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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

1998 infördes bestämmelsen BrB 4:4 a, med brotten grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning. Paragrafen har kommit att ändras två gånger sedan 

dess, och lydelsen är i skrivande stund som följer: 

 

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 led i en upprepad kränkning av personens 

integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst 

nio månader och högst sex år. 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot 

en kvinna som har 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 

till samma straff. 

 

Brotten var vid sin tillkomst tämligen unika till sin utformning, men har sedan 

legat till grund för det på många sätt likartade brottet olaga förföljelse enligt 

BrB 4:4 b. Den utredning som låg till grund för införandet av bestämmelsen i 

BrB 4:4 a, Kvinnofrid (SOU 1995:60), hade till syfte att göra en översyn av 

samt föreslå åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Slutsatsen blev att en 

stor del av det våld kvinnor utsätts för begås av män som de har en nära 

relation till. Ett kraftigt bidragande skäl till att fridskränkningsbrotten infördes 

var också en önskan att skapa ett bättre skydd för dessa kvinnor. Våldet 

beskrevs också som ett jämställdhetsproblem, och det perspektiv som där 

anlades på straffrätten skulle därmed kunna sägas vara feministiskt till sin 
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karaktär. Den utgångspunkt i de utsatta kvinnornas situation som fanns i 

utredningen hade därmed också ett stort genomslag i den proposition som 

sedemera ledde till stiftandet av BrB 4:4 a. 

 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka om, och i så fall hur, det 

feministiska perspektiv som låg till grund för förarbetena har inverkat på hur 

bestämmelsen kommit att tillämpas. Till detta hör frågor rörande vad som 

utmärker sådana typer av perspektiv, så kallade strukturella sådana, en sådan 

utgångspunkt kan sägas utgöra. Frågan där blir alltså dels mer allmänt hållen, 

gällande sådana perspektiv i stort, dels mer specifikt hållen kring vad som 

utgör just den feministiska typen av perspektiv. Detta är i sig ett oerhört brett 

ämne, och det görs i denna uppsats inga som helst anspråk på att på något 

fullständigt eller heltäckande sätt utreda strukturella perspektiv eller 

feminismen som sådan. Det finns dock skäl att beröra sådana perspektiv 

översiktligt, för att sätta den resterande framställningen i sitt sammanhang. 

 

Hur domstolarna faktiskt dömt i fall där fridskränkningsbrotten aktualiserats 

blir till följd av uppsatsens syfte av stor betydelse. Till detta hör också också 

frågan om vad stadgandet på ett mer allmänt plan innebär – hur dess enskilda 

rekvisit tillämpas och även hur brottens olika aspekter motiverats. I likhet med 

de strukturella perspektiven saknas dock även här möjlighet att på ett 

uttömmande sätt beskriva brottskonstruktionen i BrB 4:4 a. Det finns väldigt 

mycket som skulle kunna skrivas (och, för den intresserade, redan har skrivits) 

om bestämmelsen gällande bland mycket annat gärningsidentiteten och dess 

processuella aspekter i övrigt. Allt detta är dock inte av omedelbar betydelse 

för frågeställningarna i just denna uppsats. Fokus ligger vidare på just grov 

kvinnofridskränkning, vilket regleras i paragrafens andra stycke. Anledning 

till detta fokus är, utan att gå händelserna alltför mycket i förväg, att 
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kvinnofridskränkningen i sammanhanget trots den lagtekniska utformningen 

kan betraktas som en typ av huvudregel och första styckets fridskränkning 

som ett undantag. 

 

En given naturlig avgränsning uppkommer genom att uppsatsen behandlar just 

grov kvinnofridskränkning. Därmed kommer inte feministiska perspektiv på 

till exempel sexualbrotten i stort att belysas närmare, även om de varit 

omdebatterade också i sådana sammanhang. Däremot finns anledning att 

nämna något om hur de strukturella perspektiven kan ställas mot straffrätten 

rent generellt, och inte endast gällande just de här aktuella brotten. 

Huvudsakligen kommer dock just utgångspunkten i den utsatta kvinnans 

situation och den inverkan detta specifika perspektiv fått på lagtillämpningen 

att vara i fokus. Denna inverkan kommer också, förutom att redogöras för och 

analyseras, utvärderas. 

 

 

1.3 Metod och material 

 

Uppsatsens huvudsyfte innefattar en rad olika delfrågor. För att besvara dessa 

har varierande metoder och material använts. Beskrivningen av de strukturella 

perspektiven som sådana kommer att ske med stöd i den litteratur som finns i 

ämnet. Redogörelsen för den utgångspunkt som legat till grund för förarbetena 

kommer att ske med hänvisningar till just dessa. 

 

Besvarandet av hur domstolarna har dömt i de specifika fallen har skett genom 

en rättsfallsstudie. Denna har i sin tur, i kombination med ytterligare 

användning av lagmotiv i enlighet med en traditionell rättsdogmatisk metod, 

använts för att förklara bestämmelsens specifika delar och brottskonstruktion. 

Därmed förekommer förarbeten, praxis och doktrin i varierande utsträckning i 

uppsatsens olika delar. 
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1.4 Disposition 

 

Det andra kapitlet kommer först att beröra strukturella perspektiv på 

straffrätten i stort, och de feministiska perspektiven specifikt.  Resten av 

kapitlet ägnas åt hur perspektivet kommit till uttryck i förarbetena, med ett 

avsnitt för utredningen Kvinnofrid och ett för den proposition som låg till 

grund för införandet av bestämmelsen. 

 

Det tredje kapitlet består av en rättsfallsredogörelse. Samtliga avgöranden från 

HD och i princip samtliga refererade hovrättsfall rörande 

fridskränkningsbrotten kommer tas upp i denna del. Dessutom kommer fyra 

stycken ej refererade hovrättsfall som är av särskild betydelse för den 

huvudsakliga frågeställningen att beröras. Eftersom uppsatsen till stor del 

baseras på en rättsfallsstudie kommer detta kapitel att ges tämligen stort 

omfång. 

 

Med huvudsakligt stöd dels i rättsfallsstudien, dels i förarbetena, kommer det 

fjärde kapitlet att beskriva bestämmelsens specifika brottskonstruktion. Detta 

kommer att ske uppdelat mellan de enskilda brottsliga gärningar som kan ligga 

till grund för fridskränkningsbrotten, dess särskilda rekvisit, dess straffskala 

och slutligen styckesuppdelningen med de två olika fridskränkningsbrotten. 

Det fjärde kapitlet utgör, tillsammans med det andra, på många sätt också 

kärnan i uppsatsen. 

 

I det femte kapitlet kommer en del av de kontroverser som uppkommit kring 

grov kvinnofridskränkning att lyftas fram. Dessa har i vissa fall gällt den rent 

lagtekniska konstruktionen, och i andra fall har kritik riktats mot den juridiska 

kvaliteten i förarbetena. En stor del av kritiken berör aspekter av 

bestämmelsen som faller utanför uppsatsens huvudfrågor och egentliga syfte. 

Denna del kommer därför att ges ett förhållandevis litet utrymme. 
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Som ett avslutande sjätte kapitel kommer en återkoppling ske till den centrala 

frågeställningen. I detta kapitel kommer på så vis den inverkan 

utgångspunkten i den utsatta kvinnans situation fått på tillämpningen av BrB 

4:4 a, med fokus på vilket sätt detta perspektiv har anlagts, att analyseras. 

Därutöver kommer sättet perspektivet anlagts på bedömas utifrån premisser 

hämtade både från den traditionella straffrätten och de strukturella 

perspektiven. 

 

 

1.5 Begreppsanvändning 

 

En del bör sägas om hur vissa begrepp används i den fortsatta framställningen. 

Eftersom uppsatsen i huvudsak tar sikte på grov kvinnofridskränkning kommer 

också detta brott att användas som begreppslig utgångspunkt. I ett flertal fall 

där något sägs gälla för grov kvinnofridskränkning kommer det att gälla även 

beträffande grov fridskränkning. Fridskränkningsbrotten och liknande termer 

kommer framöver i framställningen företrädesvis användas vid redogörelser 

av till exempel lagmotiv eller rättsfall där dessa termer förekommer, för att 

inte något av betydelse ska falla bort. 

 

Begreppet våld förekommer i stor utsträckning i uppsatsen. Detta ges en 

väldigt bred innebörd, innefattandes många olika slags övergrepp och 

kränkningar. Med våld avses i den fortsatta framställningen inte endast 

”vanligt” fysiskt våld, utan även sådant som olika former av tvång, hot eller 

till och med vissa nedsättande tillmäten. Denna begreppsanvändning hänför 

sig till både förarbetena och en stor del av doktrinen, där det i sammanhang 

som ”mäns våld mot kvinnor”, ”våld i nära relationer” och liknande är 

uppenbart att även annat än sådant som omfattas av BrB 3 kap. avses. 
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2 Kön och genus i straffrätten – bakgrund och målsättningar 

 

2.1 Strukturella perspektiv på straffrätten – genus som meningsskapande 

(och brottsoffrets roll) 

 

Utan att ge sig in på en alltför omfattande redogörelse finns anledning att 

närmare belysa vad som kan sägas utgöra strukturella perspektiv på 

straffrätten, och vad sådana kan innebära. Ett sätt att göra detta är att sätta dem 

i relation till vad som inte är ett sådant perspektiv utan ett tämligen ”blankt” 

förhållningssätt, vilket kan benämnas den klassisk-liberala ideologin.
1
 En 

sådan jämförelse blir visserligen av flera skäl problematisk. Dels kan det 

framstå som en åtskillnad mellan ett i någon bemärkelse avpolitiserat och 

därmed på ett mer objektivt plan korrekt synsätt (det klassisk-liberala) 

respektive politiskt och ideologiskt betungade sådana (de strukturella). I själva 

verket är samtliga dessa perspektiv i någon mån politiska och ideologiska till 

sin natur.
2
 Det kan förstås även mycket väl tänkas att olika strukturella 

perspektiv på sätt och vis antingen kolliderar eller framräder parallellt med 

varandra, och alltså inte nödvändigtvis endast står i kontrast till det klassisk-

liberala.
3
 Slutligen kan det finnas en viss risk att betrakta det klassisk-liberala 

synsättet som den givna utgångspunkten för den gällande straffrätten, där det 

strukturella på så sätt angriper den utifrån. I stället kan det finnas anledning att 

betrakta straffrätten som i princip obunden, där både det klassisk-liberala och 

de strukturella perspektiven strävar efter möjlighet till att påverka inom sina 

respektive intresseområden.
4
 Med detta nämnt finns ändå anledning till en 

jämförelse mellan dessa två sorters synsätt. 

 

 

                                                
1 Lernestedt, C, Dit och tillbaka igen. Om individ och struktur i straffrätten, s. 52. 
2 A.a.s. 19, med där gjord hänvisning till Burman, M, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om 

strafrättens förmåga att producera jämställdhet, s. 230. 
3 A.a.s. 50. Jfr även NJA 2003 s. 144 under 3.1.2 samt mål B 440-11 under 3.3.3 nedan. 
4 Lernestedt (2010), s. 61. 
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Det klassisk-liberala perspektivet innebär alltså ett på sätt och vis ”blankt” 

förhållningssätt. Individen inom det straffrättsliga systemet, främst då den 

tilltalade, betraktas därmed företrädesvis fristående från sina olika 

sammanhang.
5
 Det rör sig alltså om en avkontextualisering, vilken också är 

negativ till sin natur då den avgör hur straffrätten inte får fungera.
6
 Strävan 

efter ett sådant synsätt kan ges en historisk förklaring, genom att den 

uppkommit till motvärn mot att såväl lagstiftare som domstolar i äldre tider 

sorterade in människor i grupper, och därtill på ett orättvist sätt bedömde och 

värderade dem efter denna reella eller föreställda tillhörighet.
7
 

 

Mot ett sådant blankt och avkontextualiserat synsätt uppställer sig de 

strukturella perspektiven. Dessa utgår, i sin grund, från grupptillhörigheten 

som sådan. Individer kommer enligt dessa perspektiv att bemötas olika inte på 

grund av sina enskilda, individuella egenskaper, utan baserat på vilken grupp 

de tillhör respektive inte tillhör. Utmärkande är även att sådant bemötande 

sker i enlighet med djupgående mönster i samhället och dess instutitioner.
8 

Detta gäller alltså även beträffande det straffrättsliga systemet, med följden att 

dess påstådda neutralitet och förmåga att betrakta och behandla individer i 

någon relevant bemärkelse lika och rättvist inte anses existera.
9
 

Rättsordningen anses alltså på ett strukturellt plan styras genom att vissa 

grupper i samhället blir den förutsatta utgångspunkten. De som sedan faller 

utanför en sådan grupp, genom att tillhöra ”fel” kön,
10

 klass, kultur eller 

liknande, kommer därmed att hamna i en försämrad och mer utsatt situation. 

