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Abstract  

In recent decades, men’s violence against women has been perceived as an increasing problem 

in our societies. Men’s violence against women are nowadays also classified as a serious crime 

against human rights. The violence in an intimate relationship between a man and a woman 

restricts the woman’s sense of freedom and justice. The violence results in violation of the 

women’s rights to a private life.  

 

It's usually the physical and sexual abuse of women that is the center in legal contexts within 

the scope of domestic violence against women. It’s therefore necessary to examine other 

specific forms of domestic violence within the legal scope in Sweden and the European 

Convention on Human Rights. This study has focused on the psychological abuse against 

women as a form of domestic violence. The psychological abuse against women is a serious 

matter in the Swedish society. This study has examined whether the psychological abuse against 

women is included in the Swedish criminal classifications. It has also examined whether the 

psychological abuse is, or should, apply within the state’s positive obligations especially in 

article 8 in the European Convention.  

 

The results of this study have shown that Sweden do not have legal security for all forms 

included in psychological violence even though it’s such a serious issue in the Swedish society 

today. It has also shown that the right to privacy and a private life may be one of the reasons 

why Sweden hasn’t come up with a criminal provision against psychological abuse against 

women. Women’s right to a private life and freedom from all forms of abuse are therefore not 

fulfilled under the state’s positive obligations without this criminal provision, according to the 

positive obligations that article 8 in the European Convention should provide to all individuals. 

 

Key words: Human rights, Women’s rights, State’s positive obligation, Domestic violence, 

Psychological abuse, Intimate relationship, Private life, European Court, European Convention 

on Human Rights, Swedish legal context.      
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1. Inledning 

1.1. Mäns våld mot kvinnor  

Mäns våld mot kvinnor har under de senaste decennierna belysts och uppfattats som ett allt 

större samhällsproblem.1 I utredningar föreslås en nationell strategi då mäns våld mot kvinnor 

pågår ”i dag i allra högsta grad” och detta måste upphöra.2 Mäns våld mot kvinnor klassas som 

ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter. Våldet är ett globalt folkhälso- och 

samhällsproblem som påverkar kvinnor och barns hälsa, liv och välbefinnande på ett långsiktigt 

plan.3  

 

Våld i nära relationer kan omfatta många olika delar i vardagslivet. Mannens våld innebär ofta 

en stark kontroll och begränsning av kvinnans liv. Ofta leder kontrollen till isolering från 

exempelvis familj och arbete, vilket senare försvårar kvinnans möjligheter att lämna 

relationen.4 Kvinnor som utsätts för våld i nära relation är särskilt utsatta när de lever eller har 

levt tillsammans med våldsförövaren.5 Forskning visar att mäns våld mot kvinnor ofta har sitt 

ursprung i fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning. 

Våldet utgör ett hinder för arbetet mot ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män, både för 

samhället i stort och mellan enskilda.6 För att samhället ska kunna bli jämlikt menar Susan 

Moller Okin att det krävs att familjerelationerna är uppbyggda på ett jämlikt sätt, där 

föreställningar om mäns dominans och kvinnors underordning inom familjen inte framträder.7 

 
1 Stefan Johansson, Hedvig Trost, Suzanne Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, Del 1 (1-12 kap.) Brotten 

mot person och förmögenhetsbrotten m.m., Uppl. 10, (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2021) s. BrB 4:4a s. 1. 

Jfr Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Brott i nära relationer – en nationell kartläggning, Rapport 2014:8, 

Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2014, s. 16. Jfr SOU 2015:55, Nationell strategi mot mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat förtryck, Regeringen, s. 19. Jfr BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning: Brottets 

hantering och utveckling i rättskedjan 1998-2017”, Rapport 2019:8, Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2019, 

s. 16. Jfr prop. 2012/13:108, Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning, s. 6.  
2 SOU 2015:55, s. 45.  
3 Jfr Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1997), s. 13. Jfr 

European Parliament, Violence against Women, Psychological Violence and coercive control, (European Union, 

2020) s. 10. Jfr Carin Benninger-Budel, Due dilligence and its application to protect women from violence, 

(Brill, 2008), s. ix. https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=467934  
4 BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 27.  
5 SOU 1995:60, s. 308. Jfr Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010, p. 46.  
6 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s. 21. Se även Monica Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, 

(Uppsala: Iustus, 2007) s. 41. Se även SOU 2015:55, s. 8. Se även Group of Experts on Action against Violence 

against Women and Domestic Violence (GREVIO), “Baseline Evaluation Report, Sweden”, GREVIO’s 

(Baseline) Evalution Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of 

Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul 

Convention), 2019, s.11. Se även Benninger-Budel, Due dilligence and its application to protect women from 

violence, s. 8. 
7 Susan Moller Okin, Justice, gender, and the family, (USA: Basic Books, Inc, 1989) s. 14 och s. 171. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=467934
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”The positive obligation applies to all forms of domestic violence…” uttalar Europadomstolen 

i rättspraxis.8 Uttalandet innebär således att alla stater som ratificerat Europakonventionen är 

skyldiga att uppfylla de förpliktelser som följer av konventionen.9 Enligt 2 kap 19§ 

Regeringsformen (RF) måste Sveriges lagar och föreskrifter följa Europakonventionen på så 

sätt att: ”lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund 

av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna”.10 Därav har Sverige, liksom andra stater som ratificerat 

konventionen, positiva förpliktelser att förhindra alla former av våld i nära relation.11  

 

Våld i nära relation kan innefatta fysiskt såväl som psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller 

materiellt våld.12 Okin instämmer med övrig forskning om att våld inom familjen har en tydlig 

koppling till maktskillnader mellan könen. Argument som innefattar att familjens 

angelägenheter är privata och icke-politiska angelägenheter kan innebära att privatlivets sfär 

blir farligt för kvinnor och barn.13 Utifrån tolkning av Okins teori kan detta således innebära att 

stater som ratificerat Europakonventionen har en positiv förpliktelse att ingripa i familjers 

privatliv för att den privata sfären inte ska utgöra fara för kvinnor och barn. Detta bör gälla även 

när den privata miljön är farlig på grund av att psykisk misshandel utövas i hemmet.  

 

Istanbulkonventionen är ett europeiskt dokument som reglerar mäns våld mot kvinnor.14 I 

artikel 3 i konventionen ges ett antal definitioner av begreppet ”våld” som är av intresse för 

denna uppsats. Artikel 3a i Istanbulkonventionen avser att våld mot kvinnor är ”ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor och avser varje fall av 

 
8 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Jfr Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 

11 February 2020.  
9 Se artikel 1 EKMR.  
10 Jfr Holmberg Erik, Nils Stjernquist, Magnus Isberg, Marianne Eliason, Göran Regner, Grundlagarna, 

(Stockholm: Nordstedts Juridik, Uppl. 2, 2006), s. 186. 
11 Jfr Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Jfr Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 February 2020. Jfr Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 5e uppl (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2015), s. 20.  
12 Prop. 2012/13:108, s. 6. Se även BRÅ, Grov kvinnofridskränkning, s. 20 och s. 26. Se även prop. 1997/98:55, 

s. 21. Jfr Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. Se även Robin Gålnander, ”Being willing but not 

able: Echoes of intimate partner violence as a hindrance in women’s desistance of crime”, Journal of 

developmental and Life-Course Criminology, 2019, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40865-019-

00108-5.pdf s. 438-439. Se även Socialstyrelsen, ”Våld i nära relationer”, Socialstyrelsen, hämtad 29 januari 

2022, https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/  
13 Okin, Justice, gender, and the family, s. 184. 
14 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och kvinnor i hemmet 

(Istanbulkonventionen).  

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40865-019-00108-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40865-019-00108-5.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/
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könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller 

ekonomisk skada…”. Artikel 3b avser våld i hemmet vara ”varje fall av fysiskt, sexuellt, psykiskt 

eller ekonomiskt våld som utövas inom familjen eller i hemmamiljön eller mellan makar eller 

partner eller före detta makar eller partner, oavsett om förövaren delar eller har delat bostad 

med offret eller inte,”. Båda artiklarna i Istanbulkonventionen avser således, förutom fysiskt 

våld mot kvinnor, även psykiskt. Psykisk misshandel återfinns även i Istanbulkonventionen som 

en självständig form av våld mot kvinnor i artikel 33, där det står att: ”parterna ska vidta 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa att uppsåtliga 

gärningar som innebär en allvarlig kränkning av en persons psykiska integritet genom tvång 

eller hot är straffbelagda”.  

 

Genom dessa artiklar förbjuder Istanbulkonventionen psykisk misshandel av kvinnor, och 

handlingarna behöver inte nödvändigtvis involvera fysisk misshandel.15 Sverige, som ratificerat 

konventionen år 2014,16 är skyldiga att följa konventionen och således erkänna psykisk 

misshandel som en specifik form av våld mot kvinnor.17 Även Europaparlamentet uttalar i ett 

arbete som genomförts för att bidra med förståelse av psykisk misshandel mot kvinnor i nära 

relation att: ”psychological violence has long been acknowledged as a specific form of violence 

against women”.18 Detta uttalande verkar även svenska förarbeten och övrig forskning vara 

överens om.19  

 

Denna uppsats kommer att fokusera på den form av våld som ofta hamnar i skymundan; 

nämligen psykisk misshandel mot kvinnor i nära relation. Uppsatsen ämnar att utreda vad 

Sveriges straffbestämmelser innefattar för skydd för kvinnor som utsätts för psykisk 

misshandel, samt vad Sverige har för positiva förpliktelser när det kommer till att skydda 

 
15 European Parliament, ”Violence against Women”, s. 13. 
16 Council of Europe, “Treaty Office”, hämtad 21 mars 2022, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-

list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210.  
17 Ibid, s. 19. 
18 European Parliament, ”Violence against Women, Psychological Violence and coercive control”, European 

Union, 2020, hämtad 3 april 2022, s. 10. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/650336/IPOL_STU(2020)650336_EN.pdf  
19 Prop. 1992/93:141 Om ändring i brottsbalken mm., s. 21. Jfr BRÅ, Grov kvinnofridskränkning, s. 27. Jfr SOU 

2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga, Regeringen, s.55-56. Se även: BRÅ, Brott i nära relationer, 

s. 18-19. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 42. Jfr SOU 2015:55, s. 45-46. Se även Per 

Isdal, Meningen med våld, 2 uppl., (Gothia kompetens AB, 2017). Se även Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK), ”Våldets uttryck och mekanismer”, Uppsala universitet, hämtad 2 april 2022, 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/valdets-uttryck-och-mekanismer/ 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/650336/IPOL_STU(2020)650336_EN.pdf
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/valdets-uttryck-och-mekanismer/
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kvinnor från psykisk misshandel i nära relation enligt Europakonventionens artikel 8 (rätt till 

skydd för privat- och familjeliv).   

 

1.2. Problemformulering  

Destruktiva relationer börjar ofta med psykisk misshandel för att sedan övergå till fysisk. Den 

psykiska nedvärderingen är inte sällan den första fasen av våldsprocessen, som sedan övergår 

till fysisk misshandel.20 Det fysiska och psykiska våldet hänger ihop. Vid fall där fysiskt våld 

förekommer, har det enligt BRÅ i fyra av fem fall förekommit även psykisk misshandel. Av de 

kvinnor som utsatts för psykiskt våld, har ungefär hälften utsatts för även fysiskt.21 Detta påvisar 

att psykisk misshandel är den vanligaste formen av misshandel vid brott i nära relation.22 I 

svenska förarbeten beskrivs psykisk misshandel som ett stort samhällsproblem, då övergrepp 

inte alltid behöver vara fysiska för att åsamka skada.23 Psykiskt våld är minst lika destruktivt 

och farligt för hälsan som fysisk misshandel, trots att blåmärken och ärr inte syns på utåt sett 

vid psykisk misshandel. Psykisk misshandel är ett sätt att utöva makt och kontroll, precis på 

samma sätt som fysiskt våld.24  

 

Psykisk misshandel kan handla om att förolämpa genom nedsättande och kränkande 

kommentarer, kontrollera, begränsa, kritisera, dolt eller öppet hota, förlöjliga, manipulera, 

begränsa, underminera eller straffa.25 Handlingar som utgör den psykiska misshandeln medför 

en begränsning av kvinnans rätt till frihet och frid.26 Psykiskt våld är inte endast den vanligaste 

formen av misshandel mot kvinnor i nära relation, utan är dessutom en mycket allvarlig form 

 
20 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1997), s. 15-16. Jfr Prop. 

1997/98:55, s. 75. Jfr BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 27. Jfr Evan Stark, Coercive Control. How Men 

entrap women in personal life. (New York: Oxford University Press, 2007). Jfr Home Office Statutory Guidence 

Framework, Controlling or Coercive Behaviour in an intimate or family relationship, 2015, p9. Hämtad 2 

februari 2022. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482528/Contro

lling_or_coercive_behaviour_-_statutory_guidance.pdf Jfr SOU 2014:49, s. 55-56. 
21 BRÅ, Grov kvinnofridskränkning, s. 29.  
22 BRÅ, Grov kvinnofridskränkning, s. 29. 
23 Prop. 1992/93:141, s. 21. Se även SOU 1995:60, s. 307.  
24 SOU 1995:60 s. 102. Se även Kry, ”Tecken på psykisk misshandel i en relation”, Kry International AB, 

hämtad 29 januari 2022, https://www.kry.se/din-halsa/tecken-pa-psykisk-misshandel/. Se även Tjejjouren Dalia, 

”Psykisk misshandel”, Roks tjejjour, hämtad 29 januari 2022, https://rokstjejjourer.se/tjejjouren-dalia/psykisk-

misshandel.  
25 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1997), s. 16 och s. 29. Se 

även SOU 2014:49 s. 55-56. Jfr SOU 1995:60, s.102. Se även Kry, ”Tecken på psykisk misshandel”. Se även 

Roks tjejjour, ”Psykisk misshandel”. Se även Socialstyrelsen, ”Våld i nära relationer”. Se även 

Kvinnofridslinjen, ”Psykiskt våld”, Nationellt centrum för kvinnofrid, hämtad 1 februari 2022, 

https://kvinnofridslinjen.se/lattlast/det-har-ar-kvinnofridslinjen/det-har-ar-vald-mot-kvinnor/psykiskt-vald/  
26 SOU 1995:60, s. 308.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482528/Controlling_or_coercive_behaviour_-_statutory_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482528/Controlling_or_coercive_behaviour_-_statutory_guidance.pdf
https://www.kry.se/din-halsa/tecken-pa-psykisk-misshandel/
https://rokstjejjourer.se/tjejjouren-dalia/psykisk-misshandel
https://rokstjejjourer.se/tjejjouren-dalia/psykisk-misshandel
https://kvinnofridslinjen.se/lattlast/det-har-ar-kvinnofridslinjen/det-har-ar-vald-mot-kvinnor/psykiskt-vald/
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av våld.27 Det psykiska våldet som pågår i en parrelation kan leda till mycket stor skada för de 

utsatta kvinnorna, såsom exempelvis psykisk ohälsa.28 Många kvinnor som blivit utsatta för 

psykisk misshandel upplever att detta är känslomässigt svårast att hantera.29  

 

Det beskrivs att våld i nära relation är olagligt enligt svensk rätt.30 Dock kan psykisk misshandel 

vara svår att polisanmäla.31 Vid åtminstone en snabb överblick över Brottsbalken (1962:700), 

hädanefter förkortad som BrB, finns i dagsläget ingen tydlig straffbestämmelse som 

kriminaliserar psykisk misshandel i nära relation,32 trots att psykisk misshandel är, som nämnts, 

den vanligaste formen av våld i en parrelation.33 ”The positive obligation applies to all forms 

of domestic violence…” betonar Europadomstolen i praxis.34 Detta innebär att Sverige som 

konventionsstat, åläggs att ta itu med alla former av våld i nära relation, inkluderat psykisk 

misshandel, eftersom psykisk misshandel är en specifik form av våld.35 Således bör utredas om 

svensk strafflagstiftning omfattar alla former av våld i nära relation, även psykiskt våld, för att 

de internationella åtagandena ska anses vara uppfyllda.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar  

Som nämns i problemformuleringen finns det vid en första anblick inte någon tydlig 

straffbestämmelse i Brottsbalken som kriminaliserar psykisk misshandel i nära relation. I en 

 
27 Home Office, ”Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship Statutory Guidence 

Framework”, 2015, Section 2, 9p. Se även SOU 2014:49, s.55-56. Se även BRÅ ”Brott i nära relationer”, s. 8. Se 

även BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 28. Se även Sikström, Dahl, Lettmann, Alexandersson, Schwörer, 

Stille, Kjell, Innes-Ker, Ngaosuvan, ”What you say and what I hear – Investigating differences in the perception 

of the severity of psychological and physical violence in intimate partner relationships”. Se även European 

Institute of Gender Equality, ”Combating Violence against women: Sweden”, European Institute of Gender 

Equality, hämtad 25 februari 2022, s. 2, https://eige.europa.eu/publications/combating-violence-against-women-

sweden  
28 Kry, ”Tecken på psykisk misshandel i en relation”. Jfr SOU 1995:60, s.102 och s. 307. Jfr prop. 1992/93:141, 

s. 57. Jfr Se även Sikström, Dahl, Lettmann, Alexandersson, Schwörer, Stille, Kjell, Innes-Ker, Ngaosuvan, 

”What you say and what I hear – Investigating differences in the perception of the severity of psychological and 

physical violence in intimate partner relationships”. 
29 NCK, ”Våld i nära relationer”, Uppsala Universitet, hämtad 29 januari 2022,  

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/vald-i-nara-relationer/. Jfr Roks tjejjourer, 

”Psykisk misshandel”. Jfr David Rasmusson, ”Psykisk misshandel jämställs med fysisk”, Sveriges radio, hämtad 

29 januari 2022, https://sverigesradio.se/artikel/7128652.  
30 SOU 2015:55, s. 45-46.  
31 Kvinnofridslinjen, ”Psykiskt våld”. 
32 SOU 2014:49, s.55-56. Se även Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 170.  
33 SOU 2014:49, s.55-56. Se även: BRÅ ”Brott i nära relationer”, s. 8. Se även BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 28. Se även European Institute of Gender Equality, ”Combating Violence against 

women: Sweden” s. 2. 
34 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Jfr Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 februari 2020.  
35 Jfr SOU 1995:60, s. 308. Se även European Parliament, ”Violence against Women”, s. 10. Se även Opuz mot 

Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. 

https://eige.europa.eu/publications/combating-violence-against-women-sweden
https://eige.europa.eu/publications/combating-violence-against-women-sweden
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/vald-i-nara-relationer/
https://sverigesradio.se/artikel/7128652
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motion från 2020 anses det att det i dagsläget finns luckor i Sveriges lagstiftning gällande 

psykisk misshandel. I motionen framförs att det är nödvändigt för Sverige att kriminalisera 

kontrollerande beteenden och psykisk misshandel.36  

 

Uppsatsen syftar till att utreda om Sverige bör utvidga det rättsliga skyddet för kvinnor som 

utsätts för psykisk misshandel i nära relation, på vägen mot ett eftersträvat jämlikt samhälle. 

För att kunna uppnå syftet kommer uppsatsen att utgå från fyra frågeställningar. Först och 

främst behöver uppsatsen utreda vad det finns för rättsligt skydd mot psykisk misshandel i nära 

relation i Sverige idag, det vill säga om någon eller några befintliga straffbestämmelser omfattar 

psykisk misshandel. Denna frågeställning är nödvändig för att kunna utreda om gällande rätt 

innehåller ett tillräckligt rättsligt skydd för kvinnor som utsätts för psykisk misshandel, även 

om det inte finns en tydlig brottsrubricering som explicit förbjuder psykiskt våld. Oberoende 

av vad svaret blir på denna fråga, leder det in uppsatsen på nästa frågeställning. 

 

Här ska uppsatsen försöka förklara de positiva förpliktelsernas innebörd som följer med rätten 

till privatlivet i artikel 8 i Europeiska Konventionen om skydd för de Mänskliga Rättigheterna 

(EKMR) i relation till psykisk misshandel. Frågeställningen syftar till att utreda hur de positiva 

förpliktelserna ska tolkas när det kommer till psykisk misshandel, utifrån Europadomstolens 

praxis och gällande rätt.  

 

Därefter kommer uppsatsen utreda varför Sverige vid en första anblick inte har någon tydlig 

straffbestämmelse som kriminaliserar psykisk misshandel. I samma ljus kommer en utredning 

göras på om skyddet av privatlivet och den privata sfären skulle kunna vara en förklaring till 

varför psykisk misshandel i nära relation inte tydligt lagstadgats. Denna frågeställning kommer 

att besvaras utifrån Okins teori. Frågeställningen går ihop med de två första frågorna i 

uppsatsen. De två första frågeställningarna syftar till att besvara hur det rättsliga skyddet mot 

psykisk misshandel i nära relation ser ut utifrån svensk och EKMR:s gällande rätt, samt om det 

befintliga skyddet som existerar idag, är tillräckligt. Den här frågan, som är uppsatsens tredje, 

syftar till att utreda ett möjligt svar till varför Sverige inte har ett tydligt rättsligt skydd mot 

psykiskt våld, och om skyddet inte anses vara tillräckligt – varför är det inte tillräckligt?  

