, men som går for 

langt i sitt forsøk. Den familiære stalkeren mener, i følge betjentene,  at handlingene er 

rettferdige og riktige. 

Den familiære stalkeren kan i følge flere av informantene, også utføre stalking som en strategi 

for å kontrollere kvinnen eller fortsette å utøve makt over henne og dermed begrense hennes 

sosiale liv. Ønsket om å fortsatt inneha kontroll over kvinnen, er muligens også et alternativ 

forsøk på å gjenoppta forholdet. Informant 1 beskrev kontrollen utøvd i form av gjentatt 

kontakt mellom «noen som har hatt et tidligere ekteskap, også ønsker mannen å ivareta 

kontroll».   

Frykten for stalking fra den familiære handler kanskje mer om følelsesmessig misbruk 

gjennom å forsøke å kontrollere og dermed gjøre den utsatte redd, mens den fremmede er mer 

besatt, og ønsker kanskje ikke egentlig å skape frykt, men kominasjonen fremmed og uønsket 

fører til at den utsatte frykter for når neste kontaktforsøk kommer og hva det innebærer? 

Flere av betjentene vegret seg for å bruke stalking som utrykk når det er forhold mellom 

partene, og beskriver det heller som en del av et mer «vanlig problem» som de er vant til å 

håndtere. Når betjentene definerer stalking der gjerningspersonen og offeret har hatt eller har 

et nært forhold, er det flere av dem som kobler stalkingen til vold i nære relasjoner, et felt som 

er veletablert i politiet.  For flere av informantene er ikke stalking utført av den familiære et 

eget lovbrudd, men en del av, eller indikasjon på vold i nære relasjoner.  

5.2.4 En grensedragning – stalking eller familievold? 

Det var hovedsakelig betjentene som arbeidet med familievold som trakk opp et skille mellom 

stalking og vold i nære relasjoner. I sitt daglige arbeid møter disse betjentene personer som 

utsettes for handlinger som kan inngå i stalkingbegrepet, men fordi den mistenkte og den 

utsatte har hatt eller har en nær relasjon, forstås handlingene som en del av lovbruddet vold i 

nære relasjoner, fremfor stalking. Dette er i et funn Susanne van der Aa (2010) gjrode i sin 
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studie at nederlandske politibetjenter. De oppfattet hovedsak stalking som en form for vold i 

nære relasjoner, de fleste stalkingsakene havnet hos dem som var spesialisert innenfor dette 

feltet. Stalking mellom nære, ble derfor ikke behandlet som noe eget. Forskning utført av 

Tjaden og Thonnes (1998) og Malsch og Smeenk (2005) har vist at det finnes en klar kobling 

mellom vold i nære relasjoner og stalking. De mener at denne sammenhengen er særlig klar i 

forhold hvor det har vært utøvd vold og stalkingen er en forlengelse av volden, etter at 

forholdet tar slutt.   

I følge informantene som arbeidet med familievold, var det automatikk i at saker der partene 

hadde hatt en nær relasjon ble kodet som vold i nære relasjoner. Det var basert på en 

oppfatning av at stalking inngå som en form for vold i nære relasjoner. De skilte likevel vold i 

nære relasjoner og stalking ut ifra karakteristikk ved partenes forhold. Stalking mellom to som 

hadde hatt en kortere forelskelse innebar stalking, mens stalking som kom i kjølevannet av 

oppløsningen av et ekteskap eller samboerskap, ble omtalt som vold i nære relasjoner.  

5.3 Politiets tiltak – praktiske virkemidler og vern 

Ovenfor har jeg vist hvordan betjentene omformer en vid definisjon av stalking til to ganske 

klare og distinktive forståelser av stalkeren. Videre vil jeg forsøke å vise hva informantene 

forteller at de gjør for å gripe inn når de får kjennskap til en stalkingsak. Per dags dato finnes 

det ingen formelle offentlige dokumenter som beskriver hvordan politiet skal håndtere 

stalking, med unntak av det nye lovverket. Derfor, er den første vurderingen betjentene gjør, 

er å vurdere om saken skal etterforskes eller ikke. Den viktigste faktoren i denne avgjørelsen 

er om de tror saken kommer til å ende i retten. For selv om betjentene anså både den 

fremmede og familiære stalkeren som farlige, var det ikke slik at det automatisk førte til 

etterforskning og straff, når de fikk kjennskap til slike saker.  