Den formella, från sådana sammanhang fristående, likhet som uppställs ägnar 

blott att dölja detta förhållande.
11

 

 

 
                                                
5 A.a.s. 63 f. 
6 A.a.s. 64. 
7 A.a.s. 37. 
8 A.a.s. 27 f. 
9 A.a.s. 32. 
10 Jfr det av Simone de Beauvoir myntade begreppet ”Det andra könet”. 
11 Lernestedt (2010), s. 33 f. 
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Det strukturella perspektiv som kommer att vara av avgjort störst betydelse för 

den fortsatta framställningen är det som kan kallas ett genusperspektiv,
12

 eller 

ett könsteoretiskt
13

 sådant. Dessa begrepp kan i sin tur sättas i kontrast till vad 

som kan kallas ett kvinnorättsligt perspektiv. Kvinnorätten framstår till sin 

natur som komplementär, med innebörden att kvinnor som kategori placeras i 

rättsordningen som grund för en analys av hur deras livsvillkor och 

erfarenheter passar in i den rättsliga kontexten.
14

 Därmed synliggörs också 

betydelsen av kön i en kontext som framställer sig som könsneutral, och till 

detta följer en kritik av den manliga norm analysen som påvisar.
15

 

Genusperspektivet kan, med en distinktion mellan kön respektive genus, å sin 

sida sägas väcka en kritik mot ”en kvinnlig natur” som något medfött och 

oföränderligt och mena att denna i stället är socialt konstruerad.
16

 

 

En dikotomi mellan kön och genus har dock kritiserats i senare 

genusforskning. Bland annat består kritiken i att en sådan uppdelning kan ge 

intryck av att ett redan existerande kön ligger till grund för ett genussystem på 

ett strukturellt plan,
17

 medan både kön och genus egentligen kan sägas vara 

kulturellt konstruerade betingelser.
18

 En annan kritik som framförts är att 

”kvinnan” inom vissa sådana feministiska teorier ges attributen vit, 

heterosexuell och medelklass som norm.
19

 En till största delen gemensam 

utgångspunkt för dessa feministiska
20

 perspektiv kan alltså sägas vara att kön, 

                                                
12 A.a.s. 25, samt Burman, s. 26 ff. 
13

 Andersson, U, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp, s. 23. 
14 Jfr Berglund, K, Straffrätt och kön, s. 344: ”Kvinnor drabbas av övergrepp därför att de är kvinnor, 

det är så att säga signifikant för övergreppet. Redan det att vara disponerad för sexuellt våld kan 

sägas vara del av kvinnors livsvillkor. Men kvinnor drabbas även i sin egenskap av att vara 

kvinnor. Den kränkning som drabbar dem är relevant även i förhållande till deras könsidentitet; det 

är deras kvinnliga kroppsliga integritet som utsätts för våld.” 
15 Burman, s. 27 f. 
16 Jfr de Beauvoir, S, Det andra könet, s. 325: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. 
17 Butler, J, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, s. 49 f. 
18 A.a.s. 67 ff. 
19 Andersson, s. 24. Jfr Burman, s. 43. Där förutsätts heterosexualiteten för att illustrera 

genusdimensionen i våldet och det maktperspektiv som är utgångspunkten för analysen, genom att 

på så sätt lyfta fram även gärningsmannens kön. Se även not 3 ovan. 
20 Begreppet används här som en samlad benämning på de i stycket redovisade genusteoretiska, 

könsteoretiska och kvinnorättsliga perspektiven. 
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eller genus, får en stor betydelse för det sätt på vilket världen uppfattas.
21

 När 

kön i en vidare bemärkelse därtill inte betraktas som något statiskt,
22

 torde en 

naturlig följd vara att det även aktivt och medvetet kan förändras.
23

 

 

Med det ovan nämnda som bakgrund kan på så vis mäns våld mot kvinnor 

sättas in i en bredare kontext. Sådant våld betraktas därmed som ett 

jämställdhetsproblem, genom att det både har sin grund i och därutöver 

upprätthåller en könsmaktsordning där det typiskt manliga överordnas det 

typiskt kvinnliga.
24

 Genusstrukturen får därmed en framträdande betydelse för 

våldet, både som förklaring till det och som en konsekvens av det. I kontrast 

till detta uppställer sig alltså rättsordningens formella neutralitet, vars 

avkontextualiserade beskrivning av våldet inte ger något utrymme för dess 

genusdimension. Våldets genusaspekter kan även kopplas till straffrättens 

konstellation med gärningsman respektive offer. På ett tämligen uppenbart sätt 

medför en formellt könsneutral lagstiftning att det förhållande, att det i 

övervägande antal fall är män som utsätter kvinnor för våld och inte tvärtom, 

inte kommer att framgå.
25

 Med ett komplementärt kvinnoperspektiv på 

straffrätten kommer därmed också ett offerperspektiv att ligga nära till 

hands.
26

 Ytterligare kritik som kan anknytas till detta är hur (den manliga) 

gärningsmannen respektive (det kvinnliga) offret framställs i 

rättstillämpningen. Gärningsmannen anses där konstrueras som självständig, 

och utgångspunkten blir hans egna premisser i form av hans egenskaper, 

förmågor, förnuft, känslor, hans vilja och insikter samt hans kontroll och 

rationalitet. Detta blir också det som ligger till grund för domstolens 

bedömning. Offret, å sin sida, framställs däremot osjälvständigt, i relation till 

gärningsmannen. Inte bara hennes situation utan även hennes agerande sätts 

därmed i en kontext med gärningsmannen som utgångspunkt, och bedöms 

                                                
21 Andersson, s. 23. 
22 A.a.s. 26 f. 
23 Jfr Lernestedt (2010), s. 31. 
24 Burman, s. 41. Jfr även not 14 ovan. 
25 Jfr not 11 samt not 19 ovan. 
26 Berglund s. 33, samt Lernestedt s. 50. 
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utefter ett relationellt sammanhang och inte som något individuellt.
27

 Detta 

anses få följden att det sker moraliska bedömningar av offrets agerande, med 

bäring på frågor rörande gärningsmannens skuld. Bedömningarna görs dock 

inte med offret som självständigt agerande subjekt, utan det avgörande blir 

betydelsen av detta agerande för gärningsmannen.
28

 Förutom möjligheten att 

betrakta sig själv, och betraktas, som en självständig aktör som konstituerande 

för vad det innebär att vara en självständig människa, har detta även ansetts 

kunna medföra att våldsutsatta kvinnor har svårt att identifiera sig som sådana 

då de inte känner igen sig i bilden av den underlägsna, försvarslösa kvinnan 

som ett sådant relationellt synsätt medför.
29

 

 

Den typ av strukturell genuskritik mot straffrätten som redovisats ovan i detta 

avsnitt har även haft ett tydlig inflytande i det för ämnet aktuella 

lagstiftningsarbetet. Nedan följer de feministiska, och därtill relaterade, 

utgångspunkter och målsättningar som låg till grund för införandet av BrB 4:4 

a. 

 

 

2.2 Kvinnovåldskommissionen och SOU 1994:56 samt 1995:60 

 

1993 tillkallade Socialdepartementet, på uppdrag av regeringen, en 

kommission med uppdrag att göra en översyn av, samt föreslå åtgärder för att 

motverka, våld mot kvinnor. Det påpekades särskilt att detta skulle göras 

utifrån ett kvinnoperspektiv.
30

 Kommissionen tog namnet 

Kvinnovåldskommissionen, och mars 1994 avlämnades delbetänkandet ”Ett 

centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats” (SOU 1994:56). Kort 

efter delbetänkandet kom också, som kommissionen föreslagit,
31

 

                                                
27 Burman, s. 392. Jfr även not 10 ovan: mannen definieras självständigt, och kvinnan definieras i 

relation till honom och utefter hans förutsättningar. 
28 A.a.s. 393. 
29 A.a.s. 395. 
30 SOU 1994:56 s. 12. 
31 A.a.s. 36 f. 
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Riskkvinnocentrum för kvinnor som misshandlats och våldtagits att inrättas 

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

 

Kommissionen avlämnade sitt slutbetänkande, Kvinnofrid (SOU 1995:60),  i 

juni 1995. I den inledande sammanfattningen konstaterades att det under åren 

innan visserligen vidtagits åtgärder för att öka stödet till brottsoffer, men att ett 

stort behov av insatser kvarstod.
32

 Det framgick tydligt att utredningen 

företrädesvis tog sikte på kvinnliga brottsoffer, och att fokus särskilt skulle 

ligga på det våld män utövar mot närstående kvinnor. Vad som också framgick 

redan i sammanfattningen var att utredningen var långt ifrån att ha ett renodlat 

straffrättsligt perspektiv: den tog, förutom lagändringar, även sikte på 

myndigheters handläggning av ärenden med anknytning till våld mot kvinnor 

samt dessas förhållningssätt till sådant våld. 

 

En sådan föreslagen åtgärd av ej direkt straffrättslig karaktär var att kunskapen 

om omfattningen av våld mot kvinnor skulle ökas.
33

 Bland annat föreslogs att 

statistiken över anmälda brott, framför allt gällande brotten enligt 3, 4 och 6 

kap. BrB i större utsträckning skulle könsuppdelas samt ge information om 

offrets ålder, nationalitet och relation till gärningsmannen. Sådan information 

föreslogs även ges vid statistiken över lagförda personer. Kommissionen fann 

även ett behov av förbättrad statistik beträffande brott mot lagen om 

besöksförbud.
34

 Statistiken skulle även ge en ökad kunskap om skadestånden 

vid våldsbrott begågna mot kvinnor samt belysa omfattningen av 

frihetsberövanden vid våldsbrott mot kvinnor.
35

 Vidare föreslogs att en 

brottsofferundersökning avseende våld mot kvinnor skulle genomföras. 

Förutom att bidra till större möjligheter att kunna uppskatta den verkliga 

brottslighetens storlek, ansågs en sådan undersökning även kunna förbättra 

kunskapen om orsakerna till våld mot kvinnor och om samabandet mellan våld 

                                                
32 SOU 1995:60 s. 13. 
33 A.a.s. 88. 
34 Dåvarande namnet på lag (1988:688) om kontaktförbud. 
35 SOU 1995:60 s. 88. 
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och andra samhällsfaktorer. Det fanns alltså här en önskan av att på så vis 

kontextualisera brottsligheten och betrakta den i ett större perspektiv. Detta var 

ett synsätt som ansågs markera ett avståndstagande från tidigare rådande 

individualpsykologiska förklaringsmodeller, där våldet betraktas som en rad 

mer eller mindre isolerade företeelser med sin förklaring i gärningsmannens 

situation och egenskaper.
36

 

 

För att vidare förstå Kvinnovåldskommissionens resonemang och 

argumentation bör de förklaringsmodeller som användes gällande mäns våld 

mot kvinnor belysas närmre. För att förklara den stora omfattningen av denna 

typ av våld, trots det formella fördömmandet av det från samhällets sida, gavs 

en historisk kvinnosyn som kontext. Inställningen hos olika inflytelserika 

tänkare genom tiden, såsom Aristoteles, Rousseau, Marx och Freud lyftes 

fram. Det övergripande temat var synen på kvinnan som en defekt varelse, 

underordnad mannen.
37

 Detta kopplades till en rättshistorisk överblick av 

svensk lagstiftning från 1200-talet fram till 1900-talet. Även där kan 

kvinnosynen sägas varit till stor del densamma, med kvinnan som tydligt 

underornad och mannen som den bestämmande.  

 

Med detta som bakgrund lyfte kommissionen fram forskning som menar att en 

sådan könsmaktsordning, patriarkatet, utvecklats från ett direkt och synligt 

kvinnoförtryck som inte längre är accepterat av samhället till något mer 

indirekt och osynligt.
38

 Denna könsmaktsordning, grundad på mäns 

överordning och kvinnors underordning, ansågs också vara en 

grundförutsättning för uppkomsten av mäns våld mot kvinnor.
39

 En sådan 

grundinställning är av central betydelse för den förklaringsmodell, våldets 

normaliseringsprocess,
40

 kommissionen lade stor vikt vid.
41

 

                                                
36 SOU 1994:56 s. 15. 
37 SOU 1995:60 s. 95. 
38 A.a.s. 101. 
39 A.a.s. 106. 
40 Termen har sitt ursprung hos Eva Lundgren, vars studier främst rörde våld utövat av troende 

kristna. Se närmare härom Lundgren, E, Gud och alla andra karlar: en bok om 
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Våldsprocessen förklarades som att våldet normaliseras, parallelt med att 

partnerna i den utvecklar varsin strategi för att uppnå bestämda mål. För 

mannens del innebär det att genom våldet, som konstituerar hans maskulinitet, 

få kontroll över kvinnan. För kvinnans del innebär det en anpassning i syfte att 

underordna sig mannen. Denna underordning införlivas i hennes 

föreställningsvärld, och konstituerar på så sätt hennes kvinnlighet.
42

 Vad som 

också är utmärkande för denna process är att mannen efter att ha utövat våldet 

återgår till vad som för de utsatta kvinnorna kan framstå som kärleksfulla 

handlingar, och att perioder av våld avlöses av perioder med värme och 

innerlighet. Kvinnans hopp om att den positiva sidan ska ta överhanden kan 

hållas vid liv länge, och på så vis förstärks också hennes känslomässiga 

beroende. 

 

Enligt denna förklaringsmodell har mannen ofta ett stort behov av att 

kontrollera kvinnan, och försöker därför isolera hennes så gott han kan. Han 

avskärmar henne därför från kontakt med omvärlden och förvägrar henne sina 

relationer med vänner och anhöriga. När kvinnan sålunda isoleras fysiskt 

isoleras hon också psykiskt, och mannen kommer gradvis att dominera hennes 

liv och känslomässiga upplevelser. Till slut kan en sådan isolering leda till att 

hon förlorar sina referensramar och inte längre kan skilja mellan positiva och 

negativa upplevelser. Mannen framstår då som det normala och hon själv, 

kvinnan, som det onormala. Kvinnan kommer då till en början försöka anpassa 

sig till mannens önskemål, och hoppas på att genom att vara god, tyst och 

medgörlig undslippa mannens bestraffningar. Hon försöker också rationalisera 

våldet, och ser därför inte mannen som ansvarig för sina handlingar därför att 

han är sjuk, har missbruks- eller psykiska problem, är arbetslös eller 

liknande.
43

 

                                                                                                                                     
kvinnomisshandlare, särskilt s. 23 ff. 

41 SOU 1995:60 s. 102 f. 
42 Jfr not 14 ovan. 
43 SOU 1995:60 s. 300. 
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Våldets normaliseringsprocess ansågs vara en stor del i förklaringen till varför 

en kvinna inte kan eller vill ta sig ur en relation där hon utsätts för våld. Det 

gavs dock även möjliga alternativa förklaringar till detta. Exempel på sådana 

föreslogs kunna vara hennes rädsla för mannens våld eller för vad en 

separation skulle komma att innebära för deras barn. En annan möjlighet, 

särskilt vanlig bland kvinnor som vuxit upp i miljöer där sådana övergrepp 

förekommit i stor utsträckning, vore att våldet inte uppfattas som onormalt. 