 

 
36 Motion 2020/21:2414 av Aylin Fazelian, (Socialdemokraterna) Lagstiftning mot psykisk misshandel och 

kontrollerande beteenden 
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Till sist kommer uppsatsens fjärde fråga, som syftar till att försöka besvara om staters positiva 

förpliktelser i enlighet med artikel 8 EKMR kan tolkas på så sätt att Sverige bör lagstadga 

psykisk misshandel i nära relation för att de positiva förpliktelserna ska anses vara uppfyllda. 

Den sista frågeställningen omfattas av hur de positiva förpliktelserna tolkas utifrån gällande rätt 

i Europadomstolens praxis, och även utifrån hur de bör tolkas utifrån Okins teoretiska 

perspektiv. Frågan ska således besvara om de positiva förpliktelserna medför att det finns skäl 

till ett utökat svenskt, straffrättsligt skydd för kvinnor som utsätts för psykisk misshandel i nära 

relation utifrån både Europadomstolens praxis, samt Okins teoretiska ingångar av synen på 

privatlivet. Kan de positiva förpliktelserna innebära att Sverige bör utvidga sin lagstiftning för 

att kvinnor ska kunna skyddas mot psykisk misshandel och för att samhället ska kunna bli 

jämlikt? 

 

Eftersom det inte finns en tydlig straffbestämmelse mot psykisk misshandel vid en första 

anblick i BrB kan det även innebära att förebyggandet av psykisk misshandel mot kvinnor inte 

uppfylls i tillräckligt stor utsträckning som de positiva förpliktelserna förutsätter. Bör psykisk 

misshandel finnas som en tydlig straffbestämmelse för att Sverige ska kunna uppfylla sina 

positiva förpliktelser i sitt arbete mot våld mot kvinnor och i arbetet för ett eftersträvat jämlikt 

samhälle? 

 

• Omfattas psykisk misshandel i nära relation av Sveriges nuvarande lagstiftning i 

Brottsbalken?  

• Vad innebär de positiva förpliktelserna i artikel 8 EKMR för Sverige i frågan om mäns 

psykiska våld mot kvinnor?  

• Kan skyddet för den privata sfären vara en förklaring till att det inte finns en tydlig 

bestämmelse som förbjuder psykisk misshandel i nära relation i Brottsbalken? 

• Bör staters positiva förpliktelser i enlighet med artikel 8 EKMR tolkas på så sätt att Sverige 

bör lagstadga psykisk misshandel i nära relation för att de positiva förpliktelserna ska anses 

vara uppfyllda? 

  

1.4. Metod och material  

Uppsatsen kommer huvudsakligen att genomföras med den rättsanalytiska metoden. 

Rättsanalytisk metod är den mest lämpade metoden, då den syftar till att analysera rätten och 
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inte endast fastställa gällande rätt, såsom den rättsdogmatiska metoden gör.37 Dock kommer 

den rättsdogmatiska metoden användas i det andra och tredje kapitlet av uppsatsen för att 

försöka fastställa vilka delar av gällande rätt i Sverige och artikel 8 EKMR som omfattar 

psykisk misshandel.38  

 

I resterande del av uppsatsen kommer den rättsanalytiska metoden att användas. Uppsatsens 

analys på frågan om varför det inte finns en tydlig straffbestämmelse samt om det bör finnas 

lagstiftning som omfattar psykisk misshandel i nära relation, kommer att göras utifrån Susan 

Moller Okins teori. Okins teoretiska ställningstaganden kommer prägla analyserna av den 

nationella gällande rätten samt staters förpliktelser som följer av artikel 8 EKMR. I analysen 

kommer fokus ligga på framför allt hennes teoretiska framställande om att ojämlika familjer 

formar det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor, vilket i sin tur leder till ett ojämlikt 

samhälle, och därav kan det vara viktigt för stater att beblanda sig i vissa av familjelivets privata 

angelägenheter.  

 

Svensk lagstiftning, samt förarbeten och praxis kommer att vara till grund för svensk gällande 

rätt på psykisk misshandel både i de rättsdogmatiska kapitlen i uppsatsen samt vid de 

rättsanalytiska delarna av uppsatsen. Kvinnovåldskommissionens arbete som tillkallades 1993 

med uppdrag att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för 

att förhindra detta våld, har varit en stor del av denna uppsats. Kvinnovåldskommissionens 

förslag fick en stor betydelse för arbetet mot våld mot kvinnor, framför allt genom 

bestämmelsen ”grov kvinnofridskränkning” som tillkom utefter kvinnovåldskommissionens 

förslag.39 Kvinnovåldskommissionen föreslog även att psykisk misshandel skulle bli straffbart 

i svensk rätt,40 vilket senare avvisades av regeringen.41 Detta kommer att utvecklas senare i 

uppsatsen.42  

 

I en liten del av uppsatsen kommer det att finnas komparativa inslag, då en kort jämförelse 

kommer att göras med Storbritanniens relativt nya lagstiftning ”Controlling or Coercive 

 
37 Se Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 4e uppl 

(Norstedts juridik 2018), s.50-51. 
38 Jfr Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 7e uppl (Uppsala: Iusté, 2014) s. 266.  
39 Se Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.) s. BrB 4:4a s. 1. Se även Prop. 

1997/98:55, s.74. Se även BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 20. 
40 SOU 1995:60, s. 307. 
41 Prop. 1992/93:141, s. 58. 
42 Se avsnitt 2.3. och 4.2. samt 5.4.  
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Behaviour in an Intimate or Family Relationship”.43 För att definiera begreppet ”våld i nära 

relation” och framför allt vad ”psykisk misshandel” innebär kommer nationella vårdguider och 

Istanbulkonventionen, samt annan relevant litteratur på ämnet att komma till användning. För 

övrigt har även Europaparlamentets arbete som syftar till att bidra med förståelse av psykisk 

misshandel mot kvinnor i nära relation,44 varit till användning för en djupare förståelse av ämnet 

och begreppet ”psykisk misshandel”.  

 

När det gäller staternas positiva förpliktelser kommer Europadomstolens praxis samt annan 

relevant internationell doktrin att ligga till grund för tolkningen av vad positiva förpliktelser 

enligt artikel 8 innebär. När den rättsanalytiska metoden används kommer analyser att göras 

utifrån framför allt Okins teori på hur lagstiftningen eventuellt bör se ut. Teorin kommer således 

att vara en tolkningsgrund på frågor och analyser som avser lagstiftning på psykisk misshandel 

i nära relation. I vissa delar av uppsatsen kommer källor från Europaparlamentet, FN:s 

resolution ”Pekingdeklarationen” samt sekretariatet för övervakningsmekanismen för 

Istanbulkonventionen, GREVIO, att användas i ett argumenterande syfte för uppsatsen. Dock 

kommer de betydande källorna för uppsatsen vara nationella förarbeten och doktrin, samt 

Europadomstolens praxis, i skenet av Okins teori.  

 

1.5. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som gjorts på ämnet ”våld i nära relation” ter sig framför allt ha 

fokuserats och avgränsats till fysiskt eller sexuellt våld mot kvinnor i nära relation.45 Det finns 

således inte mycket tidigare forskning på specifikt psykisk misshandel i nära relation. Psykisk 

misshandel tenderar att inkluderas i begreppen ”våld” och ”våld i nära relation” i tidigare 

forskning,46 men det finns inte någon exklusiv forskning på just våldsformen psykisk 

 
43 Jfr Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 267. 
44 Se European Parliament, ”Violence against Women”. 
45 Se t.ex. SOU 1995:60 Kvinnofrid, Regeringen. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor. Se 

även Per Isdal, Meningen med våld. Se även Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor. Se European Parliament, 

Violence against Women, Psychological Violence and coercive control. Se även Evan Stark, Coercive Control. 

How Men entrap women in personal life. Jfr Sverker Sikström, Mats Dahl, Hannah Lettmann, Anna 

Alexandersson, Elena Schwörer, Lotta Stille, Oscar Kjell, Åse Innes-Ker, Leonard Ngaosuvan, ”What you say 

and what I hear – Investigating differences in the perception of the severity of psychological and physical 

violence in intimate partner relationships,” PloS ONE 16(8): e0255785. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255785.    
46 Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 42. Jfr SOU 2015:55, Nationell strategi mot mäns våld 

mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, Regeringen, s. 45-46. Se även BRÅ, Grov 

kvinnofridskränkning, s. 26. Se även Per Isdal, Meningen med våld, 2 uppl., (Gothia kompetens AB, 2017). Se 

även NCK, ”Våldets uttryck och mekanismer”. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255785
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misshandel i en nära relation. Det är här jag anser det finns en lucka inom forskningen och 

brottsrubriceringarna, då psykisk misshandel har en tendens att försvinna i mängden av de andra 

formerna av våld.   

 

Monica Burmans avhandling Straffrätt och mäns våld mot kvinnor har varit en stor del av 

uppsatsen, då detta är den mest relevanta tidigare forskning på området för psykisk misshandel. 

Burman inkluderar psykisk misshandel som en del av våldsbegreppet i sitt arbete, och har en 

del avsnitt som avser den straffrättsliga hanteringen av psykisk misshandel mot kvinnor i nära 

relation.47 Burman menar bland annat att regeringen avstått från att försöka inkludera och 

kriminalisera hela våldsprocessen när det förekommer våld i en nära relation, framför allt 

psykisk misshandel.48 Detta kommer uppsatsen att gå in djupare på i senare kapitel. Burmans 

tolkning av förarbeten är en utgångspunkt för denna uppsats, då psykisk misshandel vid en 

första anblick inte går att återfinna som en tydlig straffbestämmelse inom svensk rätt, vilket 

denna uppsats bland annat syftar till att utreda.  

 

Med denna uppsats är förhoppningarna att kunna bidra med ett nytt perspektiv på våld, där 

psykisk misshandel exklusivt behandlas inom både nationell och internationell rätt. Psykisk 

misshandel definieras ofta utifrån de psykiska konsekvenser som följer av det fysiska våldet. I 

denna uppsats ska den psykiska misshandeln mot kvinnor få fokus, utan att fysisk misshandel 

nödvändigtvis behöver ha förekommit. Uppsatsen ska förhoppningsvis kunna bidra till en ny 

förståelse och nytt ljus över psykisk misshandel utifrån vad stater som ratificerat 

Europakonventionen har för positiva förpliktelser när det kommer till skyddet av kvinnor från 

alla former av våld i nära relation. 

 

1.6. Teori  

Susan Moller Okin är en filosofisk teoretiker som utgår ifrån ett liberalt feministiskt perspektiv 

i sin avhandling Justice, gender, and the family. Hon analyserar andra teorier kritiskt och menar 

att många teoretiker som fokuserar på rättvisa och jämlikhet i stort sett bortser från familjens 

roll på vägen mot ett jämlikt samhälle.49 Kort sagt menar hon att familjer och 

familjerelationerna måste vara uppbyggda jämlikt och rättvist för att samhället i sin tur ska 

kunna bli jämlikt och rättvist. Det är inom familjen som vi utvecklas till moraliska individer. 

 
47 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 42.  
48 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286. Jfr Prop. 1992/93:141, s. 58. 
49 Okin, Justice, gender, and the family, s. 21.  
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Det är således inom familjen som vi utvecklar hur relationer ska se ut både inom familjen, men 

även till andra individer i samhället.50 Okin ser ojämlikheterna inom familjen som ett hinder för 

samhällets jämlika och rättvisa utveckling, eftersom så pass mycket av den sociala 

konstruktionen byggs upp först inom familjen.51 För att ett jämlikt samhälle ska kunna bildas 

måste kvinnor garanteras samma rättigheter som män. Således måste även kvinnor och män 

inom familjerna garanteras jämlika möjligheter för utveckling och kapacitet till exempelvis 

politiskt deltagande. Kvinnor måste även vara fysiskt och ekonomiskt säkra på lika villkor som 

män.52  

 

Teorin utgår från att rättvisa i samtidens rättssystem garanteras huvudsakligen genom de 

rättsligt erkända grundläggande fri- och rättigheterna, för den individ som befinner sig i den 

rättsliga sfären. Okin menar vidare att individens liv inom familjen och privatlivet är till stor 

del undantaget från rättslig reglering. Det anses vara mer eller mindre självklart att privatlivet 

skyddas från rättslig inblandning.53 Detta kan i sin tur resultera i att individer som är beroende 

av andra individer inom familjen inte har en rättsligt skyddad position. Övergrepp, 

ojämställdhet och andra missförhållanden inom familjen kan därmed fortgå.54 Okin menar att 

skydda individers privatliv från staters inblandning är en skyddsvärd rättighet så länge den 

skyddar de vuxna i samhället på ett jämlikt sätt. När privatlivet och den privata sfären skyddas 

för starkt, skyddas även ojämlika förhållanden i hushållet, vilket resulterar i att det är de starka 

och våldsamma individerna gynnas, och de svagare hamnar i skymundan. Hon menar att 

samhället inte ska se giftermål mellan en man och kvinna som en hierarkisk struktur, där 

giftermålet består av en dominant part och en underordnad. Giftermålet ska vara jämlikt i 

exempelvis ekonomiska förutsättningar och barnuppfostran.55  

 

Dagens samhälle och familjerelationer är fortfarande djupt influerat i hur samhällets könsroller 

tidigare sett ut.56 För att alla individer i samhället ska kunna få ett bra liv krävs det att de sociala 

skillnaderna mellan könen måste försvinna.57 Dagens samhällsuppbyggnad och 

 
50 Ibid, s. 14.  
51 Ibid, s. 16.  
52 Ibid, s. 15.  
53 Se även Okins kritik gentemot John Rawls teori i Okin, Justice, gender, and the family, s. 21-22. 
54 Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson, Genusrättsvetenskap, (Lund: Författarna och Studentlitteratur, 

2009) s. 150-151. 
55 Ibid s. 175. 
56 Okin, Justice, gender, and the family, s. 171. Jfr Prop. 1997/98:55, s. 21. Se även SOU 2015:55, s. 8. Se även 

Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 141.  
57 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174.  
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familjerelationer gynnar den individ med mest makt, ofta ekonomisk och socialt. Det är ofta 

mannen i ett förhållande som har den ekonomiska makten. Detta kan innebära att vid förekomst 

av en skilsmässa exempelvis, skulle kvinnan förlora stora delar av sin ekonomi. Således kan 

det vara svårt för kvinnor att lämna en relation, och därmed kan kvinnorna i värsta fall stå 

försvarslösa inför mannens psykiska och fysiska misshandel.58 

 

Okin menar att det är familjen som formar barnen från början.59 Det är genom till exempel hur 

barnen blir behandlade inom familjen som barn lär sig hur de ska bete sig gentemot andra 

individer, och även hur de sedan ska bete sig i samhället.60 Detta är således en av anledningarna 

till att Okin anser att familjeuppbyggnaden inte kan lämnas utanför diskussionen om ett 

samhälle där jämlikheten är en grundläggande förutsättning. För att samhället ska kunna bli 

jämlikt krävs det att familjernas utveckling går åt ett mer rättvist och jämlikt håll, och 

familjelivets utveckling ska stöttas genom de lagar och policyer som existerar.61  

 

Uppsatsens rättsanalytiska del kommer som sagt att utgå från Okins teori. Många av Okins 

argument kommer att vara en tolkningsgrund på psykisk misshandel utifrån de svenska 

förarbetena och andra källor. Okin menar att om arbetsfördelning i hemmet blir mer jämlikt, 

resulterar det i att samhället kommer bli mer jämlikt. Denna uppsats kommer att tolka detta 

argument på samma sätt när det gäller psykisk misshandel. Om psykisk misshandel förekommer 

inom familjen mellan en man och en kvinna, kommer kvinnan att känna sig underlägsen även 

i samhället på samma sätt som hon känner sig underlägsen inom familjen. Barnen som växer 

upp i dessa familjeförhållanden kan växa upp i tron om att män får – kanske till och med ska – 

utsätta kvinnor för psykisk misshandel i syfte att kontrollera kvinnor,62 eftersom mannen är 

överordnad enligt samhällsnormer och familjenormer.63  

 

1.7. Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till den psykiska misshandel som utövas inom nära relationer, således 

inte psykisk misshandel som kan utövas i skolor, på arbetsplatser eller inom olika grupperingar 

 
58 Ibid, s. 182. 
59 Okin, Justice, gender, and the family, s. 184.  
60 Ibid, s. 185. 
61 Ibid, s. 184. 
62 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 14 och s. 170. Jfr SOU 1995:60 s. 100. 
63 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 171. Jfr Prop. 1997/98:55, s. 21. Se även SOU 2015:55, s. 8. Se 

även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 141. 
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av individer. Uppsatsen kommer inte heller djupstudera bevisbördan kring psykisk misshandel. 

Hur en eventuell lagstadgad begränsning av psykisk misshandel skulle kunna se ut kommer inte 

heller att tas upp. Vidare är uppsatsen avgränsad till att behandla mäns våld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer, eftersom övervägande del av fall där våld i nära relation förekommer 

innefattar en våldsutövande man och en våldsutsatt kvinna.64 Dessutom utgår Okins teori från 

ett feministiskt perspektiv.65 Uppsatsen kommer vidare att avgränsas till bestämmelserna 

”misshandel”, ”grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning”, ”olaga hot” samt 

”ofredande” i brottsbalken, då dessa anses mest relevanta för ämnet psykisk misshandel i en 

pågående eller eventuellt en nyligen avslutad relation.66 I dessa paragrafer kommer relevanta 

rekvisit för psykisk misshandel att studeras. Uppsatsen kommer således att avgränsas till 

straffrättsliga bestämmelser i BrB, och kommer inte att beröra civilrättsliga aspekter, såsom 

exempelvis utbildning kring psykisk misshandel.  

 

Uppsatsen kommer vidare att avgränsas till EKMR, då svensk lagstiftning inte får stå i strid 

med konventionen enligt 2 kap 19§ RF. Konventionen har fått allt högre status inom den 

svenska rättstillämpningen. Domstolar i Sverige tillämpar och tolkar nationella lagar och 

föreskrifter på så sätt att de nationella avgörandena inte skulle riskera att fällas i 

Europadomstolen.67 Därav är konventionen av stor vikt för denna uppsats.  

 

Istanbulkonventionen kommer att användas för att definiera begreppet ”våld mot kvinnor” och 

visa på vilka olika former och handlingar som kan omfattas i begreppet ”våld mot kvinnor”. En 

närmare analys av konventionen kommer inte att göras. Staternas positiva förpliktelser kommer 

således att ha sin utgångspunkt i hur Europadomstolens tolkning av vad staternas förpliktelser 

innebär i ljuset av Europakonventionen. Uppsatsen kommer för övrigt att avgränsas till artikel 

8 EKMR och staternas positiva förpliktelser som följer med artikeln. Europadomstolens 

utredningar och avgöranden gällande våld i nära relation tenderar att inte hamna under 

tillämpning av artikel 3 EKMR (som avser tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling), 

utan brukar hamna under tillämpning av artikel 8 EKMR.68 Därav begränsas uppsatsen till 

artikel 8 i EKMR, i synnerhet till rätten till privatliv som föreskrivs i artikeln.  

 
64 Prop. 2012/13:108, s. 6.  
65 Se Okin, Justice, gender, and the family. 
66 Jfr prop. 1992/93:141, s. 58. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278.  
67 Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de 

Mänskliga Rättigheterna, s. 44. Se t.ex. NJA 2005 s. 805.  
68 D.J. Harris, M. O’Boyle, E.P. Bates, C.M. Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, 4:e 

uppl., (Oxford University Press, 2018), s. 520. Jfr Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En 
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1.8. Disposition  

Varje kapitel i uppsatsen kommer att börja med en kort inledning på vad som kommer att 

utredas i det aktuella kapitlet. Kapitel två och tre kommer dessutom att ha korta avslutande 

sammanfattningar på vad som framkommit i kapitlen. Uppsatsen kommer i det andra kapitlet 

att utreda gällande rätt för skyddet mot psykisk misshandel i Sverige utifrån den 

rättsdogmatiska metoden. Även i det tredje kapitlet kommer den rättsdogmatiska metoden att 

användas, för att försöka fastställa hur artikel 8 EKMR ska tolkas utifrån Europadomstolens 

praxis. Här kommer fokus att ligga på hur de positiva förpliktelserna som följer av artikel 8 ska 

tolkas i ljuset av konventionens gällande rätt.  

 

I kapitel fyra kommer den rättsanalytiska metoden att användas, där tolkning av svensk 

lagstiftning och svenska källor samt de positiva förpliktelserna i artikel 8 EKMR kommer att 

tolkas utifrån Okins teori. I kapitel fem kommer en jämförelse att göras på svensk och 

Europakonventionens gällande rätt. I samma kapitel kommer därefter en analys göras på om 

positiva förpliktelser bör tolkas på så sätt att Sverige bör ha en tydlig lagstiftning som 

kriminaliserar psykisk misshandel. Analyserna på behovet av en ny, tydlig lagstiftning i kapitel 

fem kommer framför allt att utgå från Okins perspektiv. Slutligen kommer avslutande 

reflektioner i kapitel sex. Reflektionerna kommer att utgå ifrån frågeställningarna till följd av 

vad som framkommit i analyserna i framför allt kapitel fyra och fem.  