Offeret ønsker i hovedsak å få slutt på kontaktforsøkene, dette ønsket «oppfyller» politiet 

kanskje på langsikt ved å straffe, men betjentene uttrykte ofte, at det ikke var sjeldent at saken 

kunne endte med henleggelse. Betjentenes forklaringer for henleggelser, baserte seg i 

hovedsak på to forhold; at det var vanskelig å bevise stalkingen eller at stalking ikke anset 

som alvorlig. Bevisvanskeligheter var særlig preget av at stalking skjer mellom to mennesker, 

og det er derfor fare for at andre bevitner hendelsene. En av informantene mente at 
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henleggelse av en sak var basert på dette og uttalte «hvis det er ord mot ord da, så blir kanskje 

den saken henlagt, hvis ikke det er noen vitner og sånt» (informant 4). 

 (…)Det er mye rundt en stalkingsak som er vagt, sånn, hva kan politiet egentlig gjøre 

med det? Så vil man jo etterforske og bruke tid på det, men vi må jo på en måte se på hva som 

er straffbart, hva man kan gå til retten med? (…) (informant 5) 

 

At stalking må ansees som alvorlig nok til å kunne etterforskes, var med med andre ord også 

                   u                       G                          ”         re litt hold i 

   ”    ”                                   h  ”           u                                  

mener at det må være snakk om alvorlige hendelser, sannsynligvis hendelser som allerede er 

straffbare, for å kunne bevise stalkingen.  

Alvorligheten ble også definert ut i fra henvisninger til frykt, og ut i fra en objektiv frykt 

kunne stalkingen ansees som alvorli. En av informantene fortalte om den objektive, fremfor 

     u           y                                                         ;  ”    er jo 

subjektivt å føle frykt. Men det må jo være noe der som gjør at du                (…) det må 

være et grunnlag for å være redd, at flere kan føle det samme”                           

objektive frykten medfører at stalkingen kan bevises. På grunn av disse bevisvanskelighetene 

fortalte betjentene at svært mange saker ikke ble tatt videre i straffesakssystemet. De fortalte 

likevel om ulike tiltak for å håndtere stalking, blant annet tiltak for å verne fornærmede, i 

hovedsak tiltak som gir en form for beskyttelse av offeret (Malsch og Smeenk, 2005), men 

også tiltak rettet mot stalkeren, som har som formål å forebygge at fremtidige handlinger blir 

utført.  

Ut i fra datamaterialet, kan det virke som betjentene ikke mente at ett enkelt virkemiddel kan 

forhindre stalking, slik som lovgiver mener at straff gjør, men heller ulike virkemidler som 

kan redusere stalking til en viss grad, og dermed forebygge risikoen for fremtidige handlinger. 

Tiltakene betjenten fortalte om, var nyttige på grunn av at de kunne benyttes uten krav til en 

formell etterforskning, og selv om tiltakene ikke varte evig, mente betjentene at de fungerte 

som beskyttende for den utsatte, samtidig som de var nyttige for å forebygge nye lovbrudd og 

dermed også å forebygge risiko og usikkerhet. Risikoen ved stalking, det gjentatte og den 

overhengende trusselen om fremtidige hendelser, var det betjenten ønsket å verne, gjennom 

bruk av advarsel, besøksforbud og voldsalarm 
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5.3.1 «Advarsel» 

I følge betjentene finnes det ulike måter å møte lovbruddet stalking på. De forteller om ulike 

virkemidler de benytter seg av, og i motsetning til lovgiver, forteller ikke betjentene 

nødvendigvis om straff som første tiltak mot stalking. De trekker heller frem tiltak som er 

mindre inngripende. «Det vanligste er besøksforbud og voldsalarm. Det kan sikkert gå så 

langt som sperret adresse og ny identitet, men da skal det være veldig alvorlig» (informant 2). 

Flere av betjentene fortalte likevel om et enda mindre inngripende tiltak, som kunne være 

med på å sette en stopper for stalkingen. Noen kalte det en «motivasjonssamtale», andre en 

«realitetsorientering». Informant 7 refererte til det som «muntlig advarsel», og ga denne 

beskrivelsen; 

(…) kanskje hvis vedkommende har blitt anmeldt av samme person tre ganger 

tidligere, at han ikke gir seg. Ofte kan det løses ved at vi tar en telefon og sier ‘det er politiet, 

nå må du kutte ut’. For man ønsker jo å løse en sak på lavest mulig nivå, og så er det jo noen 

det ikke funker på i det hele tatt» (Informant 7) 

 

Advarselen som betjenten forteller om i sitat ovenfor, er en muntlig advarsel der betjenten ber 

stalkeren om å slutte å ta kontakt med sitt offer. Advarselen er en metode flere av betjentene 

forteller om som virksom, fordi stalkeren blir opplyst om at politiet nå er involvert. Aas 