 

Det var också med bakgrund i sådana ovan beskrivna normaliseringsprocesser 

som brottet mot kvinnofrid föreslogs.
44

 Den nära relationen mellan offer och 

gärningsman vid sådana fall sades också förstärka kvinnans utsatthet, och 

övergreppen liknades till sin art vid tortyr. Förutom de långtgående 

konsekvenser sådana övergrepp får, poängterades särskilt att de inte sällan 

pågått under långt tid innan de kommer till myndigheternas kännedom, om 

kvinnan över huvud taget berättar om brotten.
45

 

 

Den av kommissionen föreslagna straffbestämmelsen skulle i första hand ta 

sikte på våld och andra övergrepp mot kvinnor i nära relationer till män. Detta 

skulle gälla oavsett om de var makar, sambor, mödrar eller döttrar. Det kunde 

visserligen tänkas situationer där en man gör sig skyldig till sådana brott mot 

en annan man, eller där en kvinna är förövare. För kommissionen rådde dock 

ingen tvekan om att gärningsmannen i regel skulle komma att vara manlig och 

offret kvinnligt.
46

 

 

Sammanfattnnigsvis anförde kommissionen tre huvudsakliga skäl för sitt 

förslag om ett fridskränkningbrott.
47

 För det första skulle hänsyn tas till 

beteenden som inte redan var kriminaliserade, men som effektivt kan bidra till 

att skapa den situation av psykisk terror brottet var ett utslag för. Detta skulle 

                                                
44 SOU 1995:60 s. 300. 
45 A.a.s. 301. 
46 A.a.s. 304 f. 
47 A.a.s. 305 f. 
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innefatta diffusa hot av olika slag, både uttalade och outtalade, påtryckningar 

och annan negativ psykisk påverkan, som tillsammans kan utgöra ett latent hot 

som kvinnan lever i skuggan av. För det andra skulle en rad redan innan 

kriminaliserade handlingar, såsom till exempel misshandel och olaga hot, 

innefattas. Fördelen med denna ordning ansågs vara att helheten, om än i 

belysning av enskilda detaljer, tydligt skulle bli föremål för domstolens 

prövning. Slutligen anfördes att den nya straffbestämmelsen skulle tydliggöra 

att den straffbara gärningen utgörs av en pågående psykisk terror, där de 

enskilda gärningsmomenten inte med nödvändighet behöver preciseras till tid 

och rum. I stället skulle det vara tillräckligt att konstatera att det varit fråga om 

en rad beteenden av olika slag, preciserade till sin karaktär och som visats vara 

utförda inom en bestämd tidsperiod. 

 

 

2.3 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 

 

Proposition 1997/98:55 var det lagförslag som kom att leda till bland annat 

införandet av fridskränkningsbrotten i BrB 4:4 a.
48

 Under rubriken ”Allmänna 

utgångspunkter” poängterade regeringen att Sverige visserligen av många 

anses vara ett av världens mest jämställda länder, men att det på många 

områden ändå råder en obalans i maktförhållandet mellan könen. Som det 

mest extrema exemplet på en sådan obalans framfördes just det våld män 

utsätter kvinnor för i pågående eller avslutade nära relationer.
49

 Det 

konstaterades vidare vara väldokumenterat i såväl forskning som annan 

litteratur att mäns våld mot kvinnor ofta har sitt ursprung i fördomar och 

föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning. Sådant våld 

ansågs därmed också utgöra ett hinder för den fortsatta utvecklingen mot 

jämställdhet mellan kvinnor och män.
50

 Med hänvisning till 

Kvinnovåldskommissionens utredning lyftes de förklaringsmodeller som 

                                                
48 Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken. 
49 Prop 1997/98:55 s. 20. 
50 A. prop. s. 21. Jfr även not 24 ovan. 
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angivits för våldet fram som anledning till att åtgärderna för att förhindra det, i 

en ökad utsträckning, måste ta sin utgångspunkt i de utsatta kvinnornas 

situation.
51

 Sådant våld relaterades också till sexuella trakasserier på 

arbetsplatser, som ansågs könsrelaterade i det att de riktar sig till kvinnor för 

att de är kvinnor.
52

 Även trakasserier mot män i arbetslivet, särskilt inom 

kvinnodominerade yrken, togs upp och gavs en liknande beskrivning då de 

riktas mot män i deras egenskap av att vara män. Regeringen uttryckte även att 

barns utsatta situation i misshandelsmiljöer måste uppmärksammas i en 

betydligt ökad utsträckning, men att utgångspunkten för den aktuella 

propositionen ändå skulle vara den situation de utsatta kvinnorna befinner sig 

i.
53

 

 

Beträffande just införandet av fridskränkningsbrotten hänvisade regeringen till 

Kvinnovåldskommissionens beskrivning av våldets normaliseringsprocess,
54

 

och lyfte särskilt fram att våldet snarare är knutet till föreställningar om mäns 

kontroll och kvinnors underordning än individualpsykologiska orsaker.
55

 

Därefter gavs en redogörelse för den beskrivning av våldets 

normaliseringsprocess kommissionen gett. En hänvisning gjordes även till 

kommissionens framställning av de utsatta kvinnornas situation, som inte 

karaktäriseras av de enskilda gärningarna utan den press och den systematiska 

kränkning hon ständigt utsätts för. Denna process liknades vidare vid den som 

beskrivits i kvinnoforskningen. Regeringen delade också bedömningen att en 

sådan utsatt situation är något som kan göra ett brott särskilt straffvärt.
56

 

 

 

 

 

                                                
51 A. prop. s. 21 f. 
52 A. prop. s. 22. Jfr not 14 ovan. 
53 A. prop. s. 23. 
54 Se not 40 samt not 41 ovan. 
55 Prop. 1997/98:55 s. 74 f. 
56 A. prop. s. 77. 
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3 Praxisgenomgång 

 

3.1 Högsta domstolen 

3.1.1 NJA 1999 s 102 – upprepad integritetskränkning, ne bis in idem och 

retroaktivitet  

 

NJA 1999 s 102 var första gången HD prövade ett mål rörande BrB 4:4 a. En 

man, B.B., var åtalad för grov kvinnofridskränkning alternativt misshandel av 

en kvinna, L.L., som han vid tiden för gärningarna bodde med under 

äktenskapsliknande förhållanden och tidigare vid två tillfällen blivit dömd för 

misshandel mot. En av de aktuella misshandelsgärningarna skedde före 

ikraftträdandet av BrB 4:4 a, och de övriga tre efter ikraftträdandet. 

Misshandeln utlöstes regelmässigt av gräl om pengar i samband med att B.B. 

och L.L., vilka båda hade alkoholproblem, drack sprit. 

 

Tingsrätten dömde B.B. dels för misshandel av normalgraden beträffande 

gärningen innan ikraftträdandet av 4:4 a, dels för grov kvinnofridskränkning 

avseende de övriga tre gärningarna, utan någon närmre redogörelse för de 

särskilda rekvisiten. Hovrättsmajoriteten fastställde tingsrättens dom utan 

vidare utveckling av domskälen. 

 

I hovrätten fanns dock en skiljaktig, Baagoe. Med hänvisning till förarbetenas 

beskrivning av brottet grov kvinnofridskränkning som ett utslag av psykisk 

terror, ingående i ett mönster som lett till att offret bryts ner, förespråkade han 

en mer restriktiv tolkning där misshandel, som inte betingats av 

föreställningen om mannens kontroll och kvinnans underordnade ställning 

utan i stället alkoholproblem, torde hamna utanför begreppet. Detta 

tillsammans med omständigheterna i övrigt innebar för Baagoe att gärningarna 

inte kunde anses vara ägnade att allvarligt skada L.L.:s självkänsla, och att 

B.B. därför i stället skulle dömas för misshandelsgärningarna var för sig. 
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I HD var tre av fem justitieråd skiljaktiga. Gärningarna bedömdes utefter den 

dåvarande lydelsen av 4:4 a, som uppställde ett krav på att gärningarna skulle 

varit ett led i en upprepad kränknig, till skillnad från nuvarande lydelse där det 

framgår att var och en av gärningarna ska ha utgjort led i en sådan kränkning. 

Majoriteten tolkade denna lydelse på så sätt att det för straffansvar förutom de 

gärningar för vilka åtal väckts måste finnas ytterligare handling eller 

handlingar som inneburit kränkning. Denna bedömning gjordes medvetet i 

strid mot den uppfattning som framkommer av förarbetena, då legalitetsskäl 

med hänvisning till BrB 1:1 ansågs väga tyngre. 

 

Majoriteten konstaterade att en sådan kränkning inte kan bestå av handlingar 

som i och för sig inte är straffbara, då en sådan tolkning tydligt skulle utvidga 

vad som kan sägas vara straffbelagt. Därefter gjordes en bedömning av 

huruvida en sådan ytterligare kränkning, utan hinder av principen ne bis in 

idem, kunde utgöras av de misshandelsgärningar B.B. sedan tidigare var dömd 

för. Slutsatsen blev att gärningar den tilltalade tidigare blivit dömd för 

visserligen kunde tjäna till att belysa under vilka förhållanden de i målet 

aktuella gärningarna ägt rum och därmed kvalificera dessa, utan att den 

tilltalade döms för samma gärningar en gång till. Den omständighet att dessa 

tidigare gärningar i det aktuella fallet begåtts innan ikraftträdandet av 4:4 a 

ansågs dock medföra viss retroaktivitetsproblematik, med innebörden att de 

inte kunde ligga till grund för att konstatera en upprepad kränkning. B.B. 

dömdes därför för misshandelsgärningarna var för sig. 

 

Förutom majoriteten fanns i HD tre skiljaktiga meningar. JustR Gregow ansåg 

inte att retroaktivitetsförbudet utgjorde hinder mot att beakta de gärningar 

B.B. tidigare dömts för. Denna bedömning gjordes med hänvisning till 

majoritetens argument rörande ne bis in idem samt att vid brottslighet i form 

av successivt handlande där någon del begås efter att en ny lagregel trätt i 

kraft, denna också ska bli tillämplig på det hela. Gregow ansåg dock inte att 

det förelåg ett sådant kvalificerat och systematiskt kränkande att de aktuella 
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gärningarna kunde anses ha utgjort led i en upprepad kränkning av L.L:s 

integritet, trots att de måste anses ha varit ägnade att allvarligt skada hennes 

självkänsla, och han sällade sig därför till majoritetens domslut. 

 

JustR Beckman ansåg att någon ytterligare kränkning utöver de åtalade 

gärningarna visserligen inte krävdes. De tidigare gärningar som föranlett 

fällande dom ansågs, i linje med majoritetens åsikt, i princip kunna bidra till 

att kvalificera de gärningar åtalet avsåg även om retroaktivitetsproblematik 

förelåg i det aktuella fallet. Resultatet av detta blev en bedömning av huruvida 

de tre misshandelsgärningar B.B. var åtalad för kunde anses innebära en 

upprepad kränkning ägnad att allvarligt skada L.L:s självkänsla. Slutsatsen 

blev att så inte var fallet, och Beckman anslöt sig därför även han till 

majoritetens domslut. 

 

Den tredje skiljaktige var JustR Håstad. Han ansåg att eftersom den 

misshandel som skett före ikraftträdandet av BrB 4:4 a inte ingick i de för 

vilka ansvar enligt bestämmelsen kommer ifråga, bör den kunna beaktas för 

att visa senare gärningars upprepade karaktär utan att något 

retroaktivitetshinder förelåg. Därmed blev hans slutsats också att det var fråga 

om en upprepad integritetskränkning och att B.B. därför skulle dömas för grov 

kvinnofridskränkning. 

 

I detta första avgörande från HD rörande grov kvinnofridskränkning var det 

huvudsakligen de speciella processuella aspekterna av brottet som berördes. 

Särskilt intressant för uppsatsen cetrala frågeställningen är vad HD, med 

hänvisning till propositionen, lyfte fram som lagstiftningens syfte. Domstolen 

markerade att bestämmelsen tillkommit för att markera allvaret i brottslighet 

som riktar sig mot personer i nära relationer. Vad som däremot inte togs upp 

var våldets könsmässiga dimension. Inte heller på något mindre explicit sätt 

tycks den feministiska utgångspunkten från förarbetena haft inverkan, varken i 

majoritetens domskäl eller de skiljaktiga meningarna. 
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3.1.2 NJA 2003 s 144 – ägnat att allvarligt skada självkänslan 

 

Ett av de få rättsfall från HD som utvecklar tolkningen av rekvisitet ”ägnat att 

allvarligt skada själkänslan” är NJA 2003 s 144. E.O., en man född i Uganda, 

stod åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sin hustru S.N.M., född i 

Kenya. Gärningarna bestod av ett ofredande, två specificerade fall av 

misshandel samt ett stort antal ospecificerade misshandelsgärningar under en 

tvåårig period. 

 

Åtalet ansågs styrkt i sin helhet, och domstolen konstaterade att visserligen 

endast en av gärningarna  var av allvarligare slag, men att övergreppen var 

såpass många att antalet klart översteg vad som bör krävas för att rekvisitet 

”upprepad kränkning” ska anses vara uppfyllt. Vid bedömningen av om dessa 

gärningar var ägnade att allvarligt skada S.N.M:s självkänsla beaktades hennes 

situation i stort. Domstolen konstaterade att hon var nyinflyttad till Sverige, 

var ensam hemma med små barn och hade varken kunskaper i svenska språket 

eller något socialt kontaktnät i landet. Detta, i samband med att E.O. försökt 

styra och begränsa hennes kontakter med omvärlden, föranledde domstolens 

bedömning att hon var helt utelämnad åt honom. Det var mot denna bakgrund 

de, i sig relativt sett inte särskilt allvarliga, brottsliga gärningarna ansågs vara 

ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Därmed dömdes också E.O. för 

grov kvinnofridskränkning. 

 

Det sätt som HD, inom ramen för bedömningen av rekvisitet ”ägnade att 

allvarligt skada personens självkänsla”, beskrev offrets situation kan sägas 

ligga nära den bild av den utsatta kvinnan som beskrivs i förarbetena. 

Gärningsmannens försök att isolera henne från omvärlden, en isolation som 

även i praktiken förvärrades av hennes specifika villkor, har likheter med den 

normaliseringsprocess som beskrivs i både Kvinnovåldskommissionens 

utredning och propositionen. Även uttalandet att bedömningen bör göras med 

beaktande av hela offrets situation kan sägas ligga väl i linje med ett mer 
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kontextualiserat synsätt, i kontrast till rent individualpsykologiska 

förklaringsmodeller. Domstolen tog däremot inte upp några strukturellt 

betonade förklaringar till våldet, såsom föreställningar om mannens 

överordning och kvinnans underordning. 

 

 

3.1.3 NJA 2004 s 97 - närståendebegreppet 

 

NJA 2004 s 97 berörde främst närståendebegreppet i BrB 4:4 a. 