 

1.9. Definitioner av centrala begrepp 

1.9.1. Nära relation  

Majoriteten av våldet som flickor och kvinnor utsätts för är våld som förekommer inom familjen 

och hemmet, oftast av en närstående man till flickan eller kvinnan.69 Särskilt vanligt är det att 

våldet kvinnor och flickor utsätts för är våld som utövas av en man de har eller har haft en nära 

relation med.70 I BRÅ:s rapport Brott i nära relationer framgår att begreppet ”nära relation” 

kan ha olika betydelser beroende på vilken källa som läses. Enligt rapporten syftar vissa studier 

 
kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, s. 364. Jfr t.ex. Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 February 2020 och Volodina mot Ryssland, (no.2), no. 40419/19, 14 september 2020.  
69 SOU 2015:55, s. 52. Se även prop. 2012/13:108, s. 6. Jfr Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, s. 14.  
70 European Parliament, ”Violence against Women” s. 8. Se även SOU 1995:60, s. 51 se även prop. 

2012/13:108, s. 6. 
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om ”nära relation” på syskonrelationer, kärlekspar eller relationen med föräldrar och barn.71 I 

likhet med BRÅ:s rapport kommer denna uppsats att utgå från att begreppet ”nära relation” 

avser en parrelation som antingen är pågående eller nyligen avslutad. Relationen har varat i 

minst en månad.72  

 

1.9.2. Psykisk misshandel/psykiskt våld  

Definitionen av våld kan beskrivas genom psykologen Per Isdals definition där han beskriver 

att ”våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, 

smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från 

att göra något den vill”.73 Isdals definition av våld inkluderar således även kontroll, tvång, 

skrämsel och kränkningar. Storbritannien definierar begreppen kontroll och tvång i sitt 

förarbete till sin lagstiftning ”Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family 

Relationship” som: 

”Controlling behaviour is: a range of acts designed to make a person subordinate 

and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their 

resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed 

for independence, resistance and escape and regulating their everyday 

behaviour.  

Coercive behaviour is: a continuing act or a pattern of acts of assault, threats, 

humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or 

frighten their victim.”74 

Begreppet ”psykisk misshandel” och ”psykiskt våld” kommer i denna uppsats att avse 

handlingar som inte är direkt fysiska, utan kommer att behandla handlingar som definieras i 

Storbritanniens förarbete till deras lagstiftning. Begreppen avser även beteenden som handlar 

om att förolämpa genom nedsättande och kränkande kommentarer, kritisera, dolt eller öppet 

hota, förlöjliga, kontrollera och manipulera, begränsa, underminera eller straffa.75  

 
71 BRÅ, ”Brott i nära relationer” s. 18.  
72 Jfr ibid, s.18. Jfr prop. 2012/13:108, s. 6. 
73 Per Isdal, Meningen med våld. 
74 Home Office Statutory Guidence Framework, Controlling or Coercive Behaviour in an intimate or family 

relationship, 2015, p12.  
75 European Parliament, ”Violence against Women”, s. 21. Se även SOU 1995:60, s. 308. Se även SOU 2014:49 

s. 55-56. Se även Prop. 1997/98:55 s. 77. Se även Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, s. 16 och s. 29. Se även: 

Kry, ”Tecken på psykisk misshandel i en relation”. Se även Roks tjejjourer ”Psykisk misshandel”. Se även 

Socialstyrelsen, ”Våld i nära relationer”. Se även Kvinnofridslinjen, ”Psykiskt våld” Se även BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 40. Se även NCK, ”Våld och hälsa, en befolkningsundersökning om kvinnors och 
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”The States have a positive obligation to establish and apply 

effectively a system punishing all forms of domestic violence and to 

provide sufficient safeguards for the victims […] The positive 

obligation applies to all forms of domestic violence, whether 

occurring offline or online.”76  

 

Detta har Europadomstolen uttalat i fallet Volodina mot Ryssland, där domstolen ansåg att 

Ryssland brutit mot sina positiva förpliktelser att skydda en kvinna från våld i nära relation där 

upprepat ”cybervåld” begåtts av kvinnans partner. Europadomstolen anser alltså att stater har 

en förpliktelse att skydda kvinnor mot alla former av våld i nära relation, oavsett om våldet sker 

via internet eller inte. I uppsatsen kommer även ”cybervåld” att räknas som ett sätt att utföra 

psykisk misshandel. 

   

 
mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa”, Uppsala Universitet, hämtad 20 februari 2022, s. 17. 

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-

1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc

=1&__utmx=-

&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__

utmv=-

&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.16494

18301&__utmc=1&__utmx=-

&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__u

tmv=-&__utmk=86908056  
76 Volodina mot Ryssland, (no.2), no. 40419/19, 14 september 2020, p. 49.  

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/487/nck-rapport-vald-och-halsa-2014-1.pdf#__utma=1.435997815.1447764838.1465892897.1465905421.144&__utmb=1.18.10.1465905421&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1463390806.77.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=147483575&__utma=1.1806244912.1649247221.1649418301.1649418301.1&__utmb=1.1.10.1649418301&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1649418301.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=86908056
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2. Psykisk misshandel och svensk rätt   

2.1. Inledning 

I detta kapitel kommer gällande rätt för straffbestämmelserna ”misshandel”, ”grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning”, ”olaga hot” samt ”ofredande” att analyseras 

utifrån den rättsdogmatiska metoden. I en motion som lämnades till riksdagen under år 2020 

framfördes det att det i dagsläget finns luckor i Sveriges lagstiftning gällande psykisk 

misshandel. Det framfördes även att det därför är nödvändigt för Sverige att kriminalisera 

kontrollerande beteenden och psykisk misshandel. Motionen hänvisar till Storbritanniens 

bestämmelse från 2015, där kontrollerande beteenden och psykisk misshandel kriminaliserats.77 

I förarbetet till Storbritanniens lagstiftning om bestämmelsen ”Controlling or Coercive 

Behaviour in an Intimate or Family Relationship” beskrivs att bestämmelsen ”…closes a gap 

in the law around patterns of controlling or coercive behaviour that occurs during a 

relationship between intimate partners, former partners who still live together […]”.78  

 

Det har i Storbritannien ansetts att straffbestämmelsen täcker igen en lucka i den brittiska 

lagstiftningen om kontrollerande beteenden och tvång i nära relation, det vill säga psykisk 

misshandel i en nära relation. I detta kapitel kommer en rättsdogmatisk utredning att göras på 

vilka brottsrubriceringar i svensk rätt som eventuellt kan omfatta psykisk misshandel i nära 

relation. De bestämmelser som kommer att presenteras är de som ansetts vara mest relevanta 

för psykisk misshandel. Rekvisiten i bestämmelserna som kommer att utredas är de som skulle 

kunna vara relevanta för ”psykisk misshandel”. Det är här nödvändigt att poängtera att 

uppsatsen inte kommer att gå in på bevisbördan i de olika brottsrubriceringarna, samt en 

eventuell bevisbörda för psykisk misshandel.  

 

2.2. Misshandel  

Bestämmelsen om misshandel återfinns i 3 kap 5§ BrB och lyder: ”den som tillfogar en annan 

person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller 

något annat sådant tillstånd, döms för misshandel […]”. Psykisk smärta och psykiskt lidande 

räknas inte till den ”smärta” som avses i misshandelsbestämmelsen.79 En individ kan dömas 

för misshandel om denne orsakat ett sjukdomstillstånd hos någon annan, till exempel psykisk 

 
77 Motion 2020/21:2414. 
78 Home Office Statutory Guidence Framework, Controlling or Coercive Behaviour in an intimate or family 

relationship, 2015, p9.  
79 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 169.  
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sjukdom eller psykisk invaliditet. Handlingen måste i så fall medföra ett psykiskt lidande som 

medför en påvisbar medicinsk effekt, till exempel psykisk chock eller neuros.80 Enligt 

förarbeten ”kan det antas” att om den psykiska misshandeln är så pass allvarlig att den således 

lett till medicinska påvisbara effekter, kan ansvar för misshandel uppkomma i en ansvarsfråga 

för individen som gjort sig skyldig till övergreppen.81  

 

Svårare fall av psykisk misshandel ska alltså falla under misshandelsbestämmelsen. Däremot 

har det enligt förarbeten ansetts föreligga lagtekniska svårigheter vilket lett till att förarbetena 

inte kunnat dra någon bestämd gräns för när svårare psykisk misshandel anses föreligga. Om 

handlingarna utgör gränsfall och inte kan anses falla under misshandelsbestämmelsen, kan 

handlingarna istället komma att falla under frihets- och fridsbrott.82 Handlingen som begåtts 

måste ha ett adekvat orsakssamband till effekten, det vill säga att effekten måste vara en tydlig 

följd av handlingen.83 Det är således nödvändigt att medicinskt påvisbara effekter uppkommit 

av det fysiska våldet.84  

 

Vidare krävs att gärningsmannen måste haft uppsåt till både gärningen och effekten. Vid fall 

av ”mindre allvarliga former” av psykisk misshandel är det därför enligt propositionen svårt 

att bevisa att en handling lett till påvisbar medicinsk effekt. Därmed kan det vara svårt att dömas 

till ansvar vid dessa typer av handlingar.85 Det adekvata orsakssambandet mellan psykisk 

misshandel och den medicinska påvisbara effekten är således svår att fastslå. Även om det 

skulle vara möjligt att påvisa, är det i sin tur svårt att visa på gärningsmannens uppsåt till de 

psykiska effekterna som uppstått. Burman anser att detta är en trolig anledning till att psykisk 

misshandel inte finns i svensk praxis.86 

 

2.3. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning  

Kvinnovåldskommissionen tillkallades 1993 med uppdrag att göra en översyn av frågor som 

rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att förhindra detta våld. 

Kvinnovåldskommissionens förslag fördes således vidare till proposition 1997/98:55, där bland 

 
80 Prop. 1992/93:141, s. 22. Se även Prop. 1997/98:55 s. 76. Jfr Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en 

kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 3:5 s. 2.  Jfr SOU 1953:14, s. 135.  
81 Prop. 1992/93:141, s. 22.  
82 Ibid, s. 23. 
83 Ibid, s. 23. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 169.  
84 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 170.  
85 Prop. 1997/98:55 s. 76.  
86 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 170. 
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annat bestämmelsen i 4 kap 4a§ BrB föreslogs.87 I denna paragraf finns numera bestämmelserna 

om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som lyder:  

 

”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24§ 

lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående 

person, döms, om var och en av gärningarna utgjort ett led i en upprepad 

kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt 

skada personens självkänsla, för grov fridskränkning […]  

Har gärningarna som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 

han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 

under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning […]” 

 

Brottet som omfattas i första stycket av bestämmelsen är kränkningar mot barn och andra 

närstående personer. I andra stycket av bestämmelsen omfattas de brott som begåtts genom 

upprepade straffbara kränkningar, som riktas mot nära anhöriga kvinnor.88 Till begreppet 

närstående räknas att gärningsmannen och den utsatta kvinnan bott eller bor tillsammans.89 

Dock ansåg HD i NJA 2004 s. 97 att en flickvän skulle anses vara närstående till den anklagade 

då de haft ett fast förhållande trots att de inte bott tillsammans. HD ansåg att förarbetena inte 

gav ett tydligt svar på denna fråga, men ansåg vidare att intentionen bakom bestämmelsen skulle 

tolkas på så sätt att flickvännen skulle anses vara en närstående till den åtalade.90  

 

Enligt förarbeten innebär bestämmelsen att det inte är enskilda handlingar som ”karaktäriserar 

kvinnans utsatta situation”, utan handlingarna är systematiska kränkningar som kvinnan 

ständigt utsätts för.91 Handlingarna kan i sig vara relativt lindriga, exempelvis ringa misshandel, 

hemfridsbrott och ofredande. Men det systematiska i handlingarna kan utgöra en ”mycket 

betydande kränkning” för kvinnan som utsätts.92 Handlingarna bör utgöra flera handlingar som 

var och en är straffbelagda.93 Flera brottsliga handlingar måste alltså stå inför domstolens 

 
87 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.) s. BrB 4:4a s. 1. Se även Prop. 

1997/98:55, s.74. Se även BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 20.  
88 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap), s. BrB 4:4a s. 1. Se även Prop. 

1997/98:55, s. 74.  
89 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:4a s. 3. 
90 NJA 2004 s. 97.  
91 Prop. 1997/98:55 s. 76.  
92 Ibid, s. 76. 
93 Ibid, s. 78. Jfr Prop. 1998/99:145.  



 

 

22 

bedömning samtidigt. Dessa handlingar måste dessutom ha ett visst samband.94 Handlingarna 

måste utgöra upprepade kränkningar som ”är ägnade att allvarligt skada personens 

självkänsla”.95 Handlingarna kan således resultera i att personen som blir utsatt för dessa bryts 

ner.96  

 

Bestämmelsens konstruktion innebär att det kan råda konkurrens mellan fridskränkningsbrotten 

och andra brott som kan ingå. Om ett konkurrerande brott således har strängare straffskala, ska 

domstolen inte döma detta brott som del i fridskränkningsbrottet, utan döma för det strängare 

brottet. Vid brottskonkurrensen med fridskränkningsbrottet ska domstolen döma för till 

exempel grov misshandel även om handlingarna ingår i ett led av upprepande mönster.97 Enligt 

Burman kan fridskränkningsbrottet anses fungera som ”en svårighetsgrad mellan misshandel 

av normalgraden och grov misshandel”.98 Enligt BRÅ har kritik framförts mot den praxis som 

vuxit fram. Det tycks det krävas fysiskt våld och fysiska skador för att brottet ”grov 

kvinnofridskränkning” ska kunna tillämpas.99 Burman menar att männens psykiska misshandel 

mot kvinnor oftast inte tas upp alls i praxis. Snarare handlar diskursen i praxis om de psykiska 

konsekvenser som den fysiska misshandeln har lett till.100 Den psykiska misshandeln vilar på 

en subjektiv upplevelse och kan således vara svår att fånga upp i en juridisk brottsbeskrivning 

av våld.101 

 

Kvinnovåldskommissionen föreslog att psykisk misshandel skulle omfattas av bestämmelsen 

om ”grov kvinnofridskränkning”. Dock ansågs det senare i propositionen att legalitetsprincipen 

står i vägen för kommissionens förslag, då kommissionen inte ansågs ha gett något klargörande 

resonemang om vilka typer av handlingar som i så fall skulle ingå i bestämmelsen.102 

Legalitetsprincipen innebär bland annat att straffområdet måste vara tydligt avgränsat.103 Det 

ansågs i propositionen att en bestämmelse som innefattar lindrigare psykisk misshandel skulle 

 
94 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:4a s. 2-3. Jfr Prop. 

1997/98:55 s. 78. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 183. 
95 Prop. 1997/98:55 s.81.  
96 Ibid, s.81. 
97 Ibid, s. 134. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 183. Se även Johansson, Trost, 

Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:4a s. 7. 
98 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 183. 
99 BRÅ, Grov kvinnofridskränkning, s. 24. Jfr t.ex. NJA 2013 s.548 och NJA 2005 s. 712.  
100 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 315.  
101 NCK, ”Våld och hälsa: En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling till 

hälsa”, s. 17.  
102 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
103 SOU 1988:7, Frihet från ansvar: om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för ansvarsfrihet: 

slutbetänkande, Regeringen, s. 43-44.  
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vara alltför oprecis och omfatta en ”alltför oöverskådlig krets av gärningar”.104 Lindrigare 

psykisk misshandel ansåg regeringen i propositionen utgöra fall där mannen förbjuder kvinnan 

att träffa vänner eller familj eller att gå ut, eller att mannen talar grovt nedsättande till kvinnan, 

samt vissa kontrollerande beteenden gentemot kvinnan.105 Det har istället ansetts att 

kriminalisera psykisk misshandel med straffrättsliga åtgärder inte är den väg som bör väljas i 

första hand. Motiveringen till detta har varit bland annat att bestämmelserna ”ofredande” och 

”olaga hot” är tillräckliga för att fånga upp de ”straffvärda” handlingar som psykisk misshandel 

utgör.106 Det ansågs i förarbetena att straffrättsliga åtgärder mot psykisk misshandel inte var 

ändamålsenliga och således inte var de åtgärder som bör väljas, förutom de fall av psykisk 

misshandel som redan finns straffbelagda, såsom exempelvis handlingar som utgör 

”ofredande”.107  

 

2.4. Olaga hot  

Syftet med straffbestämmelsen ”olaga hot” är framför allt att det ska finnas ett straffrättsligt 

skydd för vissa gärningar mot enskilda personers trygghetskänsla till sin person, egendom, 

frihet och frid.108 Olaga hot återfinns i 4 kap 5§ BrB och lyder:  

 

”Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att 

hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till 

person, egendom, frihet eller frid, […].  

[…] Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 

1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller 

vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit 

av allvarligt slag, eller 

2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.” 

 

Gärningen som innefattas i bestämmelsen är ett brottsligt hot som ska riktas mot någon annan 

individ, och hotet ska vara allvarligt menat för att falla inom bestämmelsens 

tillämpningsområde. För att bestämmelsen ska bli tillämplig är det tillräckligt att hotet är ägnat 

åt att framkalla allvarlig rädsla att hotet ska verkställas hos den person som blir hotad. Hur 

situationen uppfattats ur den hotades perspektiv är alltså viktigt att beakta. Vid tillämpning av 

 
104 Ibid, s. 78.  
105 Ibid, s. 77.  
106 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58.  
107 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58. 
108 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:5 s. 1. 
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bestämmelsen läggs vikt på vilka gärningar hotet avser, styrkan i hotet, vem som hotar, sättet 

som hotet uttalas på, gärningsmannens agerande i övrigt och även vad den hotade känner till 

om gärningsmannens tidigare ageranden.109  

 

Det är även straffbart enligt 4 kap 5§ BrB att hota med en brottslig gärning som innebär angrepp 

på en persons fred och frihet. Att hota om att bryta sig in i någons hem utan att hotet behöver 

innefatta hot om våld eller våld mot egendom, är brottsligt enligt 4 kap 5§ BrB.110 Svåra fall av 

olaga hot kan utveckla psykisk terror och resultera i svårt lidande.111 Om en psykisk påverkan 

leder till medicinskt påvisbar sjukdom utgör gärningen således misshandel.112 Däremot kan det 

finnas fall där gärningsmannens hot orsakat svårt psykiskt lidande utan att sjukdom inträffat. I 

sådana fall, samt fall då gärningsmannen på övrigt sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet, 

bör detta anses utgöra grovt olaga hot.113 För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs uppsåt. 

Dock kan alla uppsåtsformer medföra tillämpning av bestämmelsen.114 Hot är en av formerna 

av psykisk misshandel och anses utgöra ett angrepp på den personliga integriteten.115 Brottet 

betraktas vara ett fridsbrott och syftar till att skydda från vissa handlingar som kan påverka en 

individs känsla av trygghet till person och egendom.116 

 

2.5. Ofredande 

För att ofredandebestämmelsen ska bli tillämplig krävs det att en handling enligt en vanlig 

värdering anses utgöra en kännbar fridskränkning.117 Fridskränkningar kan resultera i att den 

utsatta individen kan känna obehag, oro eller kränkthet. Dessa typer av reaktioner och psykiska 

effekter kan skiljas åt från individ till individ i jämförelse med effekter av fysiskt våld 

exempelvis. Handlingar som är ovälkomna, otrevliga eller obehagliga för en individ men som 

 
109 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:5 s. 2. 
110 Prop. 2016/17:222, s. 53. Se även Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 

kap.), s. BrB 4:5 s. 3.  
111 Prop. 1992/93:141, s. 30. Se även Se även Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I 

(1-12 kap.), s. BrB 4:5 s. 3. 
112 Se avsnitt 2.2.  
113 Prop. 1992/93:141, s. 31. Se även Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 

kap.), s. BrB 4:5 s. 3. 
114 Se även Se även Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:5 s. 4.  
115 SOU 1986:14 Påföljd för brott: Om straffskalor, påföljdsval, straffmätning, villkorlig frigivning mm., 

Regeringen, s. 204. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 177. 
116 SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk, Regeringen, s. 163. Se även Prop. 1992/93:141, s. 30. Se även Burman, 

Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 177.  
117 Prop. 1962:10 Förslag till brottsbalk del B, s. 116. Jfr Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en 

kommentar, del I (1-12 kap.), s. BrB 4:7 s. 1. 