(2015) skriver at det virksomme ved en advarsel, er at politiet er med sin unike autoritet, er i 

posisjon til å opptre som normsender, samtidig som budskapet i advarselen har et folkelig 

preg, og det appelleres til allmenn fornuft og moral. Politiinformantene fortalte at ved å gi en 

advarsel, var formålet å få stalkeren til å innse at handlingene har gått over en grense, og 

gjennom advarselen blir stalkeren gitt en mulighet til å endre sin atferd. Ved å utstede en 

advarsel, var målet å sette en stopper for stalkerens handlingsmønster, fremfor 

straffesaksbehandling. 

Advarselen er i følge betjentene svært hendig i tilfeller der handlingene i utgangspunktet er 

lovlige, men de oppleves som skremmende av den som utsettes. Advarselen skal i følge 

betjentene virke forebyggende på nye hendelser, ved at stalkeren gjøres klar over at 

handlingene er gale og kan føre til strengere reaksjoner. Stalkeren kan unngå strengere tiltak 

hvis advarselen overholdes. I følge betjentene, virker advarselen forebyggende på fremtidige 

hendelser, og den ansees derfor både effektiv og en svært lite inngripende måte å forsøke å 

stoppe stalking på. På en annen side finnes det også ett tvangsaspekt bak en slik advarsel. Når 
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politiet forsøker å snakke folk til rette, finnes det et ris bak speilet (Aas, 2015). Gjennom 

advarselen bevisstgjør politiet stalkeren på hvilke konsekvenser vedkommende kan møte, hvis 

advarselen trosses og personen forsetter å ta kontakt: 

(…)                                   ‘      u                                     e 

       ’  S                                              F   h                           S       

kanskje saken henlagt, så det er på en måte litt for å vise den mistenkte at politiet følger med 

(informant 4) 

I sitatet ovenfor, begrunnes «advarselen» med å være en taktikk for å skremme den mistenkte 

fra å begå nye stalkinghendelser. Betjenten forteller også om hvordan denne samtalen kan ha 

en funksjon, selv om saken blir henlagt, ved at det blir markert ovenfor gjerningspersonen at 

handlingene ikke er akseptert, samtidig som den utsatte får en bekreftelse fra politiet at det 

vedkommende har blitt utsatt for, blir tatt på alvor. Rollen som grensesetter fremheves også i 

sitatet ovenfor. Betjenten ønsker å «sette på plass» personen fremfor å innlede etterforskning, 

kanskje særlig fordi man vet at saken ikke vil komme noen vei. Ved å gi en slik advarsel 

sendes også signaler til den utsatte om at politiet tar den utsattes parti, noe som utsatte ofte 

etterspør (Lund, 1992). 

Å gi en slik advarsel, er derfor en måte for betjentene å markere ovenfor den utsatte at politiet 

tar den utsattes opplevelse av stalkingen på alvor, selv om de ikke går videre med saken. I 

forskningsbidrag hevdes det at politiet har lett for å avfeie stalkingoffer, og at mange ofre for 

stalking opplever å bli møtt med fordommer og mangel på kunnskap hos politiet (Øverland, 

2012). Gjennom å gi en advarsel, kan man derimot vise ovenfor den utsatte at man «gjør noe» 

med saken, uten at det nødvendigvis opprettes straffesak. Samtidig kan advarselen også 

forstås som en bagatellisering av den utsattes opplevelser? I følge Øverland (2012) er mange 

redde for å anmelde stalking fordi de er redde for og ikke bli tatt på alvor, og at deres 

stalkingopplevelser ikke er alvorlige nok. Har en som utsettes for stalking først valgt å 

involvere politiet, kan politiets beslutning om å benytte seg av en advarsel virke som om 

politiet ikke tar den fornærmede på alvor.  I følge Aas (2015) brukes advarselen ofte til å både 

virke grensesettende ovenfor den mistenkte og som moralsk støtte til den utsatte. Når politiet 

formidler budskap om rett og galt, er det formelt sett statens og samfunnets syn som formidles 

og på den måten kan politiet vise at samfunnet er på den utsattes side (Aas, 2015). 

Det kommer også frem hos noen av informantene at advarselen ikke nødvendigvis er en ideell 

løsning, og at det advarsel taktikken ikke har effekt på alle, og i noen tilfeller kan advarselen 
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potensielt være konflikteskalerende, fordi mottakeren av advarselen reagerer på at politiet er 

blitt innblandet. Dette er i tråd med Mullen, Pathé og Purcells (2009) funn. De fant at politiets 

bruk av advarsel til en stalker i mange tilfeller medførte en eskalering, fordi stalkeren ble sint 

av at den utsatte har kontaktet politiet (s, 272). 