Utgångspunkten för HD:s bedömning var att den tilltalade, I.H., vid sex 

tillfällen misshandlat samt vid ett av dessa tillfällen gjort sig skyldig till olaga 

hot mot målsäganden, C.S. Därtill konstaterades att var och en av gärningarna 

varit led i en upprepad kränkning av C.S:s integritet och ägnad att allvarligt 

skada hennes självkänsla. Avgörande för bedömningen blev därför om I.H., 

som varken var eller hade varit vare sig gift eller sambo med C.S. men väl 

hade haft ett fast förhållande med henne, var att betrakta som närstående till 

henne i den mening som avses i 4:4 a. 

 

Inledningvis konstaterades att begreppet ”närstående” varken definieras i 4:4 a 

eller förekommer någon annanstans i BrB. Begreppet används visserligen i en 

rad andra författningar, såsom rättegångsbalken, föräldrabalken och 

inkomstskattelagen, men där med varierande innebörd och med olika 

skyddsintressen tillgodosedda. Därefter slog domstolen fast att begreppet 

varken i juridiskt eller allmänt språkbruk har en såpass entydig innebörd att 

det inte kan sägas tillämpligt på ett fast förhållande mellan två personer som 

utan att vara gifta eller sammanbor lever i ett fast förhållande med varandra. 

Därmed ansågs det inte strida mot legalitetsprincipen att tolka begreppet på ett 

sådant sätt att I.H. och C.S. inbegreps, och bedömningen övergick till frågan 

om en sådan tolkning vore förenlig med bestämmelsens syfte och 

uppbyggnad. 

 



26 

 

I sin tolkning av förarbetena till bestämmelsen lyfte domstolen fram att en 

utmärkande omständighet för den brottslighet som tas sikte på anses vara att 

kränkningarna kan pågå under längre tid utan att de upptäcks eller, på grund 

av de känslomässiga band som finns mellan offret och gärningsmannen, 

anmäls samt att sådana kränkningar ofta sker i hemmet, där offret borde kunna 

känna sig trygg och säker. Lagmotivens ej uttömmande förklaring av 

närståendebegreppet poängterades även ”i första hand” avse en person med 

vilken gärningsmannen har eller har haft ett förhållande, där det exempel som 

ges är att gärningsmannen är eller varit gift alternativt sammanboende under 

äktenskapsliknande förhållanden med offret. Förarbetena framhåller vidare att 

närståendebegreppet även omfattar personer som är närstående på annat sätt, 

såsom förälder/barn-relationer och syskon. Slutligen anges det som normalfall 

att gärningsmannen och offret bor eller har bott tillsammans. 

 

Sammantaget ansågs motivuttalandena tala för att begreppet torde omfatta 

även fall då två personer levt i en fast parrelation som präglats av en praktisk 

och känslomässig bindning även om de inte varit sambor, om detta kan 

innebära att ena parten i sådana fall bestämmelsen tar sikte på befinner sig i en 

särskilt utsatt situation. Mot detta ställdes paragrefens andra stycke. Det fanns 

enligt domstolen anledning att uppfatta BrB 4:4 a 2 st som en uttömmande 

reglering för de fall den som utfört gärningarna varit en man, och den kränkta 

personen en kvinna. Detta ansågs särskilt gälla då det skulle kunna hävdas att 

den avgränsning som görs i andra stycket i det närmaste ter sig som 

meningslös om fall som inte omfattas av den i stället hänförs till paragrefens 

första stycke och bestraffas enligt samma skala. 

 

Då domstolen ansåg lagmotivens uttalanden vara något motsägelsefulla och 

paragrafens struktur och uppbyggnad väcka tvekan blev regleringens allmäna 

syfte av avgörande betydelse för tolkningsfrågan. I och med detta 

poängterades att avsikten med den särskilda rubriceringen i 4:4 a 2 st varit att 

markera att det rör sig om en särskild typ av kränkning samt att bidra till att 
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synliggöra och kartlägga omfattningen av mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. Det påpekades vidare att syftet med bestämmelserna om grov 

fridskränkning och  grov kvinnofridskränkning sett som en helhet varit att 

upprepade kränkningar i nära relationer ska medföra adekvat straffvärde och 

rubricering. Med detta som bakgrund ansågs inte paragrafens andra stycke 

begränsa räckvidden av dess första stycke i vidare mån än att fall som 

uttryckligen omfattas av det andra stycket ska rubriceras som grov 

kvinnofridskränkning. Därmed gjordes bedömnigen att begreppet närstående i 

4:4 a st 1 måste antas omfatta sådana fall där sådana kränkningar förövats av 

en man mot en kvinna med vilken han har en fast parrelation utan att vara 

sammanboende. 

 

I.H. dömdes således för grov fridskränkning, och det samlade straffvärdet 

beömdes i linje med underrätterna vara 8 månader. Domstolen poängerade att 

grov kvinnofridskränkning är ett sådant brott vars art medför en presumtion 

för fängelse, vilken det krävs särskilda skäl som här inte förelåg för att bryta. 

Påföljden blev således 8 månaders fängelse. 

 

De omständigheter HD lyfte fram som det utmärkande för brottsligheten, att 

gärningarna ofta kan pågå länge utan att anmälas samt ofta begås i hemmet där 

offret bör kunna känna sig trygg och säker, framstår som framför allt relaterat 

till närståendeförhållandet. Detta skulle, i likhet med NJA 1999 s 102, kunna 

förstås som att domstolen också sett ett markerande mot sådana gärningar som 

bestämmelsens huvudsakliga syfte. Därutöver tycks domstolens inställning till 

det utrymme brottslighetens könsmässiga dimension ges i lagtexten i det 

närmaste varit att det utgör en olägenhet vid beömningen av den faktor som 

betraktades som central. 
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3.1.4. NJA 2004 s 437 – straffmätning vid grov fridskränkning 

 

I målet var makarna F.X. och L.X. åtalade för grov fridskränkning av sin 

dotter, Z. De gärningar som låg till grund för åtalet var en mängd tidsmässigt 

ospecifierade förlolämpningar under en knapp fyraårig tidsperiod, ett flertal 

tidmässigt ospecifierade hot till livet samt om att föra Z till Kosovo för att 

gifta bort henne, fyra tidsmässigt specificerade fall av misshandel och i 

samband med ett av detta ett specificerat fall av hot till livet, och därtill en rad 

tidsmässigt ospecificerade fall av misshandel. 

 

HD inledde sina domskäl med konstaterandet att åklagarens 

gärningsbeskrivning medförde tveksamhet om huruvida åtalet innefattade 

även de ej särskilt preciserade gärningarna. Fridskränkningsbrottet är 

visserligen inte perdurerande i sin konstruktion. Det kan dock vara aktuellt 

gällande bland annat denna typ av misshandelsbrott att lägga, förutom närmare 

preciserade gärningar, liknande gärningar av samma slag under en viss 

tidperiod där det hålls mer öppet exakt tidpunkt till grund för en fällande dom. 

 

Därefter övergick domstolen till frågan huruvida var och en av gärningarna 

utgjort led i en upprepad kränkning av Z:s integritet. Efter konstaterandet att 

detta innebär en inte alltför lång tidsrymd mellan gärningarna, samt att 

huvudsaken av gärningarna begåtts under år 2003 med en preciserad 

misshandelsgärning och flertalet tidmässigt opreciserade sådana under år 2002 

ansåg domstolen att en sådan upprepad kränkning hade skett. Utan att vidare 

utveckla frågan konstaterades gärningarna ha varit ägnade att allvarligt skada 

Z:s självkänsla. 

 

Vid straffvärdesbedömningen poängterade domstolen att hela den kränkta 

personens situation kan beaktas vid fridskränkningsbrotten. Visserligen kan 

inte ansvarspåståenden om de gärningar den tilltalade frikänts från, i det 

aktuella fallet samtliga hot samt en del av misshandelsgärningarna, vägas in. 
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Däremot står det domstolen fritt att i denna typ av situation väga in 

omständigheter som framkommit utan att de framgått av 

gärningsbeskrivningen, och det lades här vikt vid att kränkningen av Z i 

samband med flera av misshandelsgärningarna förstärkts genom kränkande 

tillmäten. Åklagaren hävdade vidare att det varit fråga om hedersrelaterad 

brottslighet, vilket domstolen inte ansåg vara utrett. En omständighet som 

däremot fick påverka i straffskärpande riktning var, enligt HD, att brottet varit 

ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till 

närstående på det sätt som avses i BrB 29:2 p. 8. 

 

Slutligen konstaterades att det vid bedömningen av straffvärdet framstod som 

naturligt att jämföra med brottet grov kvinnofridskränkning, vilket med 

hänsyn till ordvalet skulle kunna förstås som att de två brotten ska anses ha 

olika straffvärde.
57

 Denna jämförelse i samband med de i 29:2 angivna 

straffskärpningsgrunderna medförde ett straffvärde om ett år och sex månader 

för envar av de tilltalade, och påföljden bestämdes till fängelse.    

 

Vad som är särskilt intressant i sammanhanget är den hänvisning som gjordes 

till grov kvinnofridskränkning. I likhet med NJA 2004 s 97 tycks HD på sätt 

och vis ha försökt ge  en innebörd åt den uppdelning i två stycken som görs i  

bestämmelsen. Domstolen går visserligen inte närmare in på vad en jämförelse 

brotten emellan egentligen föranleder. Det faktum att en sådan jämförelse 

framställs som naturlig kan dock ses som att grov fridskränkning behandlas 

som huvudfallet, och grov fridskränkning som ett undantag baserat på 

bestämmelsens andra stycke. 

 

 

 

 

                                                
57 Att kunna jämföra straffvärden hos två brott torde förutsätta att det i någon mån skiljer sig dem 

emellan. 
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3.1.5 NJA  2005 s 712 – ofredande av barn som bevittnat våldet? 

 

I NJA 2005 s 712 var en man, L.G., åtalad för grov kvinnofridskränkning och 

våldtäkt av sin hustru C.G., grov fridskränkning av sina tre söner T., F. och 

S.G. samt misshandel av hustruns dotter K.D. Åtalet för grov 

kvinnofridskränkning grundades i två tidsmässigt preciserade fall av 

misshandel i samband med olaga hot samt ett stort antal tidsmässigt 

obestämda fall av misshandel, hot och ofredande under en femårig period. 

Åtalet för grov fridskränkning av sönerna grundades förutom en rad 

tidsmässigt opreciserade fall av misshandel och olaga hot även i ofredande 

genom att låta dem bevittna det våld och de hot L.G. utsatte C.G. för. 

 

HD poängterade särskilt att C.G. uppgett att hon inte sett någon möjlighet att 

ta sig ur sin situation, då hon och sönerna varit beroende av L.G. för sin 

försörjning och hon varit rädd att förlora vårdnaden om dem. Vid 

bevisvärderingen konstaterades därefter C.G:s uppgifter vara trovärdiga, och 

det våld och hot mot henne L.G. var åtalad för ansågs styrkt. 

 

Vid bedömningen av huruvida de brottsliga gärningarna mot C.G. även 

innebar ofredande enligt BrB 4:7 av sönerna, som i stor utsträckning bevittnat 

gärningarna, inledde domstolen med konstaterandet att det otvivelaktigt 

generellt sett innebär en allvarlig påfrestning att bevittna sådana övergrepp. 

Det poängterades även att det var intresset av att skydda barn från sådana 

upplevelser straffskärpningsgrunden i 29:2 p. 8 infördes. Domstolen påtalade 

att det visserligen stod klart att det varit förenat med stort obehag för sönerna 

att bevittna övergreppen och att L.G. synes varit helt likgiltig för att med sitt 

hänsynslösa beteende ha utsatt dem för dessa. Det ansågs dock vara en pressad 

tolkning av BrB 4:7 att detta skulle utgöra ofredande. Förutom att en sådan 

tillämpning saknar stöd i både lagmotiv och praxis ansågs den i det 

förevarande fallet kunna få en viss karaktär av dubbelbestraffning med hänsyn 

till straffskärpningsgrunden i 29:2 p. 8. Sammantaget ansågs därmed inte de 
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brottsliga gärningar L.G. utsatt C.G. för utgöra ofredande av sönerna. Detta 

skulle på sätt och vis kunna förstås som att domstolen vid en 

konkurrenssituation mellan ett straffbud och en straffskärpningsgrund 

tillämpar det senare, men det bör i sambandet poängteras att även andra 

faktorer talade mot att bedöma gärningarna som ofredande. De övriga 

brottsliga gärningarna mot sönerna ansågs styrkta, och L.G. konstaterades 

därför förutom den grova kvinnofridskränkningen av C.G. även ha gjort sig 

skyldig till grov fridskränkning av T., F. och S.G. Även misshandeln av K.D. 

konstaterades vara styrkt, dock ej våldtäkten av C.G. 

 

I påföljdsfrågan poängterades att det våld L.G. utövat mot sin hustru och de 

fyra barnen visserligen inte lett till några allvarliga skador samt att C.G:s 

beteende under alkoholpåverkan i vissa fall fått betydelse för den utveckling 

bråken mellan makarna fått. De grova kränkningbrott han begått hade dock ägt 

rum under lång tid och vittnat om stor hänsynslöshet, samt att det skett i deras 

hem där de hade särskilt berättigade krav på att känna sig trygga. Dessutom 

hade hans gärningar undanryckt den tillit ett barn behöver få ha till sina 

föräldrar, samt utsatt barnen för den otrygghet kränkningen av deras mor 

inneburit. Påföljden bestämdes till ett fängelsestraff om 2 år och 6 månader. 

 

Den för fridskränkningsbrotten utmärkande särskilt utsatta situationen kan 

kopplas till brottsligheten både mot hustrun och mot sönerna. HD:s påpekande 

att hustrun inte sett någon möjlighet att ta sig ur sin situation stämmer väl in 

på hur våldets normaliseringsprocess beskrivs i förarbetena. Även 

poängterandet, gällande både hustrun och sönerna, att brotten begåtts i 

hemmet ligger i linje med de bakomliggande syftena. Detta gjordes dock inom 

ramen för påföljdsfrågan och tycks därmed inte haft någon avgörande 

betydelse för rubriceringen. 
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3.2 Refererade hovrättsavgöranden 

3.2.1 RH 2002:35 I – straffmätning 

 

Den tilltalade, S.H., konstaterades i tingsrätten ha gjort sig skyldig till ett 

flertal fall av olaga tvång, olaga hot och misshandel av sin sambo E.W. samt 

olaga hot och misshandel av sin ena son, A., då sex år gammal. Gärningarna 

mot E.W. ansågs till antal och beskaffenhet vara sådana att de utgjort led i en 

upprepad kränkning. Bland annat med anledning av S.H:s önskan att 

kontrollera E.W. bedömdes gärningarna även vara ägnade att allvarligt skada 

hennes självkänsla. Tingsrätten dömde därför S.H. för grov 

kvinnofridskränkning av E.W. samt olaga hot och misshandel av A. till 

fängelse i ett år. 