 

 

25 

individen ”rimligen bör tåla” ska inte omfattas av ofredandebestämmelsen.118 

Ofredandebestämmelsen finns i 4 kap 7§ BrB och lyder:  

 

”Den som fysiskt antastar någon eller utsätter någon annan för störande 

kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att 

kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt, för ofredande […]”  

 

Ofredande kan innebära både angrepp på den fysiska sfären, samt störa någons lugn, harmoni 

och sinnestillstånd.119 Enligt förarbeten kan upprepande och störande kontakter utgöra 

ofredande. Om det är upprepande och mycket kontakt kan det störa en individs vardag. Här kan 

antalet kontaktförsök, vilken tid på dygnet de görs samt hur kontakten sker, vara av betydelse 

för brottsbedömningen. Om kontakterna innehåller nedsättande och kränkande budskap, kan 

det krävas mindre antal kontaktförsök för att ändå falla in under brottsrubriceringen 

”ofredande”.120  

 

När det gäller rekvisitet ”hänsynslöst agerande” kan det innebära att en individ allvarligt 

försökt skrämma eller störa någon annan med exempelvis höga ljud, eller att följa efter en 

individ samt att återkommande stå utanför en individs bostad.121 Vid en bedömning av vad som 

utgör ett ofredande behöver omständigheterna i det enskilda fallet beaktas utifrån en 

helhetsbedömning.122 Det krävs dock uppsåt för att bestämmelsen ”ofredande” ska kunna 

tillämpas. Om en individ stör någon annans frid genom vårdslöshet ska inte det vårdslösa 

beteendet straffas med tillämpning av ofredandebestämmelsen.123  

 

2.6. Sammanfattning 

Som detta kapitel visar finns det ingen tydlig straffbestämmelse som inkluderar psykisk 

misshandel i svensk gällande rätt. Som nämndes ansåg kvinnovåldskommissionen att psykisk 

misshandel skulle kriminaliseras, och eventuellt omfattas av straffbestämmelsen ”grov 

kvinnofridskränkning”, vilket avslogs av regeringen. Bestämmelserna som togs upp i kapitlet 

 
118 Prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, s. 59.  
119 Ibid, s. 61.  
120 Prop. 2016/17:222 s. 62. Se även Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 

kap.), s. BrB 4:7 s. 2. 
121 Ibid., s.62. Ibid., s. 2. 
122 Prop. 2016/17:222 s. 63. Se även Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 

kap.), s. BrB 4:7 s. 3. 
123 Johansson, Trost, Wennberg, Brottsbalken – en kommentar, del I (1-12 kap.) Brotten mot person och 

förmögenhetsbrotten m.m., s. BrB 4:7 s. 7. Se 1 kap 2§ BrB.  
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skulle eventuellt kunna inkludera psykisk misshandel i sina nuvarande rubriceringar, men 

däremot verkar praxis ha begränsats till framför allt fysiska gärningar. Straffbestämmelsen 

”olaga hot” kräver exempelvis att en person direkt eller indirekt utgör eller uttalar ett hot, en 

relativt konkret gärning. ”Ofredande” kräver att handlingarna till exempel utgör någon typ av 

kontaktförsök, vilket också är en konkret handling. I svensk praxis tas psykisk misshandel ofta 

upp som en följd av det fysiska våldet och får således ingen egen plats inom svensk rätt. 

Kontrollerande handlingar, manipulering, kränkande kommentarer med mera omfattas inte i 

någon av bestämmelserna såsom gällande rätt ser ut idag. Därav kan detta leda till att en form 

av våldet inom en nära relation faller mellan stolarna inom svensk rätt. Psykisk misshandel 

tenderar att inte omfattas av de befintliga brottsrubriceringarna i dagsläget.  
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3. Rätten till privatliv Europakonventionen 

3.1. Inledning 

I detta kapitel kommer gällande rätt för artikel 8 EKMR samt Europadomstolens avgöranden 

av tillämpligheten av artikeln att analyseras utifrån den rättsdogmatiska metoden. Det som 

kommer att tas upp i kapitlet är de definitioner och rekvisit som anses vara mest relevanta för 

psykisk misshandel i nära relation. Tillämpningen av artikel 8 EKMR är komplex och inte helt 

tydligt definierad.124 Konventionens formulering av rättigheten är bred och omfamnar många 

olika aspekter.125 Artikel 8 har en tendens att fånga upp intressen som inte omfattas av de andra 

specialbestämmelserna i konventionen.126 Eftersom artikel 8 är så pass brett formulerad, har det 

även inneburit att tillämpningen av artikeln numera är bred och växande i sin tillämpning.127 

Artikel 8 EKMR innefattar ett skydd för privatliv, familjeliv, hem och korrespondens.128  

 

Europadomstolens utredningar och avgöranden gällande våld i nära relation tenderar att inte 

hamna under tillämpning av förbudet mot tortyr och annan omänsklig förnedring i artikel 3 

EKMR, utan brukar hamna under tillämpning av artikel 8 EKMR.129 Därav kommer detta 

kapitel att analysera tillämpligheten av artikel 8 EKMR och kapitlet syftar till att utreda hur 

staternas positiva förpliktelser bör tolkas i relation till psykisk misshandel. I detta kapitel 

kommer endast den relevanta rättigheten för psykisk misshandel i nära relation tas upp, vilket 

är rätten till privatliv. Rätten till skydd av familjelivet avser framför allt vårdnadsfrågor om 

barn, därav är det inte relevant inför uppsatsens analys.130 

 

 
124 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 569.  

Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 364. Jfr (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 6. Jfr 

Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 115. 
125 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501.  

Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 364. 
126 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 347.  
127 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501 och s. 514. Se 

även Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 122. Se t.ex. A. A mot 

Kroatien, no. 55164/08, 14 januari 2011, p. 67.  
128 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 6. Se även Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 503.  
129 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 520. Se A mot 

Kroatien, no. 55164/08, 14 januari 2011.  
130 Jfr Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de 

Mänskliga Rättigheterna, s. 403. Se exempelvis Calmanovici mot Rumänien. Se även Buchs mot Schweiz, no. 

9929/12, 27 maj 2014. Se även Penchevi mot Bulgarien, no. 77818/12, 10 februari 2015.  
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Istanbulkonventionen är det första europeiska instrumentet ägnat åt att förebygga och lagföra 

mäns våld mot kvinnor. Konventionen ger detaljerade definitioner av särskilda former av våld 

mot kvinnor, däribland psykisk misshandel.131 Motsatsvis kan sägas att Europakonventionen 

således inte innehåller lika tydliga definitioner för vilka särskilda handlingar som ska omfattas 

när det kommer till mäns våld mot kvinnor i nära relation. Detta kan vara problematiskt när det 

kommer till mäns våld mot kvinnor och vilka former av våld som ska räknas som kränkningar 

av rättigheterna som föreskrivs av Europakonventionen.  

 

3.2. Tillämplighet av artikel 8 EKMR 

Traditionellt sett har mänskliga rättighetsinstrument fokuserat på att skydda den enskilde från 

staters och myndigheters överträdelser av individers rättigheter.132 Även när det gäller artikel 8 

EKMR är denna rättighets primära syfte att skydda individer från statens godtyckliga ingrepp i 

privat- och familjeliv, hem och korrespondens. Detta innebär en negativ förpliktelse som staten 

måste förhålla sig till och som är grundläggande för artikeln.133 Utöver det primära syftet som 

artikel 8 medför, att stater ska avhålla sig från inblandning i individers privatliv, innebär 

tillämpningen av artikel 8 även positiva förpliktelser för stater. Dessa förpliktelser innebär att 

staten har en skyldighet att rätten till privatliv upprätthålls och säkerställs genom antagna 

åtgärder från statens sida även privata individer sinsemellan.134 Artikel 8 EKMR fokuserar på 

”rätten till skydd för privat- och familjeliv” och lyder:  

”1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag 

och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den 

nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska 

välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.” 

 
131 European Parliament, ”Violence against Women”, s. 12. 
132 Benninger-Budel, Due diligence and its application to protect women from violence, s. 1. Jfr Danelius, 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 58. 
133 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”,s. 8. Jfr Kroon and others, v. the 

Netherlands, p31. Jfr Libert mot Frankrike, p. 40. Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En 

kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, s. 347. Jfr Cameron, An introduction to the 

European Convention on Human Rights, s. 122.  
134 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 8.  
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I praktiken har tillämpligheten av artikel 8 ofta åberopats när andra artiklar i konventionen, 

såsom exempelvis artikel 3 (förbudet mot tortyr och annan omänsklig förnedring) inte gått att 

tillämpa på en specifik handling. Det finns dock ingen riktig klarhet på vart gränsen ska dras 

mellan dessa två artiklar.135 Till exempel kan handlingar som inte är fysiska, såsom verbala 

övergrepp, komma att hamna under tillämpning av artikel 8, då verbala övergrepp inte alltid 

uppnår den svårighetsgrad som en tillämpning av artikel 3 skulle innebära.136 Våld i nära 

relation hamnar oftast inte heller under tillämpning av artikel 3, utan hamnar under artikel 8.  

 

Europadomstolen har i praxis uttalat att individer som utsätts för våld i nära relationer är särskilt 

utsatta och är i behov av ett aktivt starkt skydd av staten.137 Många gånger har domstolen ansett 

att stater gjort överträdelser av artikel 8 för att staten inte haft någon tillgänglig och effektiv 

avhjälpning för att skydda en familjemedlem från en annan, eller att stater inte åtagit tillräckliga 

åtgärder för att skydda individer som faller offer för våld.138  

 

En stat ska skydda individers fysiska och psykiska integritet från andra individers handlingar. 

Det kan innefatta en stats skyldighet att upprätthålla och i praktiken även tillämpa en adekvat 

rättslig reglering som ger skydd från andra privata individers övergrepp. I praxis för artikel 8 

har domstolen betonat vikten av att skydda barn och andra utsatta samhällsmedlemmar. De ska 

åtnjuta ett statligt skydd för deras fysiska och psykiska välbefinnande när detta är hotat.139 För 

att skyddet i artikel 8 ska säkerställas måste skyddet genomföras med proportionerliga åtgärder 

som ska vara praktiska och effektiva, således får skyddet inte endast vara teoretiskt.140 Artikel 

8 kan även bli tillämpbar om en klagande kan visa på att dennes interaktion med andra är 

påverkad på så sätt att den klagande inte har möjlighet utveckla relationer med andra individer. 

 
135 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 519-520. Jfr X och Y 

mot Nederländerna, no. 8978/80, 26 mars 1985.  
136 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 14-15. Se F.O. mot Kroatien, 

no. 29555/13, 22 april 2021.  
137 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501 och s. 520. Jfr 

Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p. 27. Jfr A mot Kroatien, no. 55164/08, 14 januari 2011, p. 60. Jfr 

Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010, p. 46-47. Jfr Kalucza mot Ungern, no. 57693/10, 24 

april 2012. 
138 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501 och s. 520. Jfr A 

mot Kroatien, no. 55164/08, 14 januari 2011. Jfr Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010, p. 

47. Jfr Kalucza mot Ungern, no. 57693/10, 24 april 2012. 
139 Se t.ex. A mot Kroatien, no. 55164/08, p. 60. Se även Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, p. 45. Se även 

(ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 14. 
140 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 14. Se t.ex. A mot Kroatien, 

no. 55164/08, p. 60. Se även Söderman v. Sweden, no. 5786/08, 12 November 2013, p. 80. Jfr Hajduovà 

mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010, p. 46. 
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Domstolen har dock uteslutit fall där det inte går att bevisa en direkt koppling mellan en stats 

agerande och en persons privatliv. Det är å andra sidan inte helt klart på var gränsen dras.141  

 

3.3. ”Privatliv” 

Eftersom begreppet ”privatliv” i artikel 8 omfattar mycket breda och komplexa frågor har 

Europadomstolen formulerat tre breda kategorier som ska omfattas av begreppet. Den första 

kategorin innefattar en persons fysiska, psykologiska eller moraliska integritet. I den andra 

kategorin ingår en persons integritet och den tredje innefattar en persons identitet och 

autonomi.142 Även att utveckla en relation till andra individer ingår också i begreppet 

”privatliv”.143 Artikel 8 syftar dessutom till att skydda rätten till personlig utveckling, vilket 

innebär att både utvecklandet av personlighet och personlig autonomi innefattas.144 Personlig 

autonomi innebär att en personlig sfär ska garanteras varje individ genom artikel 8. Inom detta 

inkluderas att varje individ ska ha rätt att utveckla sina egna detaljerade identiteter som 

individer.145 Detta är en viktig princip för den grundläggande tolkningen av artikel 8.146  

 

Domstolens praxis har ett generöst förhållningssätt till vad som ska anses vara personliga 

intressen enligt artikel 8. På så sätt har domstolen möjliggjort att praxis kan utvecklas i linje 

med den sociala och tekniska utvecklingen.147 Tillämpningsområdet av artikel 8 är, som nämnts 

ovan, både brett och växande.148  

 

 
141 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 504. Jfr Mólka mot 

Polen, no. 56550/00, 11 april 2006. Jfr Friend och andra mot Storbritannien, no. 16072/06, 24 november 2009. 
142 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 26. Jfr Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501 och s. 509. Se t.ex. Hajduovà 

mot Slovakien no. 2660/03, p. 46.  
143 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 509. Jfr Niemietz 

mot Tyskland, no. 72/1991/324/396, 16 december 1992.  
144 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 23. Jfr Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 504.  
145 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 505. Jfr Christine 

Goodwin mot Storbritannien, no. 28957/95, 11 juli 2002.  
146 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 23. Jfr Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 505.  
147 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 23. Se även Danelius, 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 55. Jfr Niemietz mot Tyskland, no. 72/1991/324/396, 16 december 1992. Se exempelvis 

Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021 och Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 

February 2020. Jfr A mot Kroatien, no. 55164/08, p. 67. 
148 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 514. Jfr A mot 

Kroatien, no. 55164/08, p. 67.  
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3.4. Positiva förpliktelser 

Många av bestämmelserna i Europakonventionen är, som nämnts innan, formulerade på så sätt 

att stater förbjuds mot att göra ingrepp på enskilda individers rättigheter. Det innebär att staten 

ska avhålla sig från handlingar som kan inkräkta på individers fundamentala rättigheter, 

förutom i fall där det finns stöd av någon undantagsbestämmelse i konventionen för en sådan 

inkräktning. Således följer att den enskilda individen har rätt till en privat sfär där individen 

skyddas från statens och myndigheters ingrepp. En negativ samt primär skyldighet som följer 

av artikel 8 är således att staten inte ska utföra ingripande handlingar på individers privat- och 

familjeliv.149  

 

Men med artikel 8 EKMR följer även positiva förpliktelser för medlemsstaterna som ratificerat 

konventionen. De positiva förpliktelserna innebär att staten ska förse individer med vissa 

rättigheter som föreskrivs i artikeln. Dessa positiva förpliktelser kan innebära att staterna ska 

ha antagit åtgärder som syftar till att skydda och säkerställa respekten för privatlivet, även när 

det gäller individernas relationer sinsemellan.150 Det kan vidare innebära att en stat är skyldig 

att tillskapa lagar och regler som ger individer ett grundläggande skydd, samt att inrätta 

offentliga organ som ingriper mot övergrepp som förekommer.151  

 

Med tillämpningen av artikel 8 och rätten till privatliv ingår alltså ett visst krav på skydd genom 

lag. I viss utsträckning kan artikel 8 innebära att staterna således har en positiv förpliktelse att 

handla och inte endast avhålla sig från att ingripa. Om en individ är utsatt för konkreta 

trakasserier eller hot kan det innebära att en stat är förpliktad att vidta rimliga åtgärder för att 

hotet ska avvärjas eller att trakasserierna upphör.152 Staten kan riskera att bryta mot sina positiva 

förpliktelser genom att tolerera en existerande situation eller att inte skapa tillräckligt rättsligt 

skydd. Staten kan anses bli ansvarig på grund av underlåtenhet om det rättsliga skyddet anses 

 
149 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 53-54. 
150 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501 och s. 502. Se 

även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 8. Se även Danelius, 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 54. Jfr Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010, p. 46.  
151 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 54. Jfr A mot Kroatien, no. 55164/08, p. 67. Jfr Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 

november 2010, p. 47. 
152 Ibid, s. 348. Se även A mot Kroatien, no. 55164/08, 14 januari 2011. Se även Hajduová mot Slovakien, no. 

2660/03, 13 november 2010.  
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vara otillräckligt, trots att det är en individ som utsatt en annan enskild individ för ett specifikt 

övergrepp. Dock måste de krav på skyddsåtgärder som staten måste erhålla, vara rimliga.153  

 

När det gäller ”mindre allvarliga handlingar” individer sinsemellan, som kan kränka en 

individs psykiska integritet och orsaka skada på en individs psykiska välbefinnande, har staten 

en förpliktelse att enligt artikel 8 upprätthålla och i praktiken tillämpa en adekvat rättslig 

reglering som ger skydd.154 Dessa ”mindre allvarliga handlingar” kan tolkas som vissa fall av 

psykisk misshandel. Däremot kräver inte domstolen alltid att det finns en straffrättslig reglering 

som ska kunna tillämpas på den specifika handlingen, utan den rättsliga regleringen skulle 

kunna bestå i ett civilrättsligt skydd, om det civilrättsliga anses utgöra ett tillräckligt skydd.155  

 

Däremot har domstolen i fallet Buturugă mot Rumänien från 2020, betonat vikten och behovet 

av att ta itu med våld i hemmet i alla dess former. I fallet valde myndigheterna att utreda en 

kvinnas ex-mans intrång på hennes sociala medier som ett brott mot hennes sekretess, istället 

för att utreda dessa händelser gemensamt med hoten från ex-mannen som en del av det våld 

mannen utsatte henne för under och efter deras relation. Europadomstolen menade att när 

myndigheterna separerat händelserna, hade myndigheterna således underlåtit att ta hänsyn till 

de olika former som våld i nära relation kan te sig i. Domstolen uttalade även att våld i nära 

relation inte är begränsat till endast fysisk misshandel, utan våld i nära relation inkluderar även 

psykisk misshandel och andra trakasserier, såsom exempelvis cybermobbning.156  

 

Även i Volodina mot Ryssland, som är ett annat nyligt avgjort fall från 2021, betonade 

domstolen vikten av att stater måste upprätthålla sina positiva förpliktelser enligt artikel 8 

EKMR genom att ta itu med alla former av våld i nära relation.157 Detta fall gällde en kvinna 

och hennes före detta partner. Den före detta partnern hade bland annat skapat sociala medier-

konton genom att använda hennes namn och privata bilder, spårat henne med GPS och hotat 

henne genom att skicka meddelanden via internet. Domstolen ansåg i fallet att staten hade brutit 

 
153 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 347. 
154 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 9-10. Se t.ex. Noveski mot 

Makedonien, no. 25163/08, 2681/10, 71872/13, 13 september 2016, p. 61. 
155 Ibid., s. 9-10. Se Noveski mot Makedonien, no. 25163/08, 2681/10, 71872/13, 13 september 2016, p. 61. 
156 Buturugă mot Rumänien, no. 56867/15, 11 February 2020. Se även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the 

European Convention on Human rights”, s. 32. Jfr European Parliament, ”Violence against Women”, s. 10. 
157 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. 
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mot artikel 8 genom att inte skydda henne från det ”cybervåld” kvinnan utsattes för av sin före 

detta partner.158  

 

3.5. Sammanfattning 

Rätten till privatliv innebär inte endast att staten ska avhålla sig från att ingripa i individers 

privatliv. Den innebär även att staten ska upprätthålla individers rätt till privatliv genom ett visst 

adekvat rättsligt skydd. Alla individer har enligt artikel 8 rätt till fysisk, psykisk och moralisk 

integritet. De positiva förpliktelserna som följer av artikel 8 innebär att en stat är skyldig att 

skydda individer från andra individers handlingar. Dessa förpliktelser kan även innebära att en 

stat är skyldig att skapa lagar och regler som upprätthåller ett grundläggande skydd för 

rättigheterna som föreskrivs i konventionen. De nyligen avgjorda rättsfallen i Europadomstolen 

tyder på att domstolen börjat omfamna alla former av våld i sina avgöranden. Det kan innebära 

att även psykisk misshandel som en självständig form av våld explicit kan komma att hamna 

inför Europadomstolens avgörande inom en snar framtid.   

  

 
158 Ibid., p.68. 
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4. Teoretisk analys av nationell och internationell rätt 

4.1. Inledning  

I detta kapitel påbörjas den rättsanalytiska metoden, där nationell samt internationell rätt 

kommer att tolkas utifrån Okins teori. Första delen i kapitlet kommer att behandla den svenska 

rätten. Därefter kommer andra delen att fokusera på Europadomstolens förhållningssätt till 

staternas positiva förpliktelser. I sista delen av kapitlet kommer en jämförelse att göras av praxis 

i nationell och internationell rätt. Analyserna och argumenten i kapitlet kommer att utgå ifrån 

Okins teoretiska förhållningssätt. Det är här även nödvändigt att påpeka att arbetet har 

avgränsats till brottsrubriceringar och straffrättsligt skydd från psykisk misshandel, och således 

inte civilrättsliga aspekter.   

 

4.2. Okin och svensk lagstiftning 

Storbritannien ansåg att deras kriminalisering av psykisk misshandel täckte en lucka i deras 

rättsliga reglering när det gäller våld i nära relation.159 Psykisk misshandel är en del av hela 

våldsprocessen.160 Psykiskt våld anses dessutom många gånger vara den vanligaste form av 

misshandel i nära relation.161 Okin menar att lagen inte reglerar hur individer i en familj beter 

sig gentemot varandra inom familjen på samma sätt som lagen reglerar hur individer ska bete 

sig mot andra, främmande individer. Till exempel kan en förälder ge sitt barn utegångsförbud 

som ett straff när barnet betett sig dåligt. Det hade inte varit lagligt för en individ att ge en 

annan, främmande individ, ett utegångsförbud vid ett ”dåligt” beteende.162  

 

Som gällande rätt inom den nationella lagstiftningen ser ut och tillämpas idag kan tydligt ses 

att psykisk misshandel till stor del inte regleras inom svensk rätt. Precis som Okin menar, 

regleras inte beteenden inom familjen genom lag. För att exempelvis misshandel i 3 kap 5§ BrB 

och grov kvinnofridskränkning i 4 kap 4a§ BrB ska bli tillämpliga krävs det någon form av 

fysiskt våld som leder till negativa psykiska effekter.163 Därav faller psykisk misshandel mellan 

brottsrubriceringarna.  