Det virker på betjentene i datamaterialet at advarselen med den som utfører stalking har den 

effekten at stalkingen opphører, men som betjent 7 var inne på, er det ikke alle man kan 

skremme fra å utføre nye handling. Betjentene må derfor foreta en individuell vurdering om 

advarselen vil fungere eller ikke. Den kan tenkes at advarselen vil vær mer effektiv mot den 

familiære som betjentene anser som en mer rasjonell stalker, enn den irrasjonelle. Kan 

vedkommende, om man i det heletatt kjenner denne «fremmede» personens identitet, være 

mottakelig for en slik advarsel? Muligheten til å ta denne samtalen med stalkeren, forutsetter 

også at både den utsatte og politiet har kjennskap til stalkerens identitet.  

I tillegg til denne advarselen, trekker betjentene også frem andre konkrete og formaliserte 

tiltak mot stalking, besøksforbud og voldsalarm. Både besøksforbudet og voldsalarmen 

representerer mer konkrete, håndfaste og formaliserte virkemidlene politiet rår over i det 

forebyggende arbeidet (Aas, 2015).  

5.3.2 Besøksforbud 

Et av disse formaliserte tiltakene er besøksforbudet. Besøksforbudet er et rettslig 

beskyttelsestiltak, det vil si at det er et tiltak av beskyttende art som følger direkte av lov eller 

forskrift (politi.no). Flere informantene forteller om besøksforbudet som et verdifullt verktøy i 

håndteringen av stalking, fordi det er et strakstiltak de kan benytte seg av, uten at det 

foreligger en anmeldelse. Besøksforbudet er nedfelt i straffeprosessloven § 222a, kortfattet 

handler bestemmelsen om påtalemyndighetens rett til å forby en person å oppholde seg på et 

bestemt sted, forfølge eller på annen måte å ta kontakt med, og brukes når det er grunn til å 

tro at en person vil begå en straffbar handling mot en annen person. For at besøksforbudet kan 

utstedes, må være nærliggende og reell risiko for at en slik handling vil kunne inntreffe, og 

beslutningen om et besøksforbud i høy grad en skjønnsmessig vurdering der politiet tar 

stilling til risiko for fremtidige hendelser (Aas, 2015). Det er ikke et krav om en pågående 

straffesak eller at en straffbar handling er begått, for å kunne utstede det. Det må kun antas at 

det er en risiko for det. I forhold til stalking, er denne risikoen heletiden tilstedeværende, fordi 
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det er del av kjernen i fenomenet. Betjentene fortalte at besøksforbudet ble hyppig brukt, og 

omtalte forbudet slik: 

Besøksforbud er jo den vanligste reaksjonen, eller den enkleste og kanskje den minst 

inngripende for den det gjelder. Og selv om det virker rart at et sånt papir har noen effekt, så 

har det det. Fordi at det papiret, hvis de bryter det, så blir de satt rett i arresten. De blir 

kanskje ikke fengslet etterpå, men de de blir satt rett i arresten hvis de blir tatt på stedet. For 

besøksforbud er viktig, og det loggfører vi ordentlig. Det er jo ikke ett rettslig inngrep, men et 

godt tiltak. Jeg synes i iallfall det. Men det vil aldri redde livet til noen, da er kanskje 

voldsalarmen som gjør det. Men i disse sakene hvor det ikke går på livet, men det på mer på 

trygghetsfølelsen, så kan det være det som gjør greia. (informant 7) 

I sitatet ovenfor forteller politiinformanten om virkningen av et besøksforbud både for 

stalkeren og den utsatte. For i følge politiinformantene har nedleggelsen av et besøksforbud i 

stalkingsaker to formål. På den ene siden skal et besøksforbud beskytte offeret, på den andre 

siden virke grensesettende ovenfor utøveren 

Det siste først. Besøksforbudet har som formål og virkegrensesettende ovenfor potensielle 

gjerningspersoner, gjennom å nekte en person å oppholde seg i nærheten av en annen person. 