 

Hovrätten delade tingsrättens bedömning i skuldfrågan. Med utgångspunk i de 

bedömningar som redovisats i NJA 1999 s 102 ansåg dock majoriteten att det 

samlade straffvärdet för S.H:s brottslighet var högre än vad tingsrätten funnit, 

och skärpte därmed straffet till ett år och sex månader. Ett av hovrättsråden var 

skiljaktigt och ansåg att straffvärdet kunde stanna vid fängelse i ett år och två 

månader. 

 

Hovrätten hade inga invändningar mot tingsrättens dom eller domskäl i 

skuldfrågan, och kan därmed anses ha accepterat underinstansens bedömning 

av rekvisitet ”ägnade att allvarligt skada självkänslan”. Den vikt tingsrätten 

lade vid gärningsmannens önskan att kontrollera offret låg till grund för 

bedömningen att hans avsikt varit att skada hennes självkänsla. Rekvisitet kom 

därmed att bedömas tämligen relationellt, med grund i gärningsmannens 

inställning snarare än hur situationen tett sig för offret.  
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3.2.2 RH 2002:35 II – straffmätning 

 

I målet var den tilltalade, D.S., åtalad för grov kvinnofridskränkning av sin 

sambo, L.M. De brottsliga gärningar som låg till grund för åtalet var dryga 

dussinet fall av misshandel, varav huvuddelen var tidsmässigt preciserade. 

Tingsrätten fann åtalet styrkt i sin helhet, och rubricerade brottsligheten som 

grov kvinnofridskränkning. Med konstaterandet att det fanns skäl att se 

mycket allvarligt på L.M:s förbrytelser dömdes han till fängelse i ett år. 

 

Hovrätten, som förutom ett påpekande om att fler än tio fall av misshandel 

kunnat konkretiseras till tid och plats bedömde misshandeln som systematisk 

och närmast som vardagsföreteelse, skärpte straffet till ett år och fyra 

månaders fängelse. 

 

I detta fall gick varken tingsrätten eller hovrätten in på några utförligare 

bedömningar av de enskilda rekvisiten. I stället konstaterade tingsrätten, efter 

att gärningarna ansetts styrkta, att den tilltalades handlande ”svårligen [kunde] 

bedömas som annat än grov kvinnofridskränkning”. Det mindre tillägg 

hovrätten gjorde, i fråga om att brottsligheten i det närmaste tycks varit en 

vardagsföreteelse, tycks ha varit hänförligt till straffvärdet snarare än 

rubriceringen. 

 

 

3.2.3 RH 2003:11 – gärningarnas allvarlighet 

 

I målet hade en man, L-G.T., åtalats för grov kvinnofridskränkning efter att vid 

tre tillfällen under en dryg månad ha misshandlat den kvinna, S.S., med vilken 

han sammanbodde. Ingen av gärningarna bedömdes vara ringa. Tingsrätten 

konstaterade utan närmare redogörelse att var och en av gärningarna utgjort ett 

led i en upprepad kränkning av S.S:s integritet samt varit ägnade att allvarligt 

skada hennes självkänsla, och dömde också L-G.T. för grov 
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kvinnofridskränkning. 

 

Efter konstaterandet att rekvisitet ”upprepad integritetskränkning” förutsätter 

fler än två gärningar och därutöver bör bedömas med utgångspunkt i 

gärningarnas allvarlighet, bedömde hovrätten det våld som utövats ha varit av 

jämförelsevis begränsad omfattning. En av de skador som uppkommit, 

svullnad, blånad och ett slitbrott på ena ringfingret, ansågs tämligen allvarlig 

men de övriga skadorna anågs mindre allvarliga. Sammantaget bedömdes 

därmed inte gärningarna som tillräckligt allvarliga för att L-G.T. skulle kunna 

dömas för grov kvinnofridskränkning, och han dömdes i stället för tre fall av 

misshandel av normalgraden. 

 

Vad som framför allt är utmärkande för domskälen i båda instanserna är att de 

är påtagligt avkontextualiserade. Tingsrätten utvecklade egentligen inte några 

av resonemangen i bedömningen. När hovrätten gick in på rekvisitet 

”upprepad integritetskränkning” gjordes detta utifrån gärningarnas allvarlighet 

var för sig. Vad gäller hovrätten kan det dock framstå som naturligt att 

domstolen, när den finner ett av rekvisiten ej vara uppfyllda, inte heller 

utvecklar bedömningen i övrigt. 

 

 

3.2.4 RH 2004:48 – bakomliggande orsaker 

 

I RH 2004:48 konstaterade hovrätten att en man, A.H., under en 

fyramånadersperiod gjort sig skyldig till dels fyra tillfällen av olaga hot, dels 

ofredande genom att under samma period ringa ett stort antal samtal till sin 

f.d. hustru, AN.H. 

 

Vid bedömningen av huruvida de speciella rekvisiten ”upprepad kränkning” 

och ”ägnat att allvarligt skada självkänslan” var uppfyllda, och gärningarna 

därmed skulle rubriceras som grov kvinnofridskränkning, hänvisade 
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domstolen till NJA 2003 s 144. Efter att ha konstaterat att dessa bedömningar 

ska göras med utgångspunkt i dels hur allvarliga gärningarna varit, dels 

brottsoffrets situation, beaktade hovrätten den omständighet att A.H. och 

AN.H. genomgått en utdragen och uppslitande skillsmässoprocess samt att 

A.H. haft problem med sitt arbete och därmed ekonomiska bekymmer. 

Förutom att det förekommit konfrontationer med häftiga ordväxlingar, där 

båda parter synes ha varit ungefär lika aktiva och aggressiva, lyfte domstolen 

fram att AN.H., rent ekonomiskt tycks haft ett övertag. Detta föranledde, sett 

tillsammans med att inget våld utövats och att A.H:s agerande främst torde ha 

tett sig skrämmande för AN.H. på grund av hans psykiska ohälsa,
58

 

bedömnigen att gärningarna typiskt sett inte varit ägnade att allvarligt skada 

AN.H:s självkänsla. Med poängterandet att det skedda kunde förklaras av 

andra orsaker i förhållandet mellan makarna fann hovrätten därmed att var och 

en av gärningarna skulle rubriceras som ett särskilt brott. 

 

Tf hovrättsassessorn Järtelius var skiljaktig i hovrätten i fråga om 

rubriceringen. Trots att han delade majoritetens uppfattning att ingen av A.H:s 

gärningar kunde anses ha varit av allvarligare slag, ansåg han att det stora 

antalet övergrepp i kombination med deras tidsmässiga samband klart översteg 

vad som bör krävas för att kränkningen bör ses som upprepad. Denna 

omständighet ansågs även i viss mån tala för att gärningarna varit ägnade att 

allvarligt skada AN.H:s självkänsla. Järtelius lade även vikt vid att A.H:s syfte 

uppenbart varit att styra och kontrollera AN.H., dels för att få henne att 

återuppta relationen med honom men även i övrigt handla efter hans 

önskemål. Med anledning av detta ansåg han att gärningarna skulle rubriceras 

som grov kvinnorfridskränkning.  

 

Majoritetens domskäl skulle i viss mån kunna förstås som att de berör samma 

fråga om kontroll och styrning som Järtelius tar upp, även om det är mer 

explicit i den skiljaktiga meningen. Förutom den omständigheten att båda 

                                                
58 Jfr not 36 ovan. 
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parterna tycks ha varit lika delaktiga i de häftiga ordväxlingarna lyfte 

hovrättsmajoriteten även fram AN.H:s rent ekonomiska övertag i relationen. 

Sett i ljuset av hänvisningen till NJA 2003 s 144, där den tilltalade får anses ha 

haft ett mycket stort inflytande över målsäganden, skulle avsaknaden av en 

sådan kontroll kunna vara det som avses med att det skedda kunde förklaras av 

andra orsaker i förhållandet. 

 

 

3.2.5 RH 2005:42 – bevisning 

 

RH 2005:42 berörde företrädesvis processuella frågor om bevisning, i ljuset av 

artikel 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I målet var K.S. 

åtalad för grov kvinnofridskränkning av sin hustru, I.S. Gärningarna bestod av 

ett stort antal fall av misshandel, hot och ofredande. Åklagaren begärde i 

tingsrätten förhör med K.S. och I.S., som dock båda vägrade uttala sig. i stället 

berättigades åklagaren föredra de uppgifter de båda makarna var för sig lämnat 

i dialogförhör under förundersökningen. De uppgifter I.S. lämnat i förhöret 

gav i detalj stöd åt vad som angetts i åklagarens gärningsbeskrivning, medan 

de uppgifter K.S. lämnat innebar ett bestridande av större delen av de 

gärningar han var åtalad för. 

 

Tingsrätten konstaterade att det visserligen skulle kunna ha funnits möjlighet 

till en fällande dom om det hade funnits annan utredning än det som 

framkommit av förundersökningen. Någon sådan ytterligare utredning fanns 

dock inte. Tingsrätten såg sig därför nödgad att bortse från 

förundersökningsförhöret och lämnade åtalet utan bifall. 

 

Hovrättsmajoriteten lade vikt vid att I.S. trots allt faktiskt medverkat vid 

rättegångarna vid båda instanser, och att K.S. därmed genom sin försvarare 

haft möjlighet att ställa frågor till henne. Dessutom stöddes hennes uppgifter 

av annan bevisning, främst bestående av två andra vittnesmål. Framför allt 
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med bakgrund i detta ansåg hovrättsmajoriteten att bevisningen kunde 

användas, och den bedömdes vara tillräcklig för att fälla K.S. för grov 

kvinnofridskränkning. 

 

 

3.2.6 RH 2006:29 – beaktande av tidigare fällande dom vid upprepad 

kränkning av personens integritet 

 

Bakgrunden till målet var att en man, K.L., sedan tidigare var dömd till 

fängelse för grov kvinnofridskränkning av sin dåvarande sambo, G.P. Sedan 

han blivit villkorligt frigiven hade han under prövotiden begått två nya brott 

mot samma målsägande, misshandel och olaga hot. Efter att ha konstaterat att 

dessa två brott kränkt G.P:s integritet och att gärningarna varit ägnade att 

allvarligt skada hennes självkänsla, hade hovrätten att bedöma huruvida de 

utgjort led in en upprepad kränkning som kunde ligga till grund för ansvar för 

grov kvinnofridskränkning. 

 

Domstolen poängterade härvid att två gärningar visserligen typiskt sett inte 

torde vara tillräckligt för att det ska vara fråga om en upprepad kränkning. Då 

misshandelsbrottet begåtts endast sex månader efter att K.L. frigetts från 

verskställigheten av fängelsestraffet för den tidigare grova 

kvinnofridskränkningen ansågs dock de aktuella gärningarna vara en 

fortsättning på den tidigare brottsligheten. Därmed konstaterades också 

gärningarna utgöra en upprepad kränkning, och efter att ha poängterat att detta 

inte innebar att K.L. straffades på nytt för samma brott dömde hovrätten 

honom för grov kvinnofridskränkning. 
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3.2.7 RH 2008:7 – gärningarnas omfattning, karaktär och tidsmässiga 

samband 

 

I målet var den tilltalade, J.I., åtalad för grov kvinnofridskränkning bestående i 

att han vid ett tillfälle tilldelat målsäganden en örfil samt ungefär en månad 

senare dels vid tre tillfällen skickat meddelanden till hennes mobiltelefon, dels 

tilldelat henne ett hårt slag över baksidan av låret med ett bälte. Tingsrätten 

poängterade att de aktuella händelserna skett inom en förhållandevis 

begränsad tid, samt vidare att bakgrunden till J.I:s handlande tydligt varit hans 

starka religiösa tro och hans uppfattning att mannen per definition är 

överordnad kvinnan. Mot bakgrund av detta bedömdes också hans avsikt ha 

varit att skada målsägandens självkänsla på det sätt som avses i BrB 4:4 a, och 

det synsätt som legat till grund för hans gärningar konstaterades strida mot den 

grundläggande samhällsvärderingen att alla människors värde är lika. 

Tingsrättens samlade bedömning blev således att brottsligheten skulle 

rubriceras som grov kvinnofridskränkning, och påföljden bestämdes till 

fängelse i 6 månader. 

 

Hovrätten delade tingsrättens bedömning i skuldfrågan. Vid frågan om 

huruvida var och en av gärningarna skulle anses ha utgjort led i en upprepad 

kränkning lyfte hovrätten fram dels att gärningarna ägt rum under endast två 

dagar, dels att de tre hoten och misshandeln med bältet utlösts av samma 

faktor, nämligen J.I:s vrede över att målsäganden inte kommit hem från sin 

vännina. Vidare ansågs endast misshandeln med bältet ha varit av allvarligare 

slag. Sammantaget ansåg därför inte hovrätten att övergreppen varit av sådan 

omfattning och karaktär att kränkningen av målsägandens integritet varit 

upprepad, även om motivet för J.I:s gärningar varit sådant som avses i BrB 4:4 

a. Hovrätten ändrade därför rubriceringen till misshandel samt olaga hot och 

påföljden till tre månaders fängelse. 
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I båda instanserna ger domskälen tydligt uttryck för bestämmelsens 

ideologiska bakgrund. Tingsrätten tog upp att en orsak till våldet varit 

gärningsmannens uppfattning av mannen som överordnad i bedömnigen av 

huruvida gärningarna varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla. 

Hovrätten tycks ha fört liknande resonemang kring gärningsmannens 

inställning då motivet för hans gärningar ansågs stämma överens med vad som 

avses i bestämmelsen. 