 
159 Home Office Statutory Guidence Framework, Controlling or Coercive Behaviour in an intimate or family 

relationship, 2015, p9.  
160 Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 286. Se även BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 29. Se 

även Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, s. 16 och s. 29. Se även SOU 2014:49 s. 55-56. Se även prop. 1997/98:55 

s. 77. 
161 SOU 2014:49, s.55-56. Se även: BRÅ ”Brott i nära relationer”, s. 8. Se även BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 28. 
162 Okin, Justice, gender, and the family, s. 130.  
163 BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 24. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 170.  
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Burman menar att när regeringen avfärdade kvinnovåldskommissionens förslag om att 

kriminalisera psykiskt våld,164 kan detta ses som att lagstiftaren ”reproducerar en ’sanning’” 

om att det psykiska våldet inte är möjligt att kriminalisera.165 Lagstiftarens motvilja till en 

kriminalisering av psykisk misshandel skulle kunna bero på att en sådan straffbestämmelse kan 

anses vara ett för stort intrång i det privata familjelivet och den privata sfären. Familjelivet är 

uppbyggt utefter att det är mannen i familjen som bestämmer och styr över familjen och 

kvinnan,166 och sådana föreställningar skulle kunna ha präglat den svenska rätten och därför har 

psykisk misshandel ansetts omöjligt att kriminalisera.  

 

I förarbetena ansågs att kontrollerande beteenden och förbud mot vilka personer utanför 

familjen som kvinnan får träffa, utgöra ”lindrigare psykisk misshandel”.167 Kvinnor som lever 

i förhållanden där övergrepp är förekommande, bryts ner psykiskt. Den fysiska misshandeln är 

ofta mindre vanlig än den psykiska, och de brott, det vill säga psykisk misshandel, som anses 

vara ”rättsligt sett lindriga” medför mycket negativa konsekvenser för den utsatta.168 Att 

kontrollerande beteenden anses utgöra en lindrig psykisk misshandel i förarbetena, kan tolkas 

som att svenska lagstiftare anser det vara acceptabelt att männen till viss del får kontrollera 

kvinnor. Som Okin menar, är familjerna uppbyggda på så sätt att mannen ska styra kvinnan.169 

Uttalanden i förarbetena kan åtminstone tolkas på så sätt att mäns kontrollerande beteenden 

gentemot kvinnor inom familjen inte anses vara straffvärdigt.  

 

Burman skriver som sagt att en tolkning av uttalanden i förarbetena kan vara att det inte anses 

vara möjligt att straffbelägga psykisk misshandel. Det beskrivs även i förarbetena att det kan 

vara svårt att bevisa att en medicinsk påvisbar effekt kan kopplas till en viss handling.170 Detta 

kan vara en trolig anledning till att psykisk misshandel inte kriminaliserats och således inte 

finns i praxis.171 Oftast förekommer det inte heller någon diskussion i praxis om den psykiska 

 
164 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
165 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286.  
166 Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41. Jfr 

Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 296-297. Jfr Benninger-Budel, Due dilligence and its 

application to protect women from violence, s. 8.  
167 Prop. 1997/98:55 s. 77. 
168 BRÅ, “Grov kvinnofridskränkning”, s. 20-21.  
169 Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41. Jfr 

Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 296-297. Jfr Benninger-Budel, Due dilligence and its 

application to protect women from violence, s. 8. 
170 Prop. 1997/98:55 s. 76. 
171 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 170. 
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misshandel som mannen utsatt kvinnan för, utan denna diskussion försvinner i diskursen kring 

vilka psykiska konsekvenser den fysiska misshandeln har resulterat i för kvinnan.172  

 

Åtskilliga källor beskriver den psykiska misshandeln som en första fas till det fysiska våldet.173 

Samtidigt beskrivs det i förarbetena och forskning på ämnet att mäns våld mot kvinnor är ett 

stort samhällsproblem som måste stoppas.174 För att den psykiska misshandeln inte ska övergå 

till fysisk och i värsta fall dödligt våld, bör våldsprocessen kunna stoppas redan i första fasen. 

Det är dock svårt att stoppa misshandeln i ett tidigt skede om det inte finns lagstiftning som 

täcker och fångar upp den psykiska misshandeln. Värt att poängtera här, är att även om 

misshandeln ”stannar” vid psykiskt våld och inte övergår till fysiskt, bör den psykiska 

misshandeln ändå försöka stoppas, för att motverka psykisk ohälsa och annat lidande för de 

utsatta kvinnorna. Vid psykisk misshandel i nära relation saknar den utsatta kvinnan ett rättsligt 

stöd. Det rättsliga stödet för utsatta kvinnor kan saknas på grund av samhällets och familjens 

föreställningar om att kvinnorna till viss del ska kontrolleras och vara dominerade av 

männen.175  

 

Många källor beskriver att mäns våld mot kvinnor beror på föreställningar om mäns 

överordning och kvinnors underordning, samt att våldet är ett resultat av ett ojämlikt 

samhälle.176 Det är inte möjligt för ett samhälle att bli jämlikt och rättvist så länge individernas 

roller inom familjen är ojämlika och orättvisa.177 Samhällets synsätt på äktenskap inte ska ses 

utifrån ett hierarkiskt perspektiv där en av parterna är dominant och en är underordnad.178 Barn 

formas (bland annat) utefter individernas olika roller inom familjen, och därmed lever olika 

makt- och könsstereotyper vidare i samhället.179 När barnen i familjen således bevittnar att 

 
172 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 315. Jfr BRÅ, Grov kvinnofridskränkning, s. 24. Jfr t.ex. 

NJA 2013 s.548 och NJA 2005 s. 712. 
173 Mona Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, s. 15-16. Jfr Prop. 1997/98:55, s. 75. Jfr BRÅ, Grov 

kvinnofridskränkning, s. 27. Jfr Evan Stark, Coercive Control. How Men entrap women in personal life. (New 

York: Oxford University Press, 2007). Jfr Home Office Statutory Guidence Framework, Controlling or Coercive 

Behaviour in an intimate or family relationship, 2015, p9. Jfr SOU 2014:49, s. 55-56. Jfr Burman, Straffrätt och 

mäns våld mot kvinnor, s. 286. 
174 SOU 2015:55, s. 19 och. 45. Se även prop. 2012/13:108, s. 6. Jfr Prop. 1997/98:55, s. 21. Jfr Johansson, 

Trost, Wennberg, Brottsbalken – En kommentar, Del 1 (1-12 kap.) s. BrB 4:4a s. 1. Jfr BRÅ, Brott i nära 

relationer, s. 16. Jfr BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 16. 
175 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41. Jfr 

Benninger-Budel, Due dilligence and its application to protect women from violence, s. 8. 
176 Prop. 1997/98:55, s. 21. Se även SOU 2015:55, s. 8. Se även Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, 

s. 41. Se även Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. Se även Bennigner-Budel, Due dilligence and its 

application to protect women from violence, s. 8.  
177 Okin, Justice, gender, and the family, s. 100. 
178 Ibid., s. 175. 
179 Ibid., s. 14 och s. 170. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41. 
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mannen utsätter kvinnan för psykiskt våld, förs förtrycket mot kvinnor sedan vidare till 

samhället och kan leva vidare i generationer.180 Om psykisk misshandel istället skulle 

kriminaliseras, och det skulle skapas en ny praxis som inkluderar psykisk misshandel som ett 

självständigt brott, skulle det kunna vara ett tydligt tecken för hela samhället att det psykiska 

våldet inte är acceptabelt. Det skulle även kunna vara ett sätt att visa för barn i familjer där 

psykisk misshandel förekommer, att psykisk misshandel inte är varken förenligt med ett jämlikt 

samhälle eller rollerna i en jämlik samt rättvist uppbyggd familj.  

 

Staters skyldighet att respektera den privata sfären är en skyddsvärd rättighet så länge den 

skyddar jämlika förhållanden inom familjen. När skyddet för privatlivet medför att ojämlika 

förhållanden i hushållet skyddas, resulterar det i att de starka och våldsamma individerna 

gynnas, och de svagare hamnar i skymundan.181 Samma argument kan appliceras på att psykisk 

misshandel inte kriminaliserats. Att detta inte kriminaliserats resulterar i att mannen gynnas och 

kan fortsätta utöva den psykiska misshandeln mot kvinnan, utan att riskera någon straffrättslig 

åtgärd. Kvinnan, som inte skyddas av lagen, hamnar således i skymundan. Kvinnan har därmed 

en dubbel utsatthet: både i skymundan för juridisk hjälp, samtidigt som hon riskerar att fastna i 

det psykiska våldet och dess konsekvenser. När privatlivet och ojämlika familjeförhållanden 

skyddas på detta sätt, gynnar det inte kvinnor. Då kan privatlivet i hemmiljön istället bli en 

farlig sfär för utsatta kvinnor.182  

 

Män i ett förhållande är ofta de ekonomiskt överordnade, eftersom det ofta är kvinnorna som är 

hemma och ansvarar för hushåll och barnuppfostran. Om en kvinna således vill skilja sig kan 

det innebära en stor ekonomisk förlust för kvinnan. Detta kan leda till att kvinnan stannar kvar 

i ett våldsamt förhållande på grund av kvinnans beroende av mannens ekonomi. På så sätt kan 

kvinnor i värsta fall riskera att stå försvarslösa inför psykisk och fysisk misshandel.183 När det 

inte heller finns ett skydd mot psykisk misshandel i svensk lagstiftning, hur ska kvinnan 

skyddas från en sådan relation? Hur ska hon få hjälp att kunna lämna ett sådant förhållande? 

Äktenskap ses som en hierarki mellan parterna,184 och när mannen i ett förhållande utövar 

psykiskt våld mot kvinnan, kan hon riskera att känna sig underordnad mannen i familjen. Om 

det psykiska våldet kan fortsätta förekomma utan rättsliga konsekvenser, kommer det bidra till 

 
180 Jfr SOU 1995:60, s. 100.  
181 Okin, Justice, gender, and the family, s. 175. 
182 Ibid., s. 129. Jfr SOU 1995:60, s. 51. 
183 Okin, Justice, gender, and the family, s. 182. 
184 Ibid., s. 175. 
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att samhällets uppbyggnad kommer se likadant ut. Kvinnor som utsätts för psykisk misshandel 

kan komma att känna sig underordnade även i samhället, och detta kan fortsätta i en ond cirkel. 

Om den psykiska misshandeln däremot skulle kriminaliseras, kan detta även skulle leda till att 

kvinnorna som lever i dessa förhållanden får stöttning. Då kan samhället börja förändras åt ett 

mer jämlikt håll, på samma sätt som familjerelationerna kan utvecklas på ett mer jämlikt sätt.  

 

4.3. Okin och EKMR  

Det är inom familjen som barn först utvecklar sin moral och sina principer om rättvisa och om 

hur ett jämlikt samhälle ska se ut, utifrån hur familjen och dess inbördes relationer är 

uppbyggda. Familjerna och det rättvisa samhället ska i praktiken ge kvinnor samma möjlighet 

som män att delta i politik och kunna influera olika sociala frågor i samhället. I en familj där 

barnen bevittnar att pappan begår övergrepp mot mamman har barnen inte alltid en möjlighet 

att lära sig om hur rättvisa och jämlikhet ska se ut, varken inom familjen eller utanför 

familjen.185  

 

Den primära skyldighet som finns inbyggd i artikel 8 EKMR är att staterna ska avhålla sig från 

att begå handlingar som kan utgöra ingrepp i individers privatliv.186 Mänskliga 

rättighetsinstitutioner har historiskt sett utgått från att privata aktörer ska skyddas från staters 

godtyckliga ingrepp i privatlivet. Kvinnor har tidigare varit uteslutna ifrån politiska aktiviteter 

och lagstiftningsarbeten. Därigenom har de mänskliga rättighetsinstitutionerna hamnat i ett 

fokus på män och deras rätt att inte utsättas för statliga överträdelser.187 Detta har resulterat i 

att kvinnor hamnat i skymundan.188  

 

Våld mot kvinnor i hemmet har länge definierats som ”privat” och inte ett strukturellt 

samhällsproblem. När inte vissa delar av privatlivet regleras av staten resulterar det i att 

ojämlika förhållanden tjänas. Respekten för privat- och familjelivet är starkt skyddade 

rättigheter. Dessa är viktiga rättigheter, men de får inte begränsa andra rättigheter, såsom 

exempelvis kvinnors rätt i den privata sfären.189 Skyddet för privatlivet är en viktig rättighet, så 

 
185 Ibid., s. 22. 
186 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 8. Jfr Kroon and others, v. the 

Netherlands, p31. Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till 

Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, s. 347. Jfr Cameron, An introduction to the European 

Convention on Human Rights, s. 122. 
187 Benninger-Budel, Due diligence and its application to protect women from violence, s. 1. 
188 Ibid., s. 2.  
189 Ibid., s. 4. Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. 
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länge alla vuxna kan uppleva denna på ett jämlikt sätt. När privatlivet i ett ojämlikt hem är för 

starkt skyddat från staters ingrepp är det de starka och våldsamma individerna som gynnas, 

medan de svaga riskerar att inte omfattas av rättigheten.190 Privat- och familjelivet är uppbyggt 

genom att männen ska styra och bestämma över kvinnorna i den privata miljön.191 Ojämlikhet 

inom familjen är således ett hinder för ett jämlikt samhälle, när så mycket av den sociala 

konstruktionen formas och tar plats inom familjeförhållandena.192 

 

Europadomstolen har i samband med artikel 2 (rätten till liv) ansett att när det förekommer våld 

i hemmet, kan inte förövarnas rättigheter ersätta offrens rättigheter, i synnerhet inte offrens 

psykiska och fysiska integritet.193 Uttalandet skulle kunna tolkas på så sätt att en man som 

utövar psykiskt våld mot en kvinna, inte kan anses ha ett starkare skydd för sitt privatliv än vad 

kvinnan har. Domstolen har uttalat att stater enligt artikel 8 har en positiv förpliktelse att ingripa 

för att skydda utsattas rättigheter och hälsa.194 Om staternas negativa förpliktelse som innefattar 

skydd för privatlivet således är för starkt skyddad, riskerar de svagare och utsatta att inte 

tillämpas den positiva förpliktelsen som innefattar rätten till privatliv.195 Europadomstolens 

uttalande bör tolkas på så sätt att stater har en positiv förpliktelse i enlighet med artikel 8 att 

skydda de utsattas rättigheter och hälsa även i den privata sfären.  

 

Europadomstolen har även i sin praxis betonat vikten och behovet av att ta itu med alla olika 

former av våld i hemmet.196 Kvinnors förtryck grundas i familjeförhållandena, och denna grund 

måste motarbetas för att samhället ska kunna åstadkomma jämlikhet mellan könen.197 Om stater 

således skulle följa Europadomstolens uttalande på så sätt att stater börjar identifiera och 

eventuellt kan börja kriminalisera alla former av våld i hemmet, därmed även psykisk 

misshandel, kan kanske även familjeförhållandena mellan individer bli mer jämlika och 

samhället kan börja utvecklas åt en mer jämlik riktning. 

 

 
190 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174.  
191 Ibid., s. 11. 
192 Ibid., s. 16. 
193 Levchuk v. Ukraina, no. 17496/19, 3 September 2020, p.84. 
194 Ibid., p.84. 
195 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174. Se även Benninger-Budel, Due diligence and its application to 

protect women from violence, s. 4. 
196 Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 2020. Se även Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 

2009, p.132. Se även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”,  s. 32.  
197 Okin, Justice, gender, and the family, s. 125. 
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4.4. Jämförelse av svensk och Europadomstolens praxis utifrån Okin  

I likhet med den svenska rättstillämpningen verkar Europadomstolens praxis tolka psykisk 

misshandel som en ”lindrigare form” av misshandel.198 Stater har enligt artikel 8 positiva 

förpliktelser att upprätthålla och i praktiken tillämpa en adekvat rättslig reglering som ger skydd 

mot handlingar som kan kränka en individs psykiska integritet och orsaka skada på individens 

psykiska välbefinnande. I detta hänseende krävs det enligt domstolen inte att det måste finnas 

en straffrättslig reglering, utan ett civilrättsligt skydd kan vara tillräckligt.199 Okin betonar dock 

att speciella skyddsregleringar måste byggas in i våra lagar och policyer för att alla ska försäkras 

om att arbetsfördelningen inom familjer är uppbyggda på ett rättvist sätt och inte utefter 

könsrollerna inom familjen.200 På samma sätt kan Europadomstolens uttalande tolkas, att 

speciella skyddsregleringar skulle kunna anses nödvändiga enligt artikel 8 EKMR och dess 

positiva förpliktelser. Ett tillräckligt starkt skydd för det psykiska välbefinnandet och den 

psykiska integriteten bör finnas för att skydda utsatta kvinnor från att utsättas för psykisk 

misshandel inom familjen. En etikett på en straffbestämmelse mot psykisk misshandel är inte 

det som är viktigast, utan det viktigaste är att psykisk misshandel fångas upp inom straffrätten, 

både i internationell och i svensk rätt.  

 

Europadomstolens uttalanden i senare praxis innefattar att alla former av våld i hemmet ska tas 

itu med.201 Motsatsvis kan inte sägas att Sverige har fört riktigt samma diskurs om att alla 

former av våld ska bekämpas. Svenska förarbeten nämner att våldet härstammar ifrån 

föreställningar om mäns dominans över kvinnor,202 vilket även Okin menar.203 Möjligtvis kan 

sägas att den svenska rätten kan ha fastnat i dessa föreställningar när det gäller psykisk 

misshandel i nära relation, det vill säga att det kan tolkas att det verkar vara tolererat enligt 

svenska förarbeten att en man kontrollerar sin flickvän, därför att männen ska ha en viss 

överordnad dominans inom familjen.204  

 

 
198 Jfr (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 9-10. Jfr Prop. 1997/98:55 

s. 77. 
199 Jfr (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 9-10.  
200 Okin, Justice, gender, and the family, s. 172.  
201 Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 2020. Se även Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 

2009, p.132. Se även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”,  s. 32. 
202 Prop. 1997/98:55, s. 21. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41. Se även SOU 

2015:55, s. 8. Se även (GREVIO), “Baseline Evaluation Report, Sweden s.11. Se även Benninger-Budel, Due 

dilligence and its application to protect women from violence, s. 8. 
203 Okin, Justice, gender, and the family, s. 11.  
204 Jfr ibid, s. 11.  
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Utifrån de uttalanden Europadomstolen gjort i nyligen avgjorda fall, kan det tyda på att 

Europadomstolen i sin diskurs åtminstone, tagit avstånd från ”traditionella” föreställningar om 

ojämlika könsroller i samhället och inom familjen. Dessa föreställningar verkar Sverige 

möjligtvis ha fastnat i när det gäller vissa former av våld i nära relation, då vissa former av våld 

mot kvinnor inte är tillräckligt ”straffvärda” enligt svenska förarbeten.205  

 

  

 
205 Jfr prop. 1992/93:141, s. 58. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278. 
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5. Teoretisk analys på behovet av lagstiftning 

5.1. Inledning  

I detta kapitel kommer en analys att göras utifrån vad som framkommit av gällande rätt i kapitel 

två och tre, samt utifrån den teoretiska tolkningen i föregående kapitel. Först kommer en 

jämförelse av Sveriges och Europadomstolens gällande rätt och praxis. Därefter kommer en 

analys på vad de positiva förpliktelserna innebär för Sverige i relation till psykisk misshandel 

av kvinnor i nära relation. Analyserna i kapitlet kommer att tolkas utifrån Okins teoretiska 

ställningstaganden samt utifrån de tolkningar av gällande rätt som gjorts i tidigare kapitel.  

 

5.2. Fysiskt våld – en förutsättning för att psykiskt våld ska vidkännas 

I likhet med de svenska förarbetena har de europeiska dokumenten erkänt psykisk misshandel 

som en specifik form av våld mot kvinnor.206 I svenska förarbeten ansågs dock att 

kontrollerande beteenden såsom att till exempel förbjuda kvinnan att träffa vänner och familj, 

eller tala grovt nedsättande till kvinnan, vara lindrigare psykisk misshandel.207 Även i guiden 

för hur artikel 8 EKMR ska tillämpas ansågs vissa handlingar som ingår i psykisk misshandel 

vara ”mindre allvarliga handlingar”.208  

 

Svensk praxis på exempelvis ”grov kvinnofridskränkning” tyder dock på att det krävs fysisk 

misshandel för att våldet ska kunna straffbeläggas.209 Kritik har riktats mot praxis av 

bestämmelsen, på grund av att det tycks krävas fysiskt våld och fysiska skador för att 

bestämmelsen ska kunna tillämpas.210 Antalet fällande domar och anmälningar har även 

minskat vid tillämpningen av brottet. Detta beror enligt BRÅ på högre krav på stödbevisning 

för samtliga handlingar inom brottsbeskrivningen. Dessutom anses bestämmelsen ha utvecklats 

mot ”en snävare rättslig bedömning” än vad som egentligen bör krävas för att utgöra handlingar 

av ett led av kränkningar som ursprungligen var tänkt skulle omfattas av bestämmelsen.211 

Utifrån BRÅ:s analys kan det tyda på att bestämmelsen från början var tänkt att omfatta fler 

handlingar än fysisk misshandel, men att bestämmelsen i praxis har tenderat att bli snävare än 

 
206 Jfr Prop. 1992/93:141, s. 21. Se även SOU 2014:49, s.55-56. Se även Prop. 1997/98:55, s. 75. Jfr 

Istanbulkonventionen. Se även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 

9-10. Se även GREVIO, ”Baseline Evaluation Report Sweden”, s. 45, p. 178. 
207 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
208 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 9-10.  
209 BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 24. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 170. 
210 BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 24. Jfr t.ex. NJA 2013 s.548 och NJA 2005 s. 712.  
211 BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 13.  
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vad som var tänkt vid införandet av paragrafen. Den fokuserar numera mestadels på det fysiska 

våldet.  