Forbudet er med andre ord en pragmatisk tilnærming, som søker å redusere mulighetene for at 

stalkeren fortsetter å ta kontakt. Informantene var opptatt av at besøksforbudet gjelder direkte, 

                                           «…                n og alt med sosiale medier, 

sms, telefon, facebook. Alt». (Informant 4). Besøksforbudet skal med andre ord forhindre 

enhver form for slik uønsket kontakt som stalkeren bedriver. Brathen og Molstad (2001) 

omtaler det som grensene som utøveren ikke er i stand til å sette selv. Gjennom utstedelse av 

et besøksforbud, griper politiet inn i og regulerer bevegelsesfriheten til en person og et 

besøksforbud kan oppfattes som svært inngripende for en som blir utsatt for det (Braathen og 

Molstad, 2001). Forbudet er likevel ingen straffereaksjon, men det kan følge betjentene ha 

likhetstrekk med virkninger av straff, fordi det har en avskrekkende funksjon, i tillegg kan det 

oppleves stigmatiserende å bli utsatt for et besøksforbud; de fleste vil nok unngå å bli 

stemplet som plagsom (Braathen og Molstad, 2001). 

Besøksforbudet er altså ikke en straff i seg selv, men kommer med en straffetrussel. «Blir det 

brudd så kan du bli pågrepet, og straffes for det» fortalte informant 4. En konsekvens av 

besøksforbudet er dermed at fremtidige henvendelser som normalt er uskyldige og straffefrie, 

gjøres straffbare gjennom forbudet. Betjentene fortalte at det å utstede et besøksforbud til 
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stalkeren derfor har en funksjon, selv når det brytes. For brudd på besøksforbud gir håndfaste 

bevis på at stalkingen faktisk skjer, er med på å sikre en «ordentlig» straffesak. 

Besøksforbudets andre hovedformål er å beskytte den utsatte, ved å forhindre vedkommende 

utsettes for fremtidige handlinger og dermed også øke trygghetsfølelsen til den fornærmede. 

Besøksforbudet har også den fordelen at det tilbyr det de fleste ofrene ønsker, at stalkeren 

holder seg unna (Meloy, 2002; Cupach og Spitzberg, 2004). Besøskforbudet skal altså 

beskytte mot en de handlinger den fornærmede ønsker fred fra. Symbolsk sett kan 

besøksforbudet bety et vendepunkt for den som utsettes for stalking, fordi den utsatte 

opplever å få formell beskyttelse fra politiet. Selv om besøksforbudets hovedformål er å 

beskytte den fornærmede, er det ikke nødvendigvis med på løse konflikten mellom partene på 

permanent basis. Det kan tenkes at skal fornærmede få fred, må det egentlige problemet 

gripes tak i.  

En økt trygghetsfølelse er besøksforbudets tilsiktende virkning, men det finnes en risiko for at 

besøksforbudet ikke overholdes. Hvorvidt besøksforbudet oppleves som en beskyttelse 

avhenger i stor grad av om den forbudet retter seg mot respekterer forbudet (Braathen og 

Molstad, 2001). Da er det kanskje ikke nødvendigvis slik at offeret føler seg tryggere med et 

besøksforbud? Besøksforbudet garanterer likevel ikke trygghet til den utsatte, og flere av 

betjentene forteller om stadige brudd på besøksforbudet. Informant 5 uttalte blant annet «noen 

driter jo rett og slett i besøksforbudet, mens andre unngår det så vidt.» I følge Mullen, Pathé 

og Purcell (2009)kan et nedlagt besøksforbud føre til at stalkeren ønsker å teste forbudet. Hvis 

overtredelsen av det ikke får en videre konsekvens kan stalkeren fortsette sine handlinger og i 

verstefall kan stalkingen eskalere 

Besøksforbudet blir ofte kritiserer for å være et stykke papir som gir den utsatte en falsk 

følelse av på være beskyttet (Finch, 2001; Mullen, Pathé og Purcell, 2009). Mullen, Pathé og 

Purcell (2009)kaller besøksforbudet «papirskjold» som i praksis ikke kan stoppe eller 

forhindre stalking. Tvert i mot; i mange tilfeller er et besøksforbud med på å intensivere 

sinnet og beslutsomheten til stalkeren (ibid.). Informant 5 er inne på det samme;  

Det er litt sånn falsk trygghet i det besøksforbudet. For det er jo greit at du er ilagt et 

besøksforbud, men du kan fortsatt stå på døra, og så må politiet først komme til stedet og du 

må lissom få meldt i fra. (informant 5).  
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I sitatet uttrykker betjenten en viss skepsis til besøksforbudets effekt, særlig hvis ett brudd 

ikke følges opp av politiet. For selv om det er en straffetrussel ved overtredelse, er ikke dette 

en garanti for at forbudet ikke blir brutt. Det kan også tenkes at den utsatte kanskje føler seg 

enda mer hjelpeløs ved brudd på besøksforbudet, samtidig som at stalkeren kanskje anser 

mangel på konsekvenser for brudd på besøksforbud som en mulighet til å fortsette sine 

handlinger? Besøksforbudet er med andre ord bare virksomt når et bruddet håndheves.   