 

 

3.3 Ej refererade hovrättsavgöranden 

3.3.1 Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål B 8261-06 – offrets agerande 

 

I målet var en man, D.H., åtalad för sex fall av misshandel, två fall av olaga 

hot samt ett fall av ofredande av sin dåvarande sambo, M.V. Tingsrätten, som 

fann samtliga gärningar styrkta, dömde D.H. för grov kvinnofridskränkning. I 

hovrätten blev bedömningen annorlunda, främst till följd av att M.V. i vissa 

delar lämnat väsentligt andra uppgifter än i tingsrätten. Detta gällde dels D.H:s 

gärningar i sig men också hennes eget agerande, som i hovrätten visades ha 

innefattat både verbal provokation och dessutom vid ett antal tillfällen direkta 

fysiska brottsliga angrepp mot D.H. Mot denna bakgrund fann hovrätten att 

sex av de nio åtalspunkterna skulle ogillas, medan tre fall av misshandel 

ansågs styrkta. 

 

Särskilt värt att lyfta fram är hovrättens resonemang i rubriceringsfrågan. Utan 

att närmare gå in på huruvida de tre fallen av misshandel i normalfallet skulle 

ha varit tillräckliga för att kunna anses ha utgjort led i en upprepad kränkning 

av en persons integritet, lade domstolen särskild vikt vid M.V:s agerande. Mot 

bakgrund av de verbala och fysiska utbrott som förekommit från hennes sida, 

vilka ibland även varit utlösande faktor till D.H:s handlande, ansågs hans 

gärningar inte ha varit upprepade, systematiska kränkningar av nedbrytande 

karaktär som varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Gärningarna 
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rubricerades därför heller inte som grov kvinnofridskränkning, utan som 

misshandel. 

 

 

3.3.2 Hovrätten för västra Sveriges dom 2009-06-05 i mål B 2807-08 – offrets 

agerande 

 

En man, N.A., var åtalad för grov kvinnofridskränkning av sin hustru C.A., 

skadegörelse på hennes egendom samt två fall av ofredande av två andra 

personer, U.W. och L-O.U. De gärningar som låg till grund för åtalet rörande 

grov kvinnofridskränkning var elva fall av misshandel, varav större delen 

närmare preciserade till tid och rum, under en drygt ettårig tidsperiod. Av 

dessa påstådda elva fall ansåg tingsrätten åtta vara styrkta. Tingsrätten 

konstaterade utan att utveckla frågan närmare att det var uppenbart att var och 

en av dessa gärningar hade utgjort led i en upprepad kränkning av C.A:s 

integritet och att de varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla, samt 

tillade att N.A:s agerande i realiteten hade haft starkt negativ inverkan på 

självkänslan. Därmed blev också rubriceringen grov kvinnofridskränkning, 

och även skadegörelsen och de två fallen av ofredande bedömdes av 

tingsrätten i enlighet med åtalet. Påföljden bestämdes till åtta månaders 

fängelse. 

 

Hovrätten fann fem fall av misshandel av C.A. styrkta. Vid rubriceringsfrågan 

konstaterade domstolen att bedömningen av de speciella rekvisiten ska göras 

med beaktande av hela målsägandens situation, samt att det våld N.A. utsatt 

C.A. för i normalfallet måste anses vara ägnat att skada en persons självkänsla. 

Domstolen lade dock vikt vid att båda parterna i det aktuella fallet intagit en 

aktiv och aggressiv roll vid händelserna. Domstolen tyckte inte heller att C.A. 

kunde anses ha intagit en underordnad roll gentemot N.A. varken i samband 

med gärningarna eller under deras förhållande i övrigt. Därmed rubricerades 

det våld N.A. utsatt C.A. för som fem fall av misshandel. Påföljden för 
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misshandeln, skadegörelsen och ofredandet bestämdes till sex månaders 

fängelse.  

 

I detta avgörande gjorde hovrätten en tolkning av bestämmelsen där dess 

ideologiska bakgrund tycks ha fått inverkan i frikännande riktning. Offrets 

situation stämde inte in på den bild av den utsatta kvinnan som målas upp i 

förarbetena, och gärningsmannen dömdes inte heller för grov 

kvinnofridskränkning. 

 

 

3.3.3 Hovrätten för nedre Norrlands dom 2012-03-14 i Mål B 440-11 – 

närståendebegreppet 

 

I målet stod en man, A.J., åtalad för grov kvinnofridskränkning samt våldtäkt 

av en kvinna, E.A.B. De gärningarna som i åtalet låg till grund för den grova 

kvinnofridskränkningen var att han utdelat ett flertal slag och sparkar vid ett 

tillfälle; tagit ett strypgrepp vid ett andra; slagit henne, hållit en kniv mot 

henne och uttalat att han skulle döda henne vid ett tredje samt vid ett fjärde 

greppat hårt i hennes arm och vridit om, tagit strypgrepp på henne, hållit för 

hennes mun och riktat en kniv mot henne som han sedan huggit i en vägg 

precis bredvid och uttalat att han skulle döda henne. 

 

De hade träffats i Turkiet där E.A.B. bodde när A.J., som bodde i Sverige, var 

på besök där och blivit ett par. Det bestämdes att E.A.B. skulle flytta till A.J. i 

Sverige, och hon kom till landet någon gång i november 2010. A.J. och E.A.B. 

bodde inledningsvis i A.J:s föräldrars bostad, tillsammans med dessa och hans 

tre syskon. Från 1 januari 2011 fick A.J. och E.A.B en egen lägenhet på 

samma gata. En kort tid därefter flyttade E.A.B. tillbaka till A.J:s föräldrar, för 

att någon gång i månadsskiftet januari-februari samma år flytta tillbaka till 

A.J., där hon sedan bodde fram till det att polis kom och grep A.J. nionde 

februari. 
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Tingsrätten, som fann tre fall av misshandel och två fall av olaga hot styrkta, 

gick inte närmare in på en bedömning av huruvida gärningarna utgjort led i en 

upprepad kränkning av E.A.B:s integritet och varit ägnade att allvarligt skada 

hennes självkänsla. Domstolen lyfte däremot fram att parterna under den 

aktuella tidsperioden, som varit kort, varit separerade en viss tid. Då det ändå 

hela tiden varit avsikten att de skulle bo tillsammans och sedermera gifta sig 

fann tingsrätten att omständigheterna sammantaget var sådana att 

brottsligheten skulle rubriceras som grov kvinnofridskränkning, och A.J. 

dömdes för detta brott till tio månaders fängelse. 

 

Hovrätten gjorde i skuldfrågan huvudsakligen samma bedömning som 

tingsrätten. Vid rubriceringsfrågan uppehöll sig domstolen vid 

närståenderekvisitet. Efter att ha redovisat de bådas boendesituation 

konstaterades att det i hovrätten inte hade presenterats några uppgifter som 

varit direkt inriktade på att belysa parternas relation, mer än att de båda 

uppgett att de varit mycket kära i varandra. Genom vittnesförhör hade dock 

domstolen fått uppfattningen att A.J. tappat intresset för E.A.B., och att hon 

kommit till Sverige på grund av heder eller annan anständighet. Trots att 

E.A.B. rest till Sverige för att gifta sig med A.J. innebar detta i samband med 

den korta tid de varit tillsammans att de inte kunde anses ha haft en sådan 

närstående relation som krävs för att rubricera brottsligheten som grov 

kvinnofridskränkning. A.J. dömdes därför i stället för misshandel vid tre 

tillfällen och olaga hot vid två tillfällen. Med hänväsning till gärningarnas 

allvarlighet ändrades dock inte påföljden, och A.J. dömdes även i hovrätten till 

tio månaders fängelse. 
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3.3.4 Svea hovrätts dom 2012-10-29 i mål B 8271-12 – ägnat att allvarligt 

skada självkänslan och offrets agerande 

 

Bakgrunden till målet var att en man, H.W., gjort sig skyldig till fyra gärningar 

vilka var och en utgjort misshandel av hans dåvarande sambo, T.M. Då det rört 

sig som ett relativt begränsat antal gärningar utgick tingsrätten främst från 

deras karaktär vid bedömningen av huruvida de skulle bedömas som ett led i 

en upprepad kränkning av T.M:s integritet. Domstolen fann att så var fallet då 

i vart fall tre av gärningarna haft ett straffvärde som motsvarade två månaders 

fängelsestraff eller mer. Vid bedömningen av huruvida gärningarna därtill varit 

ägnade att allvarligt skada T.M:s självkänsla konstaterades att händelserna 

visserligen haft sitt ursprung i T.M:s påtagliga alkoholkonsumtion samt att 

båda parter använt ett grovt språk när de grälat med varandra, och att 

gärningarna därför kunde haft sin förklaring i H.W:s tillfälliga ilska och 

frustration över T.M:s beteende och därmed ses som isolerade händelser. Mot 

bakgrund av att gärningarna varit av allvarligare karaktär och att H.W. uttalat 

sig kraftigt nedsättande mot T.M. i samband med i vart fall en av dem, och att 

gärningarna haft ett nära tidsmässigt samband, fann tingsrätten att de varit 

ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla. Rubriceringen blev således 

också grov kvinnofridskränkning och påfölden bestämdes till nio månaders 

fängelse. 

 

Hovrättsmajoriteten gjorde inte någon annan bedömning än tingsrätten i någon 

av de överklagade delarna. En av rådmännen, Mosesson, var dock skiljaktig. 

Han konstaterade att H.W:s gärningar visserligen utgjort led i en upprepad 

kränkning av T.M:s integritet, av skäl snarlika de som tingsrätten anfört. 

Gällande frågan om de utöver detta skulle anses ha varit ägnade att allvarligt 

skada hennes självkänsla inledde han med konstaterandet att förhållandet 

mellan de två parterna allmänt sett tycks ha varit präglat av konflikter, där 

båda använt grovt språk mot den andre och ett omfattande bruk av alkohol i de 

flesta fall varit en bidragande orsak. Mosesson anförde vidare att T.M. inte 
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kunde anses ha helt oförskyllt hamnat i de situationer som innefattat bråk, 

även om H.W:s agerande i dem naturligtvis varit fullkomligt oacceptabelt och 

inte kunde försvaras. T.M. hade dessutom inte saknat ett socialt nätverk eller 

på annat sätt varit beroende av eller utlämnad till H.W. Med hänvsning till 

NJA 2003 s 144 och 2005 s 712 ansågs T.M:s situation därför inte heller 

jämförbar med den som brukar föreligga i fall där det är fråga om ansvar för 

grov kvinnofridskränkning. Inte heller på något annat sätt ansåg Mosesson att 

omständigheterna i fallet var sådana som avses med lagtextens uttryck att 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, och han 

förespråkade därför att H.W. i stället för grov kvinnofridskränkning skulle 

dömas för fyra fall av misshandel till ett fängelsestraff om sex månader.  

 

 

4 Brottskonstruktionen 

 

4.1 Inledning 

 

För att ge en bättre, mer övergripande bild av bestämmelsen i BrB 4:4 a 

kommer i detta kapitel dess rekvisit och beståndsdelar i övrigt att behandlas 

och analyseras. Detta kommer i huvudsak att ske med stöd i 

rättsfallsredogörelsen i kapitlet ovan samt förarbetena, som i viss utsträckning 

berörts i kapitel 2. Till detta kommer även ytterligare offentligt tryck samt 

övrig litteratur. Fokus kommer dock att ligga på rättsfallsanalysen, då 

uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur bestämmelsen har 

hanterats i tillämpningen. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

4.2 De konstituerande brottsliga gärningarna  

4.2.1 Vilka brottstyper? 

 

När bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning först infördes var det 

brottsliga gärningar enligt 3, 4 samt 6 kap. som kunde ligga till grund för 

brottet.
59

 Till följd av konkurrensregler kan dock inte de grövre brott vars 

straffskala överstiger straffskalan för grov kvinnofridskränkning, såsom mord, 

grov misshandel eller våldtäkt, ingå utan dessa ska dömas särskilt för.
60

 Till 

exempel bedöms alltså två våldtäktsgärningar och fyra misshandelsgärningar 

som grov kvinnofridskränkning samt två fall av våldtäkt, förutsatt att 

misshandelsgärningarna uppfyller övriga rekvisit i BrB 4:4 a. 

 

Oaktsamhetsbrotten vållande till annans död (BrB 3:7), vållande till 

kroppsskada eller sjukdom (3:8) samt framkallande av fara för annan (3:9) är 

visserligen inte uttryckligen uteslutna. Det framstår dock som föga troligt att 

dessa skulle kunna utgöra grov kvinnofridskränkning, om inte annat på grund 

av kravet på uppsåt till de resterande rekvisiten.
61

 

 

Vid införandet av brottet grov kvinnofridskränkning diskuterades huruvida 

även brott mot ett utfärdat besöksförbud skulle omfattas, då sådana brott inte 

sällan torde ingå vid den aktuella typen av kränkningar.
62

 Detta brott ansågs 

dock ha ett annat skyddsintresse än till exempel olaga hot, och snarast kunna 

sägas vara en överträdelse av påbjuden ordning. Motiveringen till detta var att 

det inte krävs att något hot eller liknande uttalats, eller att den som skyddas av 

förbudet ens lagt märke till att det har överträtts. Denna ståndpunkt kom dock 

att ändras, och sedan maj 2013 kan även brott mot 24 § lagen om 

kontaktförbud utgöra en del i grov kvinnofridskränkning.
63

 Skyddsintresset 

                                                
59 Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken. 
60 Prop. 1997/98:55 s. 80. 
61 Mer om detta under avsnitt 4.3. Vad gäller BrB 3:8 torde även åtalsreglerna i 3:12 tala mot att 

sådana gärningar skulle ingå (jfr ärekränkningsbrotten i BrB 5 kap. nedan i detta avsnitt). 
62 Prop. 1997/98:55 s. 80. 
63 Lag (2013:367) om ändring i brottsbalken. 
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ansågs visserligen fortfarande vara delvis annat än det hos brott som riktas 

direkt mot person, och formellt sett innebära en överträdelse av ett särskilt 

meddelat förbud. Samtidigt påtalades att syftet med förbudet ändå är att 

skydda en enskild person, som kan sägas inta en offerposition vid en 

överträdelse och vars integritet kan kränkas på ett sätt som typiskt sett kan 

innebära att självkänslan skadas. Även det faktum att det inte heller varit 

ovanligt att det döms för överträdelser av kontaktförbud jämte gärningar som 

utgör grov kvinnofridskränkning mot samma målsägande lyftes fram. 