 

Antagandet att fysisk misshandel tycks krävas för en fällande dom i svenskt sammanhang, 

verkar även vara relevant i Europadomstolens praxis vid fall av våld i nära relation. I 

Europadomstolens praxis nämns ofta den psykiska misshandeln, men den tas upp i samband 

med att fysiska övergrepp begåtts.212 Både Europadomstolen samt svensk praxis tycks vara inne 

på samma spår: det verkar krävas fysisk misshandel för att diskussionen om psykisk misshandel 

ska tas upp som en form av våldet.213 Kan en förklaring till detta vara att psykisk misshandel 

anses vara en privat angelägenhet, där skyddet för den privata sfären är så pass starkt skyddat 

att det inte anses förenligt med rättigheten att staten ingriper så länge inte misshandeln är fysisk?  

 

5.3. Sverige kan behöva följa Europadomstolens riktning   

Vid den svenska brottsbalksreformen förekom diskurser om värnandet för det privata. Våldet 

som således förekom i det privata betraktades därmed som en privatsak, som inte rättsväsendet 

skulle sätta sig upp emot.214 Som nämnts tidigare argumenterar Okin att skyddet för privatlivet 

är en viktig rättighet, så länge den upplevs på ett rättvist och jämlikt sätt av alla i samhället. Är 

statens respekt för den privata sfären däremot för skyddad från statlig inblandning, riskerar även 

ojämlikt uppbyggda hem och familjeförhållanden att vara för starkt skyddade. Det är i detta fall 

de starka och våldsamma som skyddas, och de svagare individerna hamnar i skymundan.215 

Privat- och familjelivet är utformat på så sätt att männen ska styra och bestämma över kvinnorna 

i den privata miljön.216 Det finns inga tvivel om att våld i nära relation är nära förknippat med 

skillnader i makt och beroende könen emellan.217 Som nämndes i föregående kapitel av 

 
212 Jfr Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. Jfr Levchuk v. Ukraina, no. 17496/19, 3 September 

2020. Jfr Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010. Jfr Kalucza mot Ungern, no. 57693/10, 24 

april 2012. Se även European Court of Human Rights, ”Factsheet – Domestic Violence”, The Council of Europe. 

Senast uppdaterad April 2022. Hämtad 23 mars 2022, s. 9-12. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf  
213 Jfr Prop. 1992/93:141, s. 21. Se även SOU 2014:49, s.55-56. Se även Prop. 1997/98:55, s. 75. Se även BRÅ, 

Grov kvinnofridskränkning, s. 24. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 170. Jfr (ECHR), 

” Factsheet – Domestic Violence”, s. 9-12. Jfr Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. Jfr Levchuk 

v. Ukraina, no. 17496/19, 3 September 2020. Jfr Hajduovà mot Slovakien no. 2660/03, 13 november 2010. Jfr 

Kalucza mot Ungern, no. 57693/10, 24 april 2012. 
214 Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 296. Se t.ex. prop. 1962:10 del B, s. 131.  
215 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174. 
216 Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Prop. 1997/98:55, s20. Jfr SOU 1995:60, s. 49.  
217 Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. Jfr Prop. 1997/98:55, s. 21. Se även SOU 1995:60, s. 49. Jfr 

Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 141. Jfr SOU 2015:55, s. 8. Se även (GREVIO), “Baseline 

Evaluation Report, Sweden”, s.11. Se även Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 41. Se även 

Benninger-Budel, Due dilligence and its application to protect women from violence, s. 8. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf


 

 

44 

uppsatsen, skulle en förklaring kunna vara att den svenska rätten fastnat i traditionella 

föreställningar om männens dominans och kvinnornas underordning. Den svenska rätten kan 

även ha influerats av en del av diskurserna från brottsbalksreformen: att våld i nära relation är 

en privatsak som staten inte ska beblanda sig i, åtminstone när det kommer till den del av våldet 

som utgör psykisk misshandel.  

 

Europadomstolens uttalanden i fallen Buturugă mot Rumänien samt Volodina mot Ryssland 

kan däremot visa på att Europadomstolen anser att det är viktigt att staterna tar itu med alla 

former av våld mot kvinnor i nära relation.218 Då dessa nyligen avgjorda fall hanterat 

kvinnornas tidigare partners intrång på kvinnornas sociala medier och cybervåld, och således 

inte fokuserat på fysiskt våld, kan detta tyda på att Europadomstolen börjat inkludera andra 

former av våld än endast fysiskt. Dessa fall skulle kunna tolkas som vägledande inför framtida 

fall som eventuellt skulle kunna komma upp i Europadomstolen, där psykisk misshandel mot 

kvinnor i nära relation blir den centrala frågan. Då kanske det inom en snar framtid inte krävs 

fysiskt våld för att psykisk misshandel ska kunna få fokus och sedan straffbeläggas.  

 

Om detta således är den riktning Europadomstolen går emot, innebär det att Sverige måste följa 

Europadomstolens spår i enlighet med 2 kap 19§ RF där det står att: ”lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Det innebär 

således att även Sverige bör inkludera andra former av våld mot kvinnor i nära relation i 

Brottsbalken, inte endast fysisk misshandel. 

 

5.4. Bör Sverige utvidga Brottsbalken för att psykisk misshandel ska omfattas?  

Ett annat argument som kan peka på att Sverige bör utvidga lagstiftningen kring psykisk 

misshandel i nära relation är att Sverige ratificerat Istanbulkonventionen.219 

Istanbulkonventionen definierar psykisk misshandel som en specifik form av våld mot kvinnor. 

Våldet behöver inte nödvändigtvis inkludera fysisk misshandel för att den psykiska ska räknas 

som en form av våld.220 Sekretariatet för övervakningsmekanismen för Istanbulkonventionen, 

GREVIO, har dessutom rekommenderat de svenska myndigheterna att de ska ”[…] ensure the 

 
218 Se Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 2020 och Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 

14 september 2021.  
219 Council of Europe, “Treaty Office”. 
220 European Parliament, ”Violence against Women”, s. 17. Se även Istanbulkonventionen artikel 3a, 3b och 33.  
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effective application of the full range of criminal offences relevant to psychological violence 

employed by one intimate partner against the other, […]” genom att exempelvis satsa mer på 

utbildning kring ämnet psykisk misshandel av brottsbekämpande myndigheter samt att avsätta 

mer personal och ekonomisk resurs för detta.221 Detta skulle dock kunna innebära att ett 

straffrättsligt skydd som förbjuder psykisk misshandel inte anses vara nödvändigt enligt de 

positiva förpliktelserna i artikel 8 EKMR, såvida utbildning och andra resurser finns för att 

förebygga och skydda kvinnor från psykisk misshandel. Då fokus i denna uppsats dock ligger 

på de straffrättsliga bestämmelserna i svensk lagstiftning kommer uppsatsen i analysen som 

följer endast att utreda de straffrättsliga konsekvenserna av att psykisk misshandel inte finns i 

svensk lag.  

 

Då GREVIO rekommenderar Sverige att ”[…] ensure the effective application of the full range 

of criminal offences […]” vid förekomst av psykisk misshandel,222 innebär detta således att 

övervakningsmekanismen för Istanbulkonventionen inte ansett att Sverige fullföljt 

konventionen tillräckligt vid denna punkt. Sverige har ingen motsvarande bestämmelse som 

förbjuder psykisk misshandel som Istanbulkonventionen har. För att Sverige ska kunna 

säkerställa en effektiv tillämpning av brottsförebyggande åtgärder då psykisk misshandel 

föreligger, kan det innebära att Sverige bör utvidga sin lagstiftning för att en effektiv 

tillämpning av hela spektrumet av alla brott ska kunna säkerställas, samt för att kvinnor som är 

utsatta ska kunna skyddas. När för mycket delar av privatlivet lämnas utan statlig inblandning 

kan det få katastrofala följder för kvinnorna och barnen som utsätts för olika typer av 

övergrepp.223 Utan statlig inblandning kan dessa gärningar försiggå obehindrat och det är 

kvinnor och barn i familjen som riskerar att drabbas. Även om det svenska samhället i allmänhet 

blivit mindre tolerant när det gäller fysisk misshandel,224 kan det anses att Sverige fortfarande 

tolererar psykisk misshandel mot kvinnor, eftersom det inte finns någon tydlig 

straffbestämmelse som kriminaliserar psykiskt våld i Sverige. Förarbetena har dessutom uttalat 

att psykisk misshandel omfattar alltför många handlingar för att kunna kriminaliseras.225 Det 

anses även vara en ”lindrigare” form av våld, som inte är ”straffvärt”, enligt förarbetena.226  

 

 
221 GREVIO, ”Baseline Evaluation Report Sweden”, s. 45, p. 178.  
222 Ibid., s. 45, p. 178. 
223 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 173.  
224 Se kap. 2. Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. 
225 Se kap. 4, avsnitt 4.2. Jfr BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 24. Se även Burman, Straffrätten och mäns 

våld mot kvinnor, s. 170. 
226 Jfr prop. 1992/93:141, s. 58. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278. 
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5.4.1. Det lindriga våldet 

Trots att det fysiska och psykiska våldet hänger ihop, samt att psykisk misshandel beskrivs 

utgöra den vanligaste formen av våld i en parrelation och dessutom anses vara ett stort 

samhällsproblem i Sverige,227 finns det i princip inget rättsligt skydd för kvinnor i Sverige som 

utsätts för psykisk misshandel. Lag och praxis kan behöva rekonstrueras för att samhället ska 

kunna övervinna de ojämlikheter som kvinnor och barn fortfarande lever i.228 Våldet mot 

kvinnor är ett brett område och måste därför angripas på en bred front.229 I Sverige verkar denna 

breda front för det mesta ha avgränsats till straffbestämmelserna ”misshandel” (som då är 

fysisk), ”grov kvinnofridskränkning” (som i praxis verkar kräva fysiskt våld), ”olaga hot” (som 

kräver ett direkt eller indirekt hot mot en person som resulterar i allvarlig rädsla) samt 

”ofredande” (som tycks kräva någon form av trakasserier i form av exempelvis flera 

kontaktförsök).230 

 

Kontrollerande beteenden, kränkande kommentarer, manipulering, förbud med mera som ingår 

i den psykiska misshandeln, utelämnas i den svenska lagstiftningen. Beteenden där mannen 

exempelvis förbjuder kvinnan att träffa vänner eller familj eller att gå ut, eller att mannen talar 

grovt nedsättande till kvinnan, samt vissa kontrollerande beteenden gentemot kvinnan, ansågs 

i förarbeten vara lindrigare former av psykisk misshandel.231 Som nämnts i det tidigare kapitlet, 

skriver Burman att när regeringen avfärdade kvinnovåldskommissionens förslag om att 

kriminalisera psykiskt våld,232 kan detta tolkas som att lagstiftaren ”reproducerar en ’sanning’” 

om att det psykiska våldet inte är möjligt att kriminalisera.233 Det har istället ansetts att 

straffrättsliga följder för psykisk misshandel inte är den väg som bör väljas i första hand. 

Motiveringen till detta har varit bland annat att bestämmelserna ”ofredande” och ”olaga hot” 

är tillräcklig för att fånga upp de ”straffvärda” handlingar som psykisk misshandel utgör.234 

När skyddet för den privata sfären skyddar ojämlika familjeförhållanden och övergrepp inom 

familjen genom att en viss form av våld inte straffbeläggs i svensk rätt, gynnar detta de 

 
227 Prop. 1992/93:141, s. 21. Se även SOU 2014:49, s.55-56. Se även: BRÅ, ”Brott i nära relationer”, s. 7-8. Se 

även BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 28-29. Se även European Institute of Gender Equality, ”Combating 

Violence against women: Sweden”, s. 2.  
228 Okin, Justice, gender, and the family, s. 117.  
229 SOU 1995:60, s. 49. Se även prop. 2012/13:108, s. 7. Jfr Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 

2020 och Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021. 
230 Se kap. 2. 
231 Prop. 1997/98:55 s. 77.  
232 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
233 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286.  
234 Ibid., s. 278. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58.  
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våldsamma männen som utövar psykiskt våld, och de utsatta kvinnorna lämnas utanför det 

rättsliga skyddet.235  

 

GREVIOS rekommendation kan dock tolkas på så sätt att övervakningsmekanismen för 

Istanbulkonventionen anser att Sverige inte har vidtagit alla åtgärder för att säkerställa skyddet 

för kvinnor mot psykisk misshandel. Som nämndes innan har en sanning reproducerats i 

svenska förarbeten att det är omöjligt för svensk rätt att kriminalisera psykisk misshandel,236 

vilket kan ha lett till att Sveriges lagstiftare accepterat denna ”sanning” och därmed än idag 

lämnar psykisk misshandel utanför Brottsbalken. Dock tyder Europadomstolens nyligen 

avgjorda rättsfall på att Europadomstolen inte verkar anse att det är omöjligt att kriminalisera 

andra handlingar än fysisk misshandel när det gäller våld i nära relationer.237 Europadomstolens 

uttalanden samt rekommendationen från GREVIO kan tolkas peka mot samma riktning.  

 

5.4.2. Grov kvinnofridskränkning och samtyckeslagen 

I likhet med förarbetena till ”grov kvinnofridskränkning” där det ansågs att psykisk misshandel 

som lagstadgad bestämmelse skulle omfatta en ”alltför oöverskådlig krets av gärningar”,238 

ansågs det även i förarbeten till Sveriges nyligen införda samtyckeslag, att den nya 

samtyckeslagen kunde leda till bevisproblem samt ”osäkerhet kring räckvidden av det 

straffbara området”.239 I förarbeten till grov kvinnofridskränkning ansågs det att 

legalitetsprincipen stod i vägen för att lagstadga psykisk misshandel, då legalitetsprincipen 

innebär att en straffbestämmelse måste ha ett begränsat straffområde.240 Även i förarbeten till 

samtyckeslagen användes legalitetsprincipen som ett motargument till den nya 

lagformuleringen.241 Trots att argument som anfördes 1997 vid diskursen om att lagstadga 

psykisk misshandel, liknande argumenten som framfördes även i förarbetena till 

samtyckeslagen, infördes ändå samtyckeslagen år 2018 och finns numera i 6 kap 1a§ BrB.242 

Den nya lagstiftningen skulle kunna tyda på att det inte längre bör anses vara omöjligt att 

lagstadga även psykisk misshandel. Trots liknande motargumentering till båda lagförslagen 

 
235 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 174.  
236 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286. 
237 Se Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 2020 och Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 

14 september 2021. 
238 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
239 Prop. 2017/18:177, s. 20.  
240 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
241 Prop. 2017/18:177, s. 30. 
242 SFS 2018:618.  
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kunde samtyckeslagen ändå införas. Samtyckeslagens införande kan åtminstone tyda på att en 

balanserad väg bör kunna konstrueras, för att psykisk misshandel ska kunna omfattas på något 

sätt i det straffrättsliga hänseendet. Kanske kan de redan befintliga bestämmelserna utvecklas 

så att dessa kan omfatta fler (eller alla) delar av den psykiska misshandeln?    

 

I förarbeten till samtyckeslagen ansågs att ”en kriminalisering av oaktsamhet” skulle ha 

betydelse i praktiken då det skulle motverka ”icke önskvärda beteenden” i samhället.243 Samma 

argument skulle kunna appliceras på psykisk misshandel, om det skulle finnas en tydlig 

straffbestämmelse skulle även detta kunna ha betydelse i praktiken för att motverka ”icke 

önskvärda beteenden”. Psykisk misshandel i form av kontroll, nedsättande kommentarer, 

trakasserier, manipulation samt begränsningar med mera, är också beteenden som inte är 

önskvärda. Genom en tydlig straffbestämmelse som kriminaliserar psykisk misshandel skulle 

det kunna vara ett sätt att försöka motverka den formen av misshandel samt kanske stoppa 

våldsprocessen i ett tidigt skede, innan våldet riskerar att övergå till fysiskt. Detta på samma 

sätt som samtyckeslagen är tänkt att motverka sexuella handlingar som inte är samtyckta till.  

 

I förarbeten till samtyckeslagen uttalas även att bland annat England och Skottland har infört 

en samtyckeslag, men det noteras att svensk rätt ter sig annorlunda från Englands och 

Skottlands.244 Uttalandet är nämnvärt, eftersom Storbritannien har en relativt ny lagstiftad 

bestämmelse som kriminaliserar kontrollerande, tvingande beteenden och handlingar i nära 

relation, det vill säga psykisk misshandel. Som det nämns i förarbeten, ser engelsk rätt 

annorlunda ut jämfört med svensk rätt, men det är värdefullt att poängtera att jämförelser med 

Storbritannien gjordes i svenska förarbeten till samtyckeslagen, som numera är en befintlig lag 

i Sverige. Således bör det kunna tänkas vara relevant för Sverige att kunna inspireras av 

Storbritannien även när det kommer till deras bestämmelse som kriminaliserar psykisk 

misshandel i nära relation. Kanske kan samtyckeslagen och Storbritanniens bestämmelse 

tillsammans ge inspiration för Sverige att överväga Kvinnovåldskommissionens förslag om att 

lagstadga psykisk misshandel en gång till?     

 

 
243 Prop. 2017/18:177 – En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, s. 23.   
244 Ibid., s. 23.  
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5.5. Positiva förpliktelser att lagstadga psykisk misshandel? 

Då Sverige inte har någon tydlig straffrättslig reglering mot psykisk misshandel, kan det 

innebära att Sverige bryter mot sina positiva förpliktelser enligt artikel 8 EKMR. En viktig del 

av artikel 8 är att den ska skydda rätten till personlig utveckling, vilket således innebär att varje 

individ har rätt att utveckla sin egen personlighet och personlig autonomi.245 En viktig princip 

för den grundläggande tolkningen av artikel 8 är att en personlig sfär ska garanteras varje 

individ, inkluderat att varje individ ska ha rätt att utveckla sina egna detaljerade identiteter på 

ett individuellt plan.246 Det innebär således att även kvinnor ska garanteras denna möjlighet i 

enlighet med artikel 8 EKMR. Om det däremot inte finns någon rättslig reglering för att skydda 

kvinnors personliga sfär och rätt till privatliv i hemmet, hur ska kvinnor kunna garanteras denna 

rättighet?247  

 

Som nämndes tidigare i uppsatsen, anses det inte vara nödvändigt i svenska förarbeten att 

lagstadga psykisk misshandel i en egen straffbestämmelse.248 Bland annat ansågs det att en 

bestämmelse som skulle innefatta ”lindrigare psykisk misshandel” skulle vara alltför oprecis 

och omfatta en ”alltför oöverskådlig krets av gärningar”.249 Lindrigare psykisk misshandel 

ansågs utgöra fall där mannen förbjuder kvinnan att träffa vänner eller familj eller att gå ut, 

eller att mannen talar grovt nedsättande till kvinnan, samt vissa kontrollerande beteenden 

gentemot kvinnan.250 Detta kan tolkas som att Sverige ansåg att psykisk misshandel i form av 

kontroll och förbud, är beteenden som är lindriga och således inte ”straffvärda”.251 Alltså är 

handlingar som ingår i psykisk misshandel allt för omfattande och dessutom för ”lindriga” för 

att lagstadgas i en egen, tydlig straffbestämmelse enligt svenska förarbeten. Detta gynnar de 

våldsamma och starka i samhället, och de utsatta lämnas utanför det rättsliga skyddet.252 Det 

resulterar i att kvinnor i det svenska samhället inte åtnjuter rätten till privatliv när de 

kontrolleras och utsätts för psykisk misshandel av en man de har en nära relation till. Sveriges 

lagstiftare tycks inte anse att det är möjligt eller nödvändigt att hjälpa de utsatta kvinnorna 

 
245 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 23. Jfr Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 504. Se även Denisov mot Ukraina, no. 