Besøksforbudet, blir som advarselen, i hovedsak et virkemiddel som kan rettes mot den 

familiære stalkeren, både fordi han er kjent og fordi det antas at han vil rette seg etter 

forbudet. Men, også den farlige fremmede kan gis et besøksforbud, for selv om han regnes 

som irrasjonell og psykisk syk, kan også utilregnelige personer ilegges et besøksforbud, fordi 

bestemmelsen ikke knytter seg til straff (Braathen og Molstad, 2001). 

5.3.3 Voldsalarm 

Her til lands er det stadig mer vanlig å få voldsalarm (Øverland, 2012), og i datamaterialet 

trekker flere av betjentene frem voldsalarmen som et tiltak for å verne ofre mot stalking. I 

følge informantene jeg intervjuet, gis voldsalarmen til dem som utsettes for stalking med 

hensikt om å gi den utsatte økt trygghet og et individuelt vern. Voldsalarmer muliggjør 

direkte tale mellom politiet og mottakeren av voldsalarmen og kan benyttes om mottakeren er 

i faresituasjon. I tillegg gir den mulighet til å lokalisere hvor brukeren befinner seg (Aas, 

2009).  

Voldsalarmen er ikke strafferettslig virkemiddel, men et praktisk beskyttelsestiltak (Aas, 

2009). På politiets hjemmesider omtales besøksforbudet som «et midlertidig tiltak for å løse et 

akutt problem». Informant 4 kaller voldsalarmen for et «lavterskeltilbud» og forteller at 

voldsalarmen kan, på lik linje som med besøksforbudet, utstedes uten krav om dom eller 

anmeldelse. «De kan få voldsalarm selv om det ikke er en straffesak, bare at det er en 

trusselsituasjon» (informant 4). Denne trusselen trenger ikke være eksplisitt, men betjentene 

må undersøke risikoen for fremtidig hendelser, før voldsalarmen utstedes 

hvis det pipes på den alarmen, så vil vi få det direkte inn i kartet og får mulighet da til 

å på en måte få kontakt med den personen så fort som mulig. Så det er på en måte den litt mer 

sånn den vandrende sikkerheten man har, utenom et besøksforbud. (Betjent 1) 
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Betjenten i sitatet ovenfor mener med andre ord at voldsalarmen gir personen trygghet, fordi 

politiet kan få kontakt med den utsatte og det kan virke som om at politiet og den utsattes 

kontakt er nok til at offeret blir betrygget. Men også voldsalarmen blir utsatt for kritikk: 

Det (voldsalarm) syns ikke jeg er så bra da. Den er for gammel og det er et håpløst 

verktøy. Det krever masse arbeid for politiet, og 112 og er jo ganske trygt å ringe. Men, hvis 

du blir angrepet, så er det klart det er lettere å trykke på en knapp, enn å ringe 112. Men de 

er jo utdaterte (…) en håpløs liten klump av en ting. De virker jo ikke inne i bygg, gpsen er for 

dårlig og det mye sånt. Men, det jo et tiltak det også. Definitivt. Hvis de gir en person 

trygghet, for det er jo noe med at de skal føle seg trygge. Da er det jo verdt det. (informant 7).  

Betjenten i sitatet ovenfor er motsetning til informant 1 og informant 3 kritisk til 

besøksforbudets virkning. Politiinformanten påpeker en rekke feil ved voldsalarmen, men sier 

også hvis det trygger mottakeren av alarmen, har den såldes gjort sin nytte, nemlig å gi 

trygghet til den ønsker det.  

 

 

  

 

 

 

 



74 

 

6 Avslutning 

Denne oppgaven har tatt for seg stalking, et fenomen som har fått økt oppmerksomhet i de 

siste tiårene. I oppgaven er det vist hvordan stalking, er et paraplybegrep som er vanskelig å 

definere, fordi det kan innebære et mangfold av former for atferd og handlinger, og må forstås 

i kontekst. For å få en bedre forståelse av stalking i Norge, har formået vært å undersøke 

hvordan stalking defineres av lovgiver i offentlige dokumenter og lovforarbeider, samt av 

politiet i kvalitative intervjuer med 7 politibetjenter. Gjennom beskrivelser og analyse av 

hvordan stalking defineres og håndteres, beskrives med andre ord, hvordan et abstrakt begrep 

gis innehold i lovgivning og politiarbeid.  