Slutligen konstaterades, angående överträdelser av kontaktförbud, att sådana 

kan utgöra olaga förföljelse enligt BrB 4:4 b, vilket även det förutsätter att 

gärningarna utgjort led i en upprepad integritetskränkning.
64

 I den utredning 

som låg till grund för lagändringen, och som även hänvisas till i propositionen, 

ansågs i detta sammanhang att det är ändamålsenligt att bestämmelserna 

avseende grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse utformas på ett 

likartat sätt.
65

 

 

Genom 2013 års lagändring lades även skadegörelsebrotten enligt 12 kap BrB 

till de brott som kan utgöra grov kvinnofridskränkning.
66

 Detta var inte något 

som hade diskuterats specifikt när lagen tillkom, men det hade då ansetts att 

det fanns skäl till en begränsning till sådana kränkningar som typiskt sett utgör 

ett direkt angrepp på den personliga integriteten.
67

 Inför 2013 års lagändring 

poängterades dock att skadegörelsebrott tycks vara förhållandevis vanligt 

förekommande jämte de gärningar som då kunde utgöra grov 

kvinnofridskränkning. Även om skadegörelsebrotten inte riktar sig mot annans 

liv, hälsa, frihet eller frid utan i stället mot egendom ansågs de, inte minst när 

de riktar sig mot en närstående person, typiskt sett utgöra ett direkt angrepp på 

offrets integritet samt vara ägnade att skada dennes självkänsla. I likhet med 

resonemangen rörande överträdelse av kontaktförbud poängterades att 

                                                
64 Prop. 2012/13:108 s. 13. 
65 SOU 2011:85 s. 103. 
66 Lag (2013:367) om ändring i brottsbalken. 
67 Prop. 1997/98:55 s. 80. 
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skadegörelsebrotten omfattas av BrB 4:4 b.
68

 Då införandet av 

skadegörelsebrotten i 4:4 a skedde med en hänvisning till hela 12 kap. BrB 

omfattas även sådana brott som mycket sällan eller aldrig torde utgöra led i en 

upprepad integritetskränkning, såsom till exempel tagande av olovlig väg. 

Detta ansågs dock inte utgöra något hinder mot en sådan lagteknisk lösning.
69

 

 

Ett införande i BrB 4:4 a av ärekränkningsbrotten enligt 5 kap. har diskuterats 

sedan bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning tillkom. I de ursprungliga 

förarbetena ansågs dock att de särskilda åtalsreglerna, som i princip kräver att 

målsäganden anger brottet till åtal och att sådant av särskilda skäl anses 

påkallat ur allmän synpunt, innebära att den praktiska nyttan av att 

ärekränkningsbrott omfattades starkt kunde ifrågasättas.
70

 Liknande 

resonemang fördes inför 2013 års lagändring, varvid det också konstaterades 

att ärekränkningsbrotten inte omfattas av BrB 4:4 b.
71

 I sammanhanget lades 

även vikt vid att sådana kränkande och nedsättande tillmälen i samband med 

grov kvinnofridskränkning till viss del betraktas av domstolarna då sådana 

uttalanden som gjorts i samband med andra brottsliga gärningar påverkar 

brottslighetens straffvärde. Det påpekades vidare att sådana gärningar, 

beroende på omständigheterna, kan utgöra ofredande, vilket omfattas av 

fridskränkningsbrotten.
72

 

 

Vissa av remissinstanserna inför 2013 års lagändring ansåg att även övergrepp 

i rättssak (BrB 17:10) respektive djurplågeri (16:13) borde omfattas av 4:4 a. 

Då inget av dessa två brott har samma skyddsintresse som grov 

kvinnofridskränkning, utan i stället syftar till att tillgodose det allmäna 

intresset av att talan eller annan utsaga vid domstol eller annan myndighet inte 

påverkas otillbörligen respektive skydda djurets intresse, kom de inte heller att 

omfattas av fridskränkningsbrotten. Några skäl för att någon annan brottstyp 
                                                
68 Prop. 2012/13:108 s. 14.  
69 A. prop. s. 15. 
70 Prop. 1997/98:55 s. 79 f. 
71 Prop. 2012/13:108 s. 15. 
72     A. prop. s. 14. 
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skulle omfattas ansågs inte ha framkommit.
73

 

 

Sammanfattningsvis kan alltså grov kvinnofridskränkning utgöras av 

brottsliga gärningar enligt  BrB 3, 4, 6 eller 12 kap., eller enligt 24 § lagen om 

kontaktförbud, med undantag för de brott som har strängare straffskala än BrB 

4:4 a samt troligtvis även  oaktsamhetsbrotten i 3:7-9. 

 

 

4.2.2 Vilken frekvens bland brottstyperna? 

 

Åklagarmyndigheten publicerade år 2007 en utredning av domstolarnas 

påföljdpraxis vid vissa våldsbrott, vilket bland annat innefattade 

fridskränkningsbrotten.
74

 I de fall av grov fridskränkning där samtliga 

gärningar var preciserade, 24 stycken, förekom (minst ett fall av) misshandel i 

100 %; olaga hot i 41,7 %; ofredande i 16,7 %; hemfridsbrott i 8,3 %; ringa 

misshandel i 4,2 %; olaga frihetsberövande i 4,2 % och olaga hot i 4,2 % av 

dem.
75

 

 

I de fall av grov fridskränkning där både opreciserade och preciserade 

gärningar ingick, 59 stycken, förekom preciserade fall av misshandel i 86,4 %; 

olaga hot i 49,2 %; ofredande i 16,9 %; ringa misshandel i 10,2 %; olaga 

frihetsberövande i 5,1 %; olaga tvång i 5,1 %; hemfridsbrott i 1,7 % och 

sexuellt ofredande i 1,7 % av dem.
76

 I dessa domar förekom utöver de 

preciserade fallen opreciserade gärningar i form av misshandel i 78,0 %; olaga 

hot i 44,1 %; ofredande i 18,6 % och andra typer av brott i 3,4 % av dem.
77

 

 

Bland de fall av grov fridskränkning där enbart opreciserade gärningar ingick, 

21 stycken, förekom misshandel i 95,2 %; olaga hot i 28,6 %; ofredande i 14,3 
                                                
73 A. prop. s. 15. 
74 Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, En rapport från Åklagarmyndigheten 2007. 
75 A.a.s. 204. 
76 A.a.s. 205. 
77 A.a.s. 206. 
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% och andra typer av brott i 4,8 % av dem.
78

 

 

Sammantaget var alltså vid grov fridskränkning det klart vanligaste 

förekommande brottet misshandel, följt av olaga hot och därefter ofredande. 

För grov kvinnofridskränkning redovisades inte någon lika utförlig statistik, 

men även där var misshandel vanligast följt av olaga hot och sedan 

ofredande.
79

 

 

 

4.3 Närstående eller tidigare närstående person 

 

Grov kvinnofridskränkning har sedan brottet infördes uppställt ett krav på att 

den utsatta personen ska vara eller ha varit närstående till gärningsmannen. 

Enligt förarbetena skulle brottet främst ta sikte på straffbara kränkningar mot 

närstående kvinnor, men även omfatta barn och andra närstående personer.
80

 

Det som ansågs utmärka kränkningar av nära anhöriga var dels att de kan pågå 

under en längre tid utan att upptäckas av andra och på grund av de 

känslomässiga bindningarna mellan offret och gärningsmannen sällan anmäls, 

dels att de ofta sker i hemmet där personen borde kunna känna sig trygg och 

säker.
81

 

 

Med närståendebegreppet avsågs i första hand en person med vilken 

gärningsmannen har eller har haft ett förhållande, till exempel genom 

äktenskap eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. 

Begreppet omfattar dock även personer som är närstående på annat sätt, till 

exempel barn, styvbarn, föräldrar, syskon eller andra nära släktingar. 

Huvudsakligen var det menat att begreppet skulle ta sikte på en person 

                                                
78 A.a.s. 207. 
79 A.a.s. 247. 
80 Prop. 1997/98:55 s. 74. 
81 A. prop. s. 79. 
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gärningsmannen bor eller har bott tillsammans med.
82

 

 

Närståendebegreppet kom att prövas i NJA 2004 s. 97. Målsäganden och den 

tilltalade betraktade sig själva och betraktades av andra som ett par, men 

varken var eller hade varit gifta eller sambor. Då de hade varit ett etablerat par 

som umgåtts med varandra på ett sätt som väl var att jämföra med vad som 

kan vara fallet i en sådan typ av relation, bedömdes närståenderekvisitet ändå 

vara uppfyllt. 

 

I ett ej refererat hovrättsfall, mål B 440-11, fick närståenderekvisitet 

avgörande betydelse. Det rörde sig där om våld mot en kvinna som kommit till 

Sverige från Turkiet, där hon och den tilltalade blivit ett par, för att bo med 

honom. De hade varit sammanboende i cirka fyra månader, bortsett från 

ungefär en månad av dessa då de varit separerade och målsäganden bott hos 

den tilltalades föräldrar. Denna korta tidsperiod, i samband med domstolens 

bedömning att den tilltalade tappat intresset för målsäganden som skulle 

kommit till Sverige på grund av heder eller annan anständighet, medförde att 

de inte betraktades som närstående på det sätt som avses i BrB 4:4 a. 

Gärningarna rubricerades därför inte heller som grov kvinnofridskränkning 

utan som fristående brott. 

 

 

4.4 Upprepad kränkning av personens integritet 

 

När brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränking infördes hade 

det rekvisit som förutsätter upprepad kränkning en annan lydelse än den 

nuvarande, nämligen att ”var och en av gärningarna varit ett led i upprepad 

kränkning av personens integritet”.
83

 Efter att HD i NJA 1999 s. 102, det 

första fall där domstolen prövade bestämmelsen, tolkat detta som att det 

                                                
82 A. prop. s. 132. 
83 Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken. 
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förutom de gärningar för vilka åtal väckts måste finnas ytterligare handling 

eller handlingar som inneburit kränkning ändrades lydelsen till sin nuvarande 

utformning. Syftet med detta var att undkomma ett sådant krav på ytterligare 

kränkning, vilket varit lagstiftarens avsikt redan med den ursprungliga 

lagstiftningen,
84

 och lagändringen var alltså endast en korrigering för att 

åstadkomma det ursprungligt avsedda tillämpningsområdet.
85 

Rekvisitet var 

vid lagens tillkomst, i likhet med brottets konstruktion bestående av flera 

andra alternativa i sig kriminaliserade gärningar, unikt i sin utformning. Detta 

skulle också kunna vara förklaringen till att det till en början rådde viss 

oklarhet rörande dess innebörd. 

 

I den ursprungliga propositionen klargjordes att bedömningen av rekvisitet ska 

utgå från gärningarnas antal och karaktär; ju allvarligare de är desto färre 

krävs för att kränkningen ska anses vara upprepad.
86

 Samtidigt framgick att 

det, som normalfallet är vid denna typ av normativa rekvisit,
87

 inte krävs att 

gärningsmannen haft syfte att kränka offrets integritet, utan det är tillräckligt 

att denne haft uppsåt till de faktiska omständigheter som läggs till grund för 

bedömningen. Detta torde innebära att de oaktsamhetsbrott som formellt 

omfattas av BrB 4:4 a (3:7-9) inte kan utgöra grov kvinnofridskränkning, då 

den subjektiva täckning som krävs för de enskilda brotten inte är tillräcklig 

avseende deras integritetskränkande karaktär.
88

 Ugångspunkterna för 

prövningen av rekvisitet kvarstod när ordalydelsen ändrades, och i övrigt 

överlämnades bedömningen till rättstillämpningen.
89

 Av förarbetena framgår 

även att det är den upprepade kränkningen som ger brottet dess fridsstörande 

                                                
84 Prop. 1997/98:55 s. 133. 
85 Prop. 1998/99:145 s. 9. 
86 Prop. 1997/98:55 s. 133. 
87 Leijonhuvud, M, Wennberg, S, Straffansvar s. 67 f. 
88 Ett annat tänkbart synsätt är att de omständigheter som i så fall ligger till grund för den upprepade 

integritetskränkningen, och därmed ska täckas av uppsåtet, är oaktsamheten som sådan. Detta 

skulle förutsätta att själva oaktsamheten, borträknat skadeföljden som inte täcks av uppsåtet, anses 

vara tillräckligt för att uppnå en upprepad integriteskränkning. Frågan tycks i vilket fall främst 

vara teoretisk: i alla fall inom ramen för undersökningarna till denna uppsats har inte några åtal för 

grov kvinnofridskränkning innehållandes oaktsamhet återfunnits. 
89 Prop. 1998/99:145 s. 12. 
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karaktär.
90

 

 

Ett fall där gärningarnas antal och allvarlighet inte bedömdes vara tillräckliga 

för att rekvisitet skulle vara uppfyllt var RH 2003:11. Där rörde det sig om tre 

fall av misshandel. Dessa hade bestått i att vid ett tillfälle dra målsäganden i 

håret, ta tag i hennes armar och tilldela henne ett knytnävsslag i ansiktet, köra 

ett pekfinger i magen på henne och vrida om hennes ena ringfinger, vid ett 

andra tillfälle bita henne i näsan, samt vid ett tredje tillfälle dra henne i håret, 

kasta ned henne och slå hennes huvud i golvet och slå hennes huvud i en vägg 

eller dörr och ta struptag runt hennes hals. Av de skador som uppstått 

bedömdes en svullnad, blånad och ett slitbrott på hennes finger som allvarliga. 

De övriga skadorna, bland annat smärta, blodvite och en svullnad, bedömdes 

som mindre allvarliga. Det var också just med hävisning till skadornas 

allvarlighet, och inte gärningarnas karaktär i övrigt, som brottsligheten 

rubricerades som misshandel i stället för grov kvinnofridskränkning. 

 

I praxis har det ansetts att det inte får vara fråga om en alltför lång tidsrymd 

mellan gärningarna,
91

 men inte heller en alltför kort sådan,
92

 för att de ska ha 

utgjort led i en upprepad kränkning. Det har vidare ansetts att det krävs fler än 

två gärningar.
93

 I RH 2006:29 avsåg åtalet visserligen endast två gärningar, 

men då dessa skett under prövotiden för en villkorlig frigivning för tidigare 

grov kvinnofridskränkning mot samma person ansågs de aktuella gärningarna 

vara en fortsättning på den tidigare brottsligheten och rekvisitet konstaterades 

vara uppfyllt. 