76639/11, 25 september 2018.  
246 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 23. Jfr Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 505. Se även Bărbulescu mot Rumänien, 

no. 61496/08, 12 januari 2016.  
247 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 15.  
248 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58.  
249 Prop. 1997/98:55 s. 78.  
250 Ibid., s. 77.  
251 Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 278. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58. 
252 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174.  
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genom någon tydlig straffbestämmelse. På så sätt kan den psykiska misshandeln fortsätta pågå, 

trots att det anses vara en del av våldsprocessen i mäns våld mot kvinnor i nära relation,253 och 

trots att Europadomstolen anser att det ingår i staters positiva förpliktelser enligt artikel 8 

EKMR att alla stater tar itu med alla former av våld i nära relation.254  

 

5.5.1. Positiva förpliktelser att skydda  

Europadomstolen har vid ett flertal gånger i praxis betonat att en av grundprinciperna för artikel 

8 är att staterna har en positiv förpliktelse att upprätthålla och effektivt tillämpa ett system som 

straffar alla former av våld i nära relation. Tillräckliga skyddsåtgärder ska även tillhandahållas 

för offren.255 Domstolen har vidare uttalat att de positiva förpliktelserna innefattar alla former 

av våld i nära relation. I fallet Volodina mot Ryssland innebar det exempelvis enligt domstolen 

att kvinnan skulle skyddas oavsett om handlingarna skett via internet eller inte.256 Även i fallet 

Buturugă mot Rumänien uttalar domstolen att det är viktigt för staterna att ta itu med problemet 

våld i nära relation oavsett i vilka former våldet förekommer.257 I fallet Opuz mot Turkiet menar 

domstolen dessutom att våldet kan vara fysiskt såväl som psykiskt eller verbalt.258  

 

Dessa nya avgöranden kan tyda på att domstolen anser att det blir allt viktigare för stater att ta 

itu med alla olika former av våld i nära relation. Det skulle således kunna tänkas att handlingar 

som begåtts genom psykisk misshandel i nära relation, utan att fysiska handlingar förelegat, 

skulle kunna hamna inför ett liknande avgörande. Kvinnornas före detta partners intrång på 

deras sociala medier i fallen Buturugă mot Rumänien och Volodina mot Ryssland skulle kunna 

falla in under begreppet ”psykisk misshandel”, då handlingarna skulle kunna ha sin bakgrund i 

ett försök till kontroll. Även spårandet genom GPS:en i det sistnämnda fallet bör kunna tolkas 

som ett sätt för ex-partnern att kontrollera kvinnans rörelsemönster. Som nämnts tidigare i 

uppsatsen, är tillämpningsområdet av artikel 8 är både brett och växande.259 Även det breda och 

 
253 Jfr Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 286. Se även BRÅ, ”Grov kvinnofridskränkning”, s. 29. 

Se även Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, s. 16 och s. 29. Se även SOU 2014:49 s. 55-56. Se även Prop. 

1997/98:55 s. 77. 
254 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Se även Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 February 2020. Se även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human 

rights”, s. 32. Jfr European Parliament, ”Violence against Women”, s. 10. 
255 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Se även Opuz mot Turkiet, no. 

33401/02, 9 Juni 2009. Se även Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 Februari 2020. 
256 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Jfr A mot Kroatien, no. 55164/08, p. 

47.  
257 Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 2020. 
258 Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. 
259 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 514.  
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växande tillämpningsområdet av artikel 8 skulle kunna tyda på att psykisk misshandel i nära 

relation skulle kunna omfattas av tillämpningen av artikel 8 EKMR. Dock kräver domstolen ett 

samband mellan staten och den skada som en handling resulterat i. Om samband mellan statens 

agerande, eller passivitet, och den påstådda skadan inte är tillräckligt tydlig, kan domstolen anse 

att ett mål är ogiltigt.260 Detta skulle kunna innebära att om Sverige enligt domstolen inte kan 

anses vara tillräckligt passiv gällande psykiskt våld i nära relation, skulle detta kunna innebära 

att Sverige inte bryter mot sina positiva förpliktelser.  

 

Om däremot Sverige anses vara passiv genom att det inte finns en tydlig reglering, civilrättsligt 

förebyggande eller annan hjälp mot psykisk misshandel, skulle domstolen kunna anse att 

Sverige bryter mot sina positiva förpliktelser enligt artikel 8, på grund av att det inte finns ett 

tillräckligt starkt skydd för kvinnor som utsätts. Till exempel ansåg domstolen i fallet Söderman 

mot Sverige att rätten till privatliv hade kränkts enligt artikel 8 EKMR på grund av att Sverige 

på denna tid inte hade en tydlig rättslig reglering som kriminaliserade en handling att filma en 

naken minderårig flicka.261  

 

I fallet Levchuk mot Ukraina, betonas att domstolens rättspraxis fastslagit att stater har en 

positiv förpliktelse enligt Europakonventionen att införa och tillämpa en adekvat rättslig ram 

som ger skydd mot våld i hemmet.262 Domstolen skriver även i samma fall att nationella 

myndigheters ingripande kan enligt artikel 8 vara nödvändigt för att skydda offers hälsa och 

rättigheter. Domstolen har dessutom i tidigare rättspraxis för artikel 2 EKMR (rätten till liv), 

ansett att vid fall av våld i hemmet kan inte förövarnas rättigheter ersätta offrens mänskliga 

rättigheter, särskilt offrens fysiska och psykiska integritet.263 Genom dessa uttalanden kan 

tänkas att domstolen anser det vara legitimt att staten ingriper i individers privatliv, om det 

skyddar andra individers psykiska integritet, exempelvis vid fall där det föreligger psykisk 

misshandel i en nära relation. Det som hindrar ett jämlikt samhälle är familjeuppbyggnaden och 

dess relationer inom familjen, då så pass mycket av den sociala konstruktionen formas och tar 

plats inom familjeförhållandena.264 För att ett samhälle ska kunna uppnå jämlikhet, kan det 

ibland krävas att staten beblandar sig i individers privatliv. Om en skilsmässa ska ske till 

 
260 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 32. Jfr Harris, O’Boyle, 

Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 504.  
261 Söderman v. Sweden, no. 5786/08, 12 November 2013, p.117.  
262 Levchuk v. Ukraina, no. 17496/19, 3 September 2020, p.79.  
263 Ibid., p.84.  
264 Okin, Justice, gender, and the family, s. 16. 
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exempel, och lämnas till att göras upp privat makarna emellan för att uppnå en slags rättvisa, 

utan statlig inblandning, skulle det leda till katastrofala följder för kvinnor och barn. Mannen i 

familjen är ofta den som är ekonomiskt överlägsen och kvinnan skulle således inte ha så mycket 

att förhandla om.265 Samma argument kan appliceras på fall där det föreligger psykisk 

misshandel: utan statlig inblandning vid angelägenheter som anses vara privata, kan det leda 

till katastrofala följder för kvinnor och barn. Om fallet där mannen är ekonomiskt överlägsen 

kvinnan vid en skilsmässa och skilsmässan avgörs privat, jämförs med ett fall där mannen 

utövar psykiskt våld mot kvinnan och det inte finns någon straffrättslig konsekvens för mannen, 

leder dessa två fall liknande resultat: ingen av kvinnorna i fallen får någon rättslig eller statlig 

hjälp. Om kvinnor som utsätts för psykisk misshandel inte får något rättsligt skydd, kan det leda 

till att hon bland annat inte får sin rätt till sin psykiska integritet eller rätt till privatliv, som alla 

människor är garanterade att få enligt artikel 8 EKMR.  

 

5.5.2. Positiva förpliktelser att förebygga samt inte ignorera  

Redan 1993 inkluderades psykisk misshandel i FN:s resolution ”Pekingdeklarationen” som en 

specifik form av våld mot kvinnor. Stater uppmanades genom deklarationen att vidta rättsliga 

åtgärder, där straffrättslig reglering inkluderades i dessa åtgärder, för att kunna förebygga 

psykisk misshandel mot kvinnor.266 Jämförelsevis skriver Europadomstolen i fallet Opuz mot 

Turkiet från 2009 att våld i nära relation kan innefatta olika former av våldsamma handlingar, 

såsom fysisk men även psykisk misshandel eller verbala övergrepp. Enligt domstolen är våld i 

nära relation ett problem för alla konventionsstater och som inte alltid är lätt att handskas med, 

då det ofta förekommer inom personliga och privata relationer. Våldet påverkar inte bara 

kvinnor, utan ofta är även barnen direkt eller indirekt drabbade av våldet.267 Detta bör tyda på 

att Europadomstolen skulle anse att psykisk misshandel mot kvinnor ska inkluderas i det 

straffrättsliga arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Uttalandet bör tolkas som att 

medlemsstaterna inte endast bör omfatta de fysiska handlingarna vid arbetet av förebyggandet 

av våldet.  

 

Staten kan som sagt bli fälld för att ha brutit mot sina positiva förpliktelser genom att tolerera 

en existerande situation eller att inte skapa ett tillräckligt rättsligt skydd. Staten kan anses bli 

ansvarig på grund av underlåtenhet om domstolen finner att det rättsliga skyddet varit 

 
265 Ibid., s. 173.  
266 European Parliament, ”Violence against Women”, s. 11. 
267 Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. Jfr A mot Kroatien, no. 55164/08, p. 46.  
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otillräckligt, trots att det är en individ som utsatt en annan enskild individ för ett specifikt 

övergrepp.268 Det kan alltså innebära att om Sverige inte har en lagstadgad bestämmelse som 

förbjuder psykisk misshandel i nära relation, kan Sverige bryta mot sina positiva förpliktelser 

genom underlåtenhet då det rättsliga skyddet inte är tillräckligt. Traditionella föreställningar 

om att familjen och dess relationer är privata och att kvinnorna är underordnade männen lever 

kvar än idag.269 Vissa traditionella perspektiv är så pass extrema att de inte borde vara tillåtna 

över huvud taget, eftersom de kränker grundläggande värden såsom jämlik grundläggande 

frihet och självrespekt. Perspektiv som baseras på att kvinnor i sig är underlägsna och att 

kvinnors funktion är att de ska uppfylla mäns behov bör inte ens vara ett legitimt perspektiv i 

samhället.270 Ett traditionellt synsätt på kvinnor kan vara att mannen är överlägsen i en relation, 

att mannen har makt och bestämmer samt har rätt till kontroll. Detta blir en kränkning av 

kvinnornas grundläggande frihet och självrespekt, och detta bör inte vara ett accepterat synsätt 

i dagens samhälle.271  

 

Att psykisk misshandel inte anses vara ”straffvärt” och att det omfattar alltför många gärningar, 

kan tolkas som en underlåtenhet från Sveriges sida att faktiskt ta itu med problemet, eftersom 

det rättsliga skyddet som det ser ut idag inte ter sig vara tillräckligt.272 Det kan tolkas utifrån 

svenska förarbeten att psykiskt våld inte anses vara tillräckligt allvarligt.273 En tolkning kan 

vara att det finns en underliggande föreställning i förarbetena att mannen ska ha en viss kontroll 

över kvinnan, och dessa föreställningar lever kvar i samhället, på samma sätt som de verkar 

leva kvar hos Sveriges lagstiftare.274 Dock måste de krav på skyddsåtgärder som staten ska 

erhålla, vara rimliga.275 Det bör dock kunna anses vara rimligt att staten inte ska skydda ojämlikt 

uppbyggda familjer – det bör snarare vara rimligt att skydda de individer som riskerar att hamna 

i skymundan av de rättigheter som alla individer ska garanteras.276 Staten bör kunna garantera 

 
268 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 347. 
269 Okin, Justice, gender, and the family, s. 171.  
270 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174. Jfr SOU 1995:60, s. 51.  
271 Jfr SOU 1995:60, s. 52.  
272 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 347. 
273 Jfr prop. 1992/93:141, s. 58. 
274 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Prop. 1997/98:55, s20. Jfr SOU 1995:60, s. 49. 
275 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 347. 
276 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 174. 
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att även kvinnor får åtnjuta samma rätt till privatliv som män. För att ett samhälle ska kunna bli 

jämlikt kan det krävas att staten ingriper i vissa delar av individers privatliv.277  

 

5.5.3. Positiva förpliktelser att ta itu med alla former av våld  

Utifrån Europadomstolens uttalanden i nyare praxis, anser domstolen att det är rimligt att ta itu 

med alla olika former av våld som sker i nära relation, således bör även psykisk misshandel 

kunna tolkas in i dessa uttalanden.278 Dessutom, som nämndes tidigare i uppsatsen, argumentet 

som lades fram för att motsätta sig ett lagstadgande av psykisk misshandel i förarbetet om ”grov 

kvinnofridskränkning” från 1997, liknade argumenten som motsatte sig samtyckeslagens 

utformning i förarbetena till samtyckeslagen 2018. Samtyckeslagen har trots motstridigheterna, 

ändå trätt i kraft. Om samtyckeslagen ansågs vara rimlig enligt svensk rätt, bör ett lagstadgande 

som förbjuder psykisk misshandel i nära relation också kunna anses vara rimlig. En sådan 

skyddsåtgärd för att skydda kvinnor i privatlivet bör anses vara rimlig även enligt 

Europadomstolen. Om staten inte ingriper i individers privatliv när det försiggår övergrepp och 

ojämlika familjeförhållanden, kan privatlivet vara väldigt farligt för kvinnor och barn.279  

 

Samhället kan bli jämlikt endast när samhällets alla medlemmar är jämlika.280 Eftersom det är 

familjen som formar oss från barnsben och hur vi sedan blir som personer, är det omöjligt att 

utelämna familjen ur den grundläggande strukturen i samhället.281 Jämförelsevis kan inte staten 

utelämna vissa delar av våldsprocessen och våldsformer ur den svenska lagstiftningen om 

samhället ska kunna bli jämlikt mellan män och kvinnor, trots att det skulle påverka skyddet av 

individers privatliv. Ett lagstadgande som förbjuder psykisk misshandel är ett lagstadgande som 

förbjuder en viss form av mäns våld mot kvinnor. Som nämnts tidigare, har Europadomstolen 

uttalat att staterna i enlighet med sina positiva förpliktelser i artikel 8, ska ta itu med alla former 

av våld i nära relation.  

 

Kvinnor måste också kunna uppleva sin rätt till privatliv på samma sätt som män, samtidigt 

som kvinnor måste kunna skyddas från alla former av våld i nära relation. Dessutom måste 

 
277 Jfr ibid., s. 173. 
278 Jfr Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Se även Opuz mot Turkiet, no. 

33401/02, 9 Juni 2009. Se även Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 February 2020. Se även A mot Kroatien, 

no. 55164/08, p. 47.  
279 Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. Jfr SOU 1995:60, s. 51.  
280 Okin, Justice, gender, and the family, s. 128. Jfr SOU 1995:60, s. 69.  
281 Okin, Justice, gender, and the family, s. 184. Jfr SOU 1995:60, s. 100.  
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barnen i dessa familjer skyddas,282 eftersom våldet ofta är ett inlärt beteende inom familjen. 

Barn som växer upp i familjer där våld är en del av familjens vardag löper ofta större risk att 

själva utöva våld i vuxenlivet.283 Om psykisk misshandel således skulle bli en självständig och 

tydlig straffbestämmelse, kanske det kan visa att samhället inte tolererar denna form av våld. 

Då kan det bli tydligt både för familjer samt samhället i allmänhet att dessa handlingar och 

beteenden inte är förenliga med ett jämlikt samhälle.284 

  

 
282 Okin, Justice, gender, and the family, s. 128. 
283 Jfr SOU 1995:60, s. 100. Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 14 och s. 170. 
284 Jfr Prop. 2017/18:177, s. 23.  
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6. Avslutande reflektioner 

6.1. Inledning 

Uppsatsens huvudsyfte har varit att utreda om svensk lagstiftning bör utvidgas för att alla 

former av våld i nära relation ska kunna omfattas av Brottsbalken, framför allt om psykisk 

misshandel bör ha en tydlig straffbestämmelse. Detta för att samhället ska kunna bli mer jämlikt 

mellan män och kvinnor. Uppsatsen har således utrett om det finns något rättsligt skydd mot 

psykisk misshandel i nära relation i dagsläget i Sverige. Det har även utretts vad staters positiva 

förpliktelser enligt Europakonventionens artikel 8 innebär utifrån gällande rätt. Vidare har 

utredning gjorts på om skyddet för den privata sfären kan vara ett svar på varför Sverige inte 

har någon tydlig, rättslig bestämmelse som förbjuder psykiskt våld. Till sist har uppsatsen utrett 

om Sverige uppfyller sina positiva förpliktelser när det kommer till att skydda kvinnor från 

psykisk misshandel i nära relation. ”The positive obligation applies to all forms of domestic 

violence…” har Europadomstolen uttalat i praxis.285 Uppfyller Sverige sina positiva 

förpliktelser att skydda kvinnor mot alla former av våld i nära relation?  

 

6.2. Omfattas psykisk misshandel i nära relation av Sveriges nuvarande 

lagstiftning i Brottsbalken? 

I en motion från 2020 anses det att Sveriges lagstiftning innehåller luckor gällande psykisk 

misshandel och således framhävs det att Sverige bör kriminalisera beteenden såsom bland annat 

är kontrollerande.286 Efter uppsatsens utredning instämmer jag med motionen. Jag anser att det 

finns luckor i Sveriges lagstiftning gällande psykisk misshandel i nära relation: Sverige har inte 

ett tillräckligt rättsligt skydd för kvinnor som utsätts för psykiskt våld. Psykisk misshandel 

hamnar ofta i skymundan, då exempelvis ”misshandel” och ”grov kvinnofridskränkning” kräver 

fysisk misshandel för att bli tillämpbara.287 ”Olaga hot” och ”ofredande” omfattar inte den 

psykiska misshandel som utgörs genom exempelvis manipulering, kontroll, straff, 

förolämpningar eller underminering.288 Jag tolkar bestämmelserna i svensk lagstiftning på så 

sätt att en del av psykisk misshandel eventuellt kan falla in under vissa av de befintliga 

bestämmelserna. Det tycks dock krävas mycket för att de ska bli tillämpbara, däribland fysiskt 

våld. Trots detta ingår psykisk misshandel både i nationella och internationella källor i 

 
285 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Jfr Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 Februari 2020.  
286 Motion 2020/21:2414. 
287 Se avsnitt 5.2.  
288 Se avsnitt 2.4. och 2.5.  
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definitionen av ”våld i nära relation”.289 Det beskrivs även att psykisk misshandel är olagligt i 

Sverige.290 Men som denna uppsats tyder på, omfattas inte alla, knappt några, delar av psykisk 

misshandel av någon befintlig straffbestämmelse.291 I enlighet med uppsatsens analys omfattas 

således inte psykiskt våld i nära relation av Sveriges straffbestämmelser i dagsläget. Psykisk 

misshandel har dock ansetts vara en form av våld i nära relation sedan en lång tid tillbaka.292 

Varför har psykisk misshandel då inte blivit en lagstadgad straffbestämmelse i Sverige?  

 

En underliggande argumentering i de svenska förarbetena tyder på att den psykiska misshandeln 

av kvinnor förminskas. Misshandeln betraktas som lindrig och således anses den inte utgöra ett 

tillräckligt stort problem. Detta leder till att familjeförhållanden kan fortsätta vara uppbyggda 

på ett ojämlikt sätt, där föreställningar om mäns dominans över kvinnor kan leva vidare i 

samhället, på samma sätt som dessa föreställningar verkar ha framträtt i de svenska förarbetena 

vid diskursen om mäns psykiska våld mot kvinnor.293 Som nämns i inledningen på denna 

uppsats anses det i svenska förarbeten att mäns våld mot kvinnor är ett hinder för samhällets 

jämställdhetsarbete.294 För att samhället ska kunna bli jämlikt krävs det att familjernas 

utveckling går åt ett mer rättvist och jämlikt håll, och familjelivets utveckling måste således 

stöttas genom de lagar och policyer som existerar. När inte alla våldsformer är kriminaliserade 

och psykisk misshandel av kvinnor inte straffbeläggs, stöttar inte lagar eller policyer 

familjelivets jämlika utveckling. Således kan inte samhället bli jämlikt när män och kvinnor 

inte är jämlika inom familjen. Samhället kan endast bli jämlikt när familjerelationerna är 

uppbyggda jämlikt och rättvist.295  

 

Argumenteringen i förarbetena till ”grov kvinnofridskränkning” och ”samtyckeslagen” 

liknande varandra. De parter som var emot att kriminalisera vissa delar av psykisk misshandel 

och de som var emot samtyckeslagens utformning och tillämpning hade liknande motargument 

till lagförslagen.296 Trots detta har vi numera en samtyckeslag i Sverige, men inte en lag mot 

psykisk misshandel. En lagstiftning som förbjuder psykisk misshandel bör vara lika möjlig att 

 
289 Jfr Prop. 1992/93:141, s. 21. Se även SOU 2014:49, s.55-56. Se även Prop. 1997/98:55, s. 75. Jfr 

Istanbulkonventionen. Se även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 

9-10. Se även ”GREVIO, Baseline Evaluation Report Sweden”, s. 45, p. 178. 
290 SOU 2015:55, s. 45-46. 
291 Jfr Kvinnofridslinjen, ”Psykiskt våld”. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286. 
292 European Parliament, ”Violence against Women”, s. 19. Jfr Prop. 1992/93:141, s. 21. 
293 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 11, s. 14 och s. 16.  
294 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s. 21. Se även SOU 2015:55, s. 8. 
295 Okin, Justice, gender, and the family, s. 184. 
296 Se avsnitt 5.2.  
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införliva i svensk rätt som samtyckeslagen till sist ansågs vara. Genom till exempel grundliga 

utredningar samt gedigna och träffsäkra förarbeten på vad som ska omfattas inom en eventuell 

bestämmelse som straffbelägger psykiskt våld i nära relation, kan risken minskas för att 

bestämmelsen skulle vara alltför oprecis. I förarbeten till samtyckeslagen inspirerades 

lagstiftaren av Storbritanniens samtyckeslag.297 Bör inte den svenska rätten kunna inspireras av 

Storbritanniens lagstiftning mot psykisk misshandel även i avseendet av att försöka stoppa 

väsentliga delar av våldsprocessen i nära relationer?  