Den 1. juli 2016 vedtok Stortinget en lovendring, samt innførte ett nytt straffebud rettet mot 

stalking. I avhandlingen har jeg beskrevet hvordan prosessen frem mot lovvedtaket utartet 

seg. Jeg har også pekt på hvordan et ønske om å straffe, samt internasjonale forpliktelser 

påvirket kriminaliseringen av stalking. Lovgiver definerer stalking som gjentatte handlinger 

som er egnet til å fremkalle frykt eller engselse. Kravet om gjentatte handlinger og kravet om 

frykt eller engstelse ble analysert ut ifra begreper om risiko og risikosamfunnet. Det ble også 

undersøkt om lovgivers stalkingdefinisjon kan være et pre-aktivt straffebud. Det kan se ut 

som at det både finnes elementer av det reaktive og det forebyggende i lovgivers definisjon av 

stalking som et lovbrudd. 

Lovgiver argumenterer for at straff er tiltaket som stalking skal håndteres med. Straff og 

straffeøkning for å håndtere stalking, argumenteres av lovgiver gjennom begrunnelser om å 

øke det strafferettslige vernet, understreke alvoret i at gjentatte handlinger har alvorlige 

konsekvenser for dem som utsettes, gi en straff som er proporsjonal med hensyn til 

handlingens alvor, samt sikre at straffelovgivningen muliggjør forebygging, etterforskning og 

effektiv straffeforfølgning.  Ut i fra disse begrunnelsene ble det drøftet med utgangspunkt i 

teorier om risikoorientert kriminalpolitiske begrunnelser for straff og straffeøkning, samt 

hvordan dette legitimeres i gjennom fokus på offerets lidelser. Det ble også stilt spørsmål om 

hvordan ideer om forebygging av risiko kommer til uttrykk i begrunnelsene, noe det synes å 

gjøre. 

Etter analysen av lovgivers definisjon og tiltak mot stalking, vendte jeg blikket mot politiet. 

Politet er en av flere instanser, som skal anvende det nye lovverket. I datamaterialet er det 
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likevel en veldig annerledes stalkingdefinisjon som kommer til uttrykk hos lovanvender. De 

intervjuede politibetjentene definerer stalking ut ifra kjønn, relasjonen mellom stalkeren og 

offeret, samt motivasjon eller grunner til at handlingene begås. Ut i fra denne disse 

elementene beskriver politiet særlig to ulike stalkere, den fremmede og familiære. Den 

fremmede stalkeren omtales som en den utsatte ikke kjenner identiteten på, eller bare kjenner 

litt. Den fremmede stalkeren utsetter kjendiser og kvinnlige privatpersoner for stalking. Fordi 

stalkeren er en fremmede, er han også uforutsigbar og utgjør en risiko. Den fremmede omtales 

også som irrasjonell og som psykisk syk. Den fremmede er i hovedsak basert på forestillinger 

betjentene har om stalkeren, fremfor faktisk arbeid.  

Motpolen til den fremmede, er den familiære. Den familiære stalkeren utsetter en tidligere 

kjæreste eller ektefelle. Stalkeren ønsker å gjenopprette et forhold eller hevne seg ovenfor sin 

tidligere intime partner. Den familiære er for betjentene rasjonell, i alle fall mer rasjonell enn 

den fremmede. Noen av betjentene anser den familiæres stalking som en del av vold i nære 

relasjoner, fremfor stalking. Det er på grunn av at de selv jobber med familievold og 

anerkjenner derfor stalking utført mot en tidligere samboer eller ektefelle, som en del av feltet 

de jobber i. De anerkjenner likevel stalking i seg selv, når partene bare har hatt en kort 

romanse, eller en flørt, men er kjente for hverandre. 

Politibetjenten forteller også om svært annerledes tiltak å møte stalking på. Fremfor straff, det 

lovgiver argumenterete for at var svaret stalking skulle  møte, benytter betjentene seg av andre 

praktiske virkemidler. Gjennom bruken av advarsel, besøksforbud og voldsalarm forsøker 

betjentene og både gi et vern til den som utsettes for stalking, samtidig som de skal forhindre 

at stalkeren utøver nye handlinger. Tiltakene skal dermed både verne og forebygge stalking.   

Det er med andre ord forsøkt å vise to ulike måter å definere og håntere stalking på i Norge. 

Lovgiver gir gjennom den juridiske definisjonen, et offisielt syn på hva stalking «er». 