 

6.3. Vad innebär de positiva förpliktelserna i artikel 8 EKMR för Sverige?  

De positiva förpliktelserna i enlighet med artikel 8 EKMR medför att staterna som ratificerat 

konventionen ska förse individer med de rättigheter som föreskrivs i artikel 8. Det innebär 

således att staterna ska ha antagit åtgärder som syftar till att skydda och säkerställa rätten för 

privatlivet och dessutom när det gäller relationer individer sinsemellan.298 Utifrån uppsatsens 

tolkning innebär detta därmed att staterna är skyldiga att skydda även kvinnors rätt till privatliv, 

även när det gäller kvinnors rätt till privatliv som kan kränkas av andra individer, i detta fall av 

en man de har en nära relation till.299  

 

Artikel 8 innefattar att staten är skyldig att skapa lagar och regler som ger individer 

grundläggande skydd. Om övergrepp förekommer ska det finnas offentliga organ som 

ingriper.300 Staten ska alltså agera enligt de positiva förpliktelserna, och således inte endast 

avhålla sig från att ingripa i individers privatliv. Om en individ är utsatt för övergrepp som 

kränker artikel 8, kan det innebära att staten är förpliktad att vidta åtgärder som anses vara 

rimliga, för att övergreppen ska avvärjas eller upphöra.301 En stat kan riskera att bryta mot sina 

positiva förpliktelser genom att tolerera en existerande situation eller att inte ha skapat ett 

rättsligt skydd som är tillräckligt. På grund av underlåtenhet kan staten således bli ansvarig om 

det rättsliga skyddet är otillräckligt. Dessa skyddsåtgärder måste dock vara rimliga.302 Det bör 

dock kunna anses vara rimligt att skydda kvinnors rätt till privatliv på samma sätt som mäns 

 
297 Prop. 2017/18:177, s. 23. 
298 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, s. 501 och s. 502. Se 

även (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 8. Se även Danelius, 

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 54.  
299 Jfr SOU 1995:60, s. 308.  
300 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de Mänskliga 

Rättigheterna, s. 54.  
301 Ibid., s. 348.  
302 Ibid., s. 347. 
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rätt till privatliv skyddas.303 Om alla individer har rätt att åtnjuta de rättigheter som föreskrivs i 

enlighet med Europakonventionen, innebär detta således att även kvinnor ska kunna åtnjuta de 

rättigheter som följer av konventionen. Ett samhälle blir jämlikt endast när alla individer i 

samhället är jämlika och kan åtnjuta sina rättigheter på ett jämlikt sätt.304 

 

För Sverige kan de positiva förpliktelserna enligt artikel 8 EKMR således innebära att Sverige 

bör lagstadga en straffbestämmelse mot psykisk misshandel i nära relation, förutsatt att 

lagbestämmelsen är rimlig. Det nämns många gånger i förarbeten och andra källor att psykisk 

misshandel är vanligt förekommande i en nära relation.305 Då det inte finns en lagstiftad 

bestämmelse mot psykiskt våld, kan det tolkas som att Sverige tolererar rådande situation. Detta 

kan resultera i att Sverige kan anses bryta mot de positiva förpliktelserna genom underlåtenhet, 

eftersom de svenska straffbestämmelserna inte innehåller tillräckligt skydd för kvinnor som 

utsätts för psykisk misshandel i nära relation. Det kan även vara värt att nämna igen att precis 

som Okin menar gäller rätten till privatliv även för kvinnor, och genom psykisk misshandel får 

inte kvinnor åtnjuta rätten till sitt privatliv. Sverige är skyldig enligt de positiva förpliktelserna 

i artikel 8 att skapa lagar och regler som ger individer ett grundläggande skydd. När det avser 

skyldigheten om att skydda kvinnor från psykisk misshandel har inte Sverige något konkret, 

rättsligt skydd, vilket kan innebära att Sverige inte ger kvinnor ett grundläggande skydd för 

rätten till privatliv.306 

 

6.4. Kan skyddet för den privata sfären vara en förklaring till att det inte finns en 

tydlig bestämmelse som förbjuder psykisk misshandel i nära relation i 

Brottsbalken? 

Att psykisk misshandel inte omfattas av någon bestämmelse i svensk rätt leder oss in på denna 

fråga. Varför omfattas det inte? Burman menar att när regeringen avfärdade 

kvinnovåldskommissionens förslag om att kriminalisera psykiskt våld,307 kan detta ses som att 

lagstiftaren ”reproducerar en ’sanning’” om att det psykiska våldet inte är möjligt att 

 
303 Okin, Justice, gender, and the family, s. 174. 
304 Ibid, s. s. 174.  
305 SOU 2014:49, s.55-56. Se även: BRÅ ”Brott i nära relationer”, s. 7-8. Se även BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 28. Se även European Institute of Gender Equality, ”Combating Violence against 

women: Sweden” s. 2. 
306 Jfr SOU 1995:60, s. 308.  
307 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
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kriminalisera.308 Uttalanden i förarbetena från 1990-talet kan vara en anledning till att de 

svenska lagstiftarna inte ansett att psykisk misshandel kan kriminaliseras och därför inte heller 

försökt med detta på senare tid. Det ansågs att kriminalisera psykisk misshandel med 

straffrättsliga åtgärder inte är den väg som bör väljas i första hand. Motiveringen till detta har 

varit bland annat att bestämmelserna ”ofredande” och ”olaga hot” är tillräckliga för att fånga 

upp de ”straffvärda” handlingar som psykisk misshandel utgör.309 Regeringen ansåg i 

förarbetena att kontrollerande beteenden och förbud mot vilka personer utanför familjen som 

kvinnan får träffa, utgör ”lindrigare psykisk misshandel”.310 Det ansågs även att psykisk 

misshandel som lagstadgad bestämmelse skulle omfatta en ”alltför oöverskådlig krets av 

gärningar”.311  

 

Dessa uttalanden kan tyda på att svenska lagstiftare fortfarande har vissa föreställningar om att 

männen ska ha en viss kontroll och makt över kvinnorna, både i hemmet och kvinnornas 

privatliv, precis som Okin nämner att samhället har fastnat i dessa typer av föreställningar.312 

Eftersom männens kontroll och förbud för kvinnorna ansågs i förarbeten vara ”lindrigare 

psykisk misshandel”, kan det tolkas som att dessa beteenden inte är tillräckliga för att vara 

straffvärda. Alltså är dessa beteenden och former av psykisk misshandel motsatsvis accepterade 

att utöva eftersom de är av lindrigare slag, enligt förarbetena. Familjelivet och 

familjeförhållanden är uppbyggda utefter att det är mannen i familjen som bestämmer och styr 

över familjen och kvinnan,313 vilket kan verka vara ett underliggande synsätt även för de 

svenska förarbetena när det kommer till männens kontroll och utövande av psykisk misshandel 

mot kvinnor.  

 

Det traditionella synsättet på mänskliga rättighetsinstrument har varit att skydda individer från 

staters och myndigheters överträdelser av individernas rättigheter.314 Detta är även det primära 

syftet för artikel 8 EKMR.315 På samma sätt som jag anser att vissa föreställningar om att män 

 
308 Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286.  
309 Ibid., s. 278. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58.  
310 Prop. 1997/98:55 s. 77. 
311 Ibid., s. 78. 
312 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41 och 

s. 296-297. Jfr Benninger-Budel, Due dilligence and its application to protect women from violence, s. 8. 
313 Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. Jfr Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 41. Jfr 

Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 296-297. Jfr Benninger-Budel, Due dilligence and its 

application to protect women from violence, s. 8.  
314 Benninger-Budel, Due diligence and its application to protect women from violence, s. 1. 
315 (ECHR), ”Guide on Article 8 of the European Convention on Human rights”, s. 8. Jfr Kroon and others, v. the 

Netherlands, p31. Se även Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till 



 

 

61 

till viss del ska kunna kontrollera kvinnor i relationer lever kvar, kan även dessa föreställningar 

om att privatlivet och den privata sfären ska skyddas utan staters inblandning, vara en anledning 

till att psykisk misshandel inte utgör någon befintlig straffbestämmelse.316 Våldet mot kvinnor 

ansågs länge vara ”privat” och inte ett strukturellt samhällsproblem.317 När psykisk misshandel 

inte är straffbelagt, kan det vara på grund av att den psykiska misshandeln i form av kontroll 

och förolämpningar med mera, anses vara privata angelägenheter inom relationen och familjen 

snarare än ett strukturellt samhällsproblem. Denna slutsats kan dras eftersom förarbeten anser 

dessa beteenden vara ”lindrigare psykisk misshandel”.318 Diskurser fördes under 

brottsbalksreformen om värnandet av det privata, och när våldet således sker i det privata anses 

det vara en privatsak som staten inte ska beblanda sig i.319 När staten inte ingriper i individers 

privatliv har detta ofta gynnat de maktfulla parterna i samhället.320 I detta sammanhang kan 

sägas att då psykisk misshandel inte omfattas av någon straffbestämmelse i Sverige, gynnas de 

män som utför psykisk misshandel mot kvinnor de har en nära relation till, eftersom de undgår 

straff. Kvinnorna och även barn är de parter som således missgynnas i sammanhanget.321  

 

Det är svårt att dra en tydlig slutsats i detta fall att skyddet för den privata sfären är den enda 

förklaringen till att psykisk misshandel inte finns som en straffbestämmelse i Sverige. Men om 

det är på så sätt att lagstiftare på något sätt fastnat i föreställningar om att männen ska ha en 

viss makt i en relation, och det traditionella synsättet att stater ska hålla sig utanför individers 

privatliv har stannat kvar, kan en möjlig förklaring till att en straffbestämmelse mot psykisk 

misshandel inte finns vara att privatlivet anses vara privat så länge inte fysiskt våld förekommer. 

Lagstiftningen reglerar inte hur individer i en familj ska bete sig gentemot varandra inom det 

privata.322 Detta stämmer i synnerhet in på psykisk misshandel i nära relation, eftersom många 

beteenden som ingår i utövandet av psykisk misshandel inte omfattas i svensk lagstiftning. Det 

går att utläsa genom Okins teori att hon anser att den privata sfären är för skyddat från staters 

inblandning, vilket, paradoxalt nog, resulterar i att kvinnor och kvinnornas rättigheter inte 

 
Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, s. 347. Jfr Cameron, An introduction to the European 

Convention on Human Rights, s. 122.  
316 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 11. 
317 Benninger-Budel, Due diligence and its application to protect women from violence, s. 4. Jfr Okin, Justice, 

gender, and the family, s. 129. 
318 Jfr prop. 1997/98:55 s. 77. 
319 Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 296. Se t.ex. prop. 1962:10 del B, s. 131.  
320 Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. Jfr Benninger-Budel, Due diligence and its application to 

protect women from violence, s. 4. 
321 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 174. 
322 Ibid., s. 131. 
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omfattas av samma starka skydd.323 Jag kan inte dra en lika tydlig slutsats som Okin, att detta 

är den enda anledningen till att Sverige inte lagstiftat psykisk misshandel. Däremot har jag 

tolkat förarbetena och källor som att det finns en viss motvillighet att lagstifta en 

straffbestämmelse mot psykisk misshandel,324 trots att detta är den vanligaste formen av våld i 

nära relation.325 Orsaken kan vara som nämndes innan, en eventuell blandning av att stater ska 

avhålla sig från att ingripa i individers privatliv, samt att det fortfarande kan finnas 

föreställningar om att män har rätt att utöva vissa beteenden och handlingar gentemot kvinnor 

som de har en nära relation till.    

 

6.5. Bör staters positiva förpliktelser i enlighet med artikel 8 EKMR tolkas på så 

sätt att Sverige bör lagstadga psykisk misshandel i nära relation för att de positiva 

förpliktelserna ska anses vara uppfyllda?  

Europadomstolen har i sin praxis vid tillämpning av artikel 8 EKMR betonat att en av 

grundprinciperna för artikeln är att stater har en positiv förpliktelse att upprätthålla och effektivt 

tillämpa ett system som straffbelägger alla former av våld i nära relation, samt att tillräckliga 

skyddsåtgärder för offren ska finnas tillgängliga.326 Domstolen har även uttalat att alla former 

av våld i nära relation omfattas av de positiva förpliktelserna, oavsett i vilken form våldet 

förekommer. Våldet kan vara fysiskt såväl som psykiskt, verbalt eller förekomma via sociala 

medier.327 I Sveriges fall kan det inte anses att alla former av våld omfattas i de svenska 

straffbestämmelserna, då många former av psykisk misshandel faller mellan 

brottsrubriceringarna. Därmed finns inte tillräckliga skyddsåtgärder i svensk rätt för offren som 

utsätts för psykisk misshandel i nära relation.328  

 

I några fall som är nyligen avgjorda av Europadomstolen kan utläsas att domstolen omfattar 

fler former av våld i nära relation än endast fysiskt.329 Detta kan tyda på att Europadomstolen 

 
323 Jfr Ibid., s. 172. Jfr SOU 1995:60, s. 308.  
324 Jfr Prop. 1997/98:55 s. 77-78. Se även Burman, Straffrätten och mäns våld mot kvinnor, s. 286. 
325 SOU 2014:49, s.55-56. Se även: BRÅ ”Brott i nära relationer”, s. 8. Se även BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 28. Se även European Institute of Gender Equality, ”Combating Violence against 

women: Sweden” s. 2. 
326 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Se även Opuz mot Turkiet, no. 

33401/02, 9 Juni 2009. Se även Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 Februari 2020. 
327 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Se även Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 February 2020. Se även Opuz mot Turkiet, no. 33401/02, 9 Juni 2009, p.132. 
328 Jfr SOU 1995:60, s. 307-308. Se även Prop. 1992/93:141, s. 58. 
329 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Se även Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 Februari 2020. 
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även inom en snar framtid kan behöva ta ställning till om psykisk misshandel i nära relation, 

där det inte förekommit något fysiskt våld, ska omfattas av de positiva förpliktelserna enligt 

artikel 8. Utifrån de nya avgörandena kan tolkas att Europadomstolen skulle kunna göra samma 

bedömning vad gäller psykisk misshandel: att de positiva förpliktelserna innebär att staten ska 

förhindra alla former av våld i nära relation, vilket de dessutom redan betonat i föregående fall. 

I detta fall skulle det kunna innebära att Sverige alltså inte uppfyller de positiva förpliktelserna 

enligt artikel 8, eftersom Sverige inte har ett rättsligt skydd som är tillräckligt för kvinnor som 

utsätts för psykisk misshandel.  

 

Analyserna i denna uppsats tyder på att Sverige faktiskt inte uppfyller sina positiva förpliktelser 

enligt artikel 8 EKMR när det gäller att straffbelägga och skydda mot alla former av våld i nära 

relation. Våldet ska angripas på en bred front för att kunna motverkas.330 Denna breda front och 

formerna av våld har i Sverige avgränsats till ”misshandel”, ”grov kvinnofridskränkning”, 

”olaga hot” och ”ofredande”. Den breda fronten har således inte innefattat beteenden som bland 

annat är kontrollerande, förlöjligande, manipulerande eller underminerande. Dessa handlingar 

har enligt svenska förarbeten ansetts vara lindrigare fall av misshandel. Det är inte möjligt att 

ett samhälle kan bli jämlikt och rättvist så länge individernas roller inom familjen är ojämlika 

och orättvisa.331 Barnen i familjen formas utefter hur familjerelationerna ser ut, eftersom det är 

inom familjen vi först utvecklar vår personlighet, moral och känsla för rättvisa. När 

familjerelationerna är ojämlikt uppbyggda, förs detta vidare till barnen och på så sätt lever 

ojämlikheten vidare genom generationer i samhället.332 Samma slutsats skulle kunna tänkas när 

det gäller psykisk misshandel. Om pappan i familjen utövar psykisk misshandel gentemot 

mamman, vad sänder det för signaler till barnen? När det således inte heller finns något rättsligt 

skyddsnät för kvinnan som utsätts för psykisk misshandel, hur ska psykisk misshandel kunna 

bekämpas och övervinnas på vägen mot ett jämlikt samhälle?   

 

Svenska såväl som internationella källor verkar vara överens om att mäns våld mot kvinnor i 

nära relation har ett samband med frågor som rör jämställdheten mellan kvinnor och män, 

maktfördelning mellan könen samt mäns syn på kvinnor.333 Mäns våld mot kvinnor är 

 
330 SOU 1995:60, s. 49. Jfr Buturugă v. Romania, no. 56867/15, 11 Februari 2020 och Volodina mot Ryssland 

(no.2), no. 40419/19, 14 september 2021. 
331 Okin, Justice, gender, and the family, s. 100. 
332 Jfr Ibid., s. 14 och s. 170. 
333 SOU 1995:60, s. 49. Prop. 1997/98:55, s. 21. Jfr SOU 2015:55, s. 8. Jfr Okin, Justice, gender, and the family, 

s. 129. Se även (GREVIO), “Baseline Evaluation Report, Sweden”, s.11. Se även Benninger-Budel, Due 

dilligence and its application to protect women from violence, s. 8. 
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fortfarande ett stort samhällsproblem,334 och våldet är ett resultat av ett ojämlikt samhälle.335 

Föreställningar lever kvar om att familjer och dess inbördes relationer är privata och att 

kvinnorna är underordnade männen.336 Våldet är ett inlärt beteende, och barn som växer upp i 

familjer där våld förekommer löper större risk att också utöva våld själva senare i livet.337 

 

För att kunna uppnå ett jämlikt samhälle och för att kunna stoppa mäns våld mot kvinnor kan 

det krävas att staten beblandar sig i vissa delar av familjers privatliv.338 Återigen, som Okin 

menar, kan inte ett samhälle bli jämlikt så länge inte alla individer, både män och kvinnor, i 

samhället får åtnjuta de rättigheter som följer av konventionen, således även rätten till 

privatliv.339 Åtskilliga källor beskriver att fysisk och psykisk misshandel har ett nära samband 

med varandra.340 Psykiskt våld beskrivs ofta som den vanligaste formen av misshandel i nära 

relation.341 Mäns våld mot kvinnor måste upphöra,342 men hur ska det kunna upphöra om det i 

Sverige endast finns vissa delar av våldsprocessen som omfattas i det svenska rättssystemet?  

 

Våldet som ska angripas på en bred front för att kunna motverkas tycks även ha avgränsats till 

mestadels fysiskt våld i praxis. Således har inte Sverige ett tillräckligt rättsligt skydd för alla 

former av våld i nära relation. Utifrån detta samt de nya avgörandena i Europadomstolen kan 

det tolkas som att Sverige inte uppfyller de positiva förpliktelserna som följer med artikel 8 

EKMR när det kommer till psykisk misshandel i nära relation. Detta kan innebära att Sverige 

bör lagstadga en (eller flera) straffbestämmelser som gör det olagligt att utöva psykiskt våld i 

en nära relation, för att de positiva förpliktelserna ska anses vara uppfyllda enligt konventionen.  

 

 
334 Jfr SOU 2015:55, s. 45. 
335 Prop. 1997/98:55, s. 21. Se även SOU 2015:55, s. 8. Se även Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, 

s. 41. Se även Okin, Justice, gender, and the family, s. 129. Se även Bennigner-Budel, Due dilligence and its 

application to protect women from violence, s. 8. 
336 Okin, Justice, gender, and the family, s. 171.  
337 SOU 1995:60 s. 100. Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 14 och s. 170. 
338 Jfr Ibid., s. 173. 
339 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 174.  
340 Eliasson, Mäns våld mot kvinnor, s. 15-16. Jfr Prop. 1997/98:55, s. 75. Jfr BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 27. Jfr Stark, Coercive Control. How Men entrap women in personal life. Jfr Home 

Office Statutory Guidence Framework, Controlling or Coercive Behaviour in an intimate or family relationship, 

2015, p9. Jfr SOU 2014:49, s. 55-56. Jfr Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 286. 
341 SOU 2014:49, s.55-56. Se även: BRÅ (2014), ”Brott i nära relationer”, s. 7-8. Se även BRÅ, ”Grov 

kvinnofridskränkning”, s. 28. Se även European Institute of Gender Equality, ”Combating Violence against 

women: Sweden” s. 2. Se även Home Office, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family 

Relationship Statutory Guidence Framework, 2015, Section 2, 9p. 
342 SOU 2015:55, s. 45. 
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”The positive obligation applies to all forms of domestic violence…”.343 Den positiva 

förpliktelsen innebär kvinnor ska skyddas från alla former av våld i nära relation. Kanske kan 

det, som Okin menar, behövas en rättslig reglering för vilka beteenden som inte är tillåtna 

familjemedlemmar emellan, för att samhället ska kunna uppnå den jämlikhet som 

eftersträvas?344  

 

  

 
343 Volodina mot Ryssland (no.2), no. 40419/19, 14 september 2021, p.49. Jfr Buturugă v. Romania, no. 

56867/15, 11 February 2020.  
344 Jfr Okin, Justice, gender, and the family, s. 130 och s. 173. 
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