Samtidig, ble ikke betydningen av stalking endelig i det øyeblikket lovgivers juridiske 

definisjon trådte i kraft, eller når polititjenestemenn avgjør om saken de har foran seg kan 

tolkes innenfor dette lovverket. Det et derimot to mulige måter å forstå stalking i Norge i dag.  

Det vil være spennende å se hvordan loven kommer til å benyttes i tiden fremover, da funn i 

vårt naboland tilsa at loven ikke har vært så effektiv som man hadde håpet (Jerre, 2015).  

Antall ord: 28 177 
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Vedlegg 1 Temaguide 

Temaguide 
 

 

Bakgrunnsinformasjon 

- Navn 

- Alder 

- Stilling – hvor operativt? 

- Antall år i politiet (antall år som familievoldskoordinator?) 

- Noen tilleggsutdanning, ved siden av politi(høy)skolen? 

 

Oppfatning og kunnskap om stalking 

- Egen definisjon av stalking. 

- Offer, gjerningsperson, handlinger 

- Lovbruddet 

- Skilles det mellom ulike typer stalking-saker?  

- Omfang 

- Etterforskning 

- Syn på konsekvenser for offer, eller ut ifra gjerningspersonens handlinger/oppførsel? 

- Frekvens og varighet 

 

Konkret arbeid 

- Retningslinjer? 

- Konkrete håndteringsmetoder?  

- Lovbestemmelser 

- Saksgang 

- Risikohåndteringsverktøy  

- Virkemidler (offer og gjerningsperson) 

(opp?)kriminaliseringen av stalking 

- Kunnskap om lovendringer? 

- Hva tror du er grunnen til forslaget om en slik stalking-lov?  

- personforfølgelse eller stalking? 

- egen paragraf eller eksisterende lover? 

- flere anmeldelser? 

- strafferamme (fra to til fire år) 
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- alvorlighetsgrad 

 

Generell kunnskap 

- Kunnskap om offertyper 

- Kunnskap om ulike typer gjerningspersoner 

- Forebygging? 

 

Avsluttende 

- Er det noe du ønsker å legge til? 

- Er det noe som er uklart?  

- Har du noen siste spørsmål? 
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Vedlegg 2 Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 «Politiets erfaringer med stalking» 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med intervjuene er å undersøke politiets erfaringer med stalking i nære relasjoner og 

skal være en del av et masterprosjekt i kriminologi, på institutt for kriminologi og 

rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Prosjektet vil undersøke erfaringer med stalking og 

hvordan det arbeides med nettopp slike saker. Intervjuet vil være relevant for oppgaven for gi 

en bedre forståelse av hvordan politiet ser på stalking som et kriminalitetsfenomen og 

kartlegge politiets erfaringer med stalking. Prosjektet vil også undersøke oppfatninger innad i 

politiet rundt det eksisterende- og det eventuelt nye anti-stalking lovverket.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse innebærer et intervju som beregnes til å vare ca.1 time og det bli brukt 

lydopptaker, hvis dette godkjennes. Etter intervjuet vil lydfilen bli transkribert direkte fra 

båndopptakeren og slettet fra båndopptakeren. Både båndopptakeren og enheten intervjuet 

transkriberes til er passordbeskyttet.  Spørsmålene vil omhandle erfaring med stalking og 

stalking i nære relasjoner. Det vil også innhentes opplysninger om hvordan slike saker 

vurderes og arbeides med.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og ingen vil kunne gjenkjenne 

enkeltpersoner, verken den som forteller eller som det fortelles om under intervjuene. Jeg har 

fullstendig taushetsplikt om all informasjon og opplysninger som fremkommer i prosjektet og 

det er kun jeg som vil ha adgang til disse opplysningene. De innsamlede opplysningene vil 

ikke bli brukt til noe annet enn dette forskningsprosjektet, og alle opplysninger vil bli slettet 

etter prosjektets slutt, i juni 2016.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn (frem til prosjektets ferdigstillelse i 2016). Dersom du trekker deg, vil alle 

opplysninger om deg bli anonymisert og ingen deler av intervjuet bli brukt i min oppgave. 

 

Dersom du har noen spørsmål om studien, kan du ringe meg på 92 46 51 46 eller sende e-post 

til l.m.clausen@student.jus.uio.no. Du kan også kontakte min veileder May-Len Skilbrei ved 

institutt for kriminologi og rettssosiologi på tlf. 22 85 01 10 eller ved å sende e-post til 

m.l.skilbrei@jus.uio.no. 
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Med vennlig hilsen  

Linn Merethe Clausen 

Welhavens gate 3A 

0166 Oslo 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og ønsker å delta i intervju  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3 Godkjennelse fra NSD 
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