 

Förutom ovan nämnda bedömningsgrunder tycks det i praxis framgå ett visst 

utrymme för att i sammanhanget att ge betydelse åt vad som varit bakgrund till 

                                                
90 Prop. 1997/98:55 s. 132. 
91 Se t ex NJA 2004 s. 437, där ett flertal misshandelsbrott under samma år medförde att rekvisitet 

ansågs uppfyllt. 
92 I RH 2008:7 talade det faktum att gärningarna ägt rum under endast två dagar mot att det var fråga 

om en upprepad integritetskränkning. 
93 RH 2003:11. 
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de brottsliga gärningarna. I ett ej refererat hovrättsfall, mål B 8261-06, lyftes 

särskilt fram att målsägandens egna verbala och fysiska utbrott varit det 

utlösande till en del av de gärningar den tilltalade befanns skyldig till. 

Gärningarna ansågs därför inte utgöra sådana upprepade, systematiska 

kränkningar av nedbrytande karaktär som varit ägnade att allvarligt skada 

målsägandens självkänsla och brottsligheten rubricerades inte heller som grov 

kvinnofridskränkning. Det är visserligen inte helt tydlig om det där var just 

bedömningen av upprepad kränkning som påverkades av vad som varit 

bakgrund till brottsligheten, men denna typ av resonemang hänfördes mer 

explicit till detta rekvisit i RH 2008:7. Där ansågs det faktum att gärningarna, 

förutom att de ägt rum under en mycket kort tidsperiod, utlösts av en och 

samma faktor tala mot att det varit fråga om en upprepad integritetskränkning. 

 

 

4.5 Ägnade att allvarligt skada personens självkänsla 

 

Förutom att de brottsliga gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av 

den utsatta personens integritet, krävs för att de ska utgöra grov 

kvinnofridskränkning även att de varit ägnade att allvarligt skada dennes 

självkänsla. Det krävs alltså inte att självkänslan allvarligt skadats i det 

enskilda fallet, utan räcker att detta typiskt sett är följden av de aktuella 

gärningarna. Av förarbetena framgår att avsikten varit att detta rekvisit ska 

uppställa ett visst krav på kvalificering av de brottsliga gärningarna.
94

 Det 

poängterades i sammanhanget att de av flesta brotten som kan utgöra grov 

kvinnofridskränkning visserligen typiskt sett innebär att självkänslan hos 

offret skadas, men att förutsättningen är att gärningarna därutöver är ägnade 

att skada den allvarligt. Precis som rörande gärningarnas del i en upprepad 

integritetskränkning är rekvisitet normativt, och det krävs inte heller här att 

gärningsmannen haft uppsåt till mer än de faktiska omständigheterna. 

 

                                                
94 Prop. 1997/98:55 s. 133. 
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Överlag har praxis varit något mindre utförligt när det gäller bedömningen av 

detta rekvisit än gällande den upprepade integritetskränkningen. I vissa fall tar 

sig detta uttryck i att gärningarna helt enkelt konstaterats vara ägnade att 

allvarligt skada självkänslan utan närmare motivering,
95

 medan det i andra fall 

görs vissa påpekanden där det inte helt tydligt framgår ifall dessa avser just 

detta rekvisit.
96

 I NJA 2003 s. 144 gjordes dock en bedömning av rekvisitet, 

där det tydligt framgick vad domstolen lade vikt vid för att besvara frågan 

huruvida det var uppfyllt. I HD:s domskäl konstaterades att bedömningen av 

huruvida gärningarna varit ägnade att allvarligt skada den utsatta personens 

självkänsla ska göras med beaktande av hela dennes situation. I jämförelse 

med övrig praxis var det alltså inte frågan om gärningar som i sig varit av 

alltför allvarligt slag, utan det tycks därmed snarare varit just offrets situation 

som utgjort en form av typfall för vilka omständigheter i övrigt som kan 

medföra att gärningarna ska anses ägnade att allvarligt skada självkänslan. 

 

Vikten som i NJA 2003 s. 144 läggs vid gärningsmannnes syfte
97

 med 

gärningarna kan även sättas i relation till rekvisitets normativa karaktär. Som 

nämnt ovan uppställs i vart fall inget krav på att gärningsmannen faktiskt haft 

uppsåt till att gärningarna, utöver sättet de faktiskt begåtts, även varit ägnade 

att allvarligt skada självkänslan hos den utsatte. Här tycks däremot uppsåtet i 

just denna del ha haft betydelse. Detta skulle kunna förstås som att det på så 

vis funnits ett subjektivt överskott vad gäller inställningen till det 

kvalificerande, normativa rekvisitet, på ett sätt som också relativt tydligt kan 

sägas träffa den typ av bristande balans i förhållandet mellan offret och 

gärningsmannen situationen som den presenterats ger uttryck för.
98

 

 

Resonemang kring gärningsmannens styrning och kontroll av den utsatta 
                                                
95 Detta tycks i det närmaste vara typfallet. Som exempel kan nämnas samtliga instanser i NJA 2004 

s. 97, NJA 2004 s. 437 och NJA 2005 s. 712. 
96 Det skulle kunna vara detta, och inte (endast) frågan om en upprepad integritetskränkning, som 

avgjordes av målsägandens agerande som utlösande faktor i mål B 8261-06. 
97 Det nämns bland annat att han försökt styra och begränsa hennes kontakter med omvärlden, vilket 

snarare ger uttryck för gärningens subjektiva sida än den utsatta personens objektiva situation. 
98 Jfr not 49 ovan. 
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personen, både vad gäller avsikten och den faktiska, resulterande situationen, 

kan återfinnas även i andra delar av den praxis där rekvisitet närmare 

problematiseras. I RH 2004:48 fick den bakgrund som förhållandet mellan 

gärningasmannen och offret utgjorde stor betydelse. Hovrättsmajoriteten lade 

stor vikt vid att paret hade genomgått en utdragen och i flera avseenden 

uppslitande skilsmässoprocess, där det förekommit åtskilliga konfrontationer 

med häftiga ordväxlingar och där båda parter syntes ha varit ungefär lika 

aktiva och aggressiva. Det poängterades även särskilt att den utsatta personen 

rent ekonomiskt tycks haft ett övertag, vilket skulle kunna ha talat mot att hon 

varit utelämnad åt gärningsmannen på det sätt som var fallet i NJA 2003 s. 

144. Mot bakgrund av detta ansågs inte heller gärningarna, som inte bedömdes 

vara av alltför allvarlig karaktär, ägnade att allvarligt skada hennes 

självkänsla. 

 

I RH 2004:48 fanns även en skiljaktig i hovrätten, Järtelius. Han konstaterade 

till en början att bara det stora antalet övergrepp, vilket framför allt rörde sig 

om en väldigt stor mängd telefonsamtal under fyra månaders tid, torde tala i 

viss mån tala för att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada självkänslan. 

Därutöver lyfte han särskilt fram att gärningsmannens huvudsakliga syfte med 

gärningarna varit att kontrollera offret och förmå henne att återuppta 

relationen med honom. Denna del i den skiljaktiga meningen är av intresse av 

framför allt två skäl. Dels är det ett uttryck för hur det vid bedömningen av 

offrets situation inte nödvändigtvis förutsätts den typ av närmast isolation från 

omvärlden det är frågan om i NJA 2003 s. 144, utan i stället snarare kan sägas 

göras mer specifikt inom ramen för relationen mellan offret och 

gärningsmannen. Dessutom är det också just gärningsmannens inställning som 

beskrivs, och inte bara hur situationen tett sig för offret. I sammanhanget bör 

dock också poängteras att Järtelius i sin skiljaktiga mening inte såg någon 

tvekan om att den utsatta personen genom gärningarna utsatts för mycket stor 

psykisk press och att hon försatts i en situation där hon kännt sig i det 

närmaste helt berövad friheten att själv styra över sitt liv. Därmed skulle 
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skillnaden mellan majoritetens domskäl och den skiljaktiga meningen till viss 

del kunna förklaras av att det rådde olika uppfattningar om vad 

omständigheterna faktiskt var, och inte bara vilka av dem och hur dessa skulle 

påverka bedömningen. 

 

Även RH 2008:7 synes till viss del öppna upp för att ta hänsyn till 

gärningsmannens inställning till brottsligheten i en vidare mening. 

Gärningarna var visserligen inte av en sådan omfattning och karaktär att 

integritetskränkningen var att anse som upprepad. Det var dock inom ramen 

för just denna bedömning som hovrätten menade att gärningsmannens motiv, 

vilket grundats i hans starka religiösa tro och uppfattning att mannen per 

definition är överordnad kvinnan, saknade avgörande betydelse. Det är 

visserligen inte tydligt att detta i stället skulle kunnat vara hänförligt till en 

bedömning av huruvida gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

självkänslan, men motiven till handlandet beskrivs ändå ha varit sådant som 

avses i bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning. Då det inte finns något 

direkt krav på en viss typ av motiv över huvud taget i bestämmelsen,
99

 kan 

detta i stället betraktas som att vissa inställningar hos gärningsmannen talar 

ytterligare för ansvar enligt den. 

 

Den typ av resonemang som förs avseende den utsatte personens situation, där 

gärningsmannens styrning och kontroll av denne ges betydelse, kan sägas 

ligga väl i linje med bestämmelsens ideologiska bakgrund. I den ursprungliga 

propositionen lyfts, med hänvisning till den bakomliggande utredningen, just 

sådant våld fram som är knutet till föreställningar om mannens kontroll och 

kvinnans underordnade ställning som den typ av problem regleringen tar sikte 

på.
100

 Det verkar alltså som att det i alla fall i någon mån även i den praktiska 

tillämpningen får betydelse att brotten begåtts i ett sammanhang som skulle 

kunna beskrivas genom mer generella samhällstrukturer relaterade till faktiska 

                                                
99 Se ovan angående normativa rekvisit. 
100 Se not 50 ovan. 
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eller föreställda skillnader mellan män och kvinnor, som fått inverkan på vad 

som skulle kunna kallas en maktobalans i deras relation. Detta skulle kunna 

förklaras på olika sätt, varav två är starkt sammankopplade. Det kan nämligen 

dels tänkas att det vid brott begågna mot en person i en sådan situation som 

beskrivs i  NJA 2003 s. 144 finns större anledning att anta att de över huvud 

taget varit ägnade att skada självkänslan, dels även att brottslighet i denna typ 

av sammanhang kan skada självkänslan allvarligare än vad som skett i en 

annan situation där sådan skada uppstår. Detta kan alltså hänföras till 

lagstiftningens användning av begreppen ”ägnat” respektive ”allvarligt”. Ett 

tredje tänkbart alternativ är att det till viss del kan röra sig om att gärningarna 

varit ägnade att skada självkänslan på ett allvarligt sätt. I förarbetena 

preciseras visserligen kravet till att självkänslan skadas allvarligt,
101

 vilket 

torde innebära att det är skadan som sådan som ska vara allvarlig, men det kan 

ändå vara svårt att helt bortse från vilka förklaringsmodeller som kan 

användas för hur denna skada varit ägnad att uppkomma. Även den vikt som 

läggs vid gärningsmannens inställning, utöver det uppsåt som faktiskt krävs 

för att täcka de objektiva rekvisiten, skulle kunna vara ett uttryck för detta. 

 

I ljuset av ovanstående resonemang kring offrets situation, och den koppling 

dessa kan sägas ha till den ideologiska bakgrunden, kan det finnas anledning 

att ytterligare belysa det krav på allvarlighet som uppställs i rekvisitet. Detta 

ska alltså vara kvalificerande för gärningarna och på så vis verka begränsande 

för straffbudets tillämplighet. Trots detta är praxis förvånansvärt tyst rörande 

gränsdragningen mellan vad som är ägnat att skada självkänslan, och vad som 

är ägnat att allvarligt skada den. Vad som bör poängteras i sammanhanget är 

dock den utgångspunkt som presenteras i förarbetena, att de flesta brott som 

kan utgöra grov kvinnofridskränkning även är ägnade att i vart fall skada 

självkänslan hos den utsatta personen. Med detta som bakgrund skulle också 

de fall där rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan prövas kunna 

                                                
101 Prop. 1997/98:55 s. 133. Det får antas att det menades att självkänslan varit ägnad att skadas 

allvarligt. 
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beröra gränsdragningen mellan vad som är ägnat att skada självkänslan, och 

vad som är ägnat att allvarligt skada den. Denna bedömning tycks alltså kunna 

påverkas av hur nära den aktuella situationen ligger den, som i förarbetena 

beskrivs som den typiska. Detta inkluderar inte bara vilka gärningar som 

begåtts på vilket sätt och vilken kränkning och skada detta kunnat innebära för 

den utsatta personen med hänsyn till dennes situation, utan även vilka 

strukturella förklaringsmodeller som kan användas för att beskriva varför de 

begåtts. 

 

 

4.6 Straffskalan 

 

Straffskalan för grov kvinnofridskränkning var ursprungligen fängelse i lägst 

sex månader och högst sex år.
102

 Kvinnovåldskommissionen hade visserligen 

föreslagit ett straffminimum på ett år,
103

 men med hänsyn till att brottet 

omfattar förfaranden som sedda för sig normalt sett har ett såpass lågt 

straffvärde ansågs detta alldeles för högt och ett minimistraff på sex månaders 

fängelse ansågs tillräckligt för att markera allvaret i den kränkning förfarandet 

innefattar.
104

 Samtidigt poängterades att brottet kan innefatta gärningar av 

mycket varierande straffvärde, såsom upprepade misshandelsbrott som även 

sedda var för sig skulle medföra fängelsestraff av betydande längd respektive 

hemfrids- eller ofredandebrott som vid en isolerad bedömning skulle ge böter 

eller på sin höjd ett kortare fängelsestraff. Därmed ansåg också regeringen att 

det fanns skäl att ha en såpass vid straffskala, och det av kommissionen 

föreslagna straffmaximum på sex år drevs igenom. 

 

I 2011 års utredning av brottet undersöktes straffskalan, och då särskilt en 

höjning av dess minimum.
105

 Det konstaterades inledningsvis att grov 

                                                
102 Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken. 
103 SOU 1995:60 s. 
104 Prop. 1997/98:55 s. 82. 
105 SOU 2011:85 s. 129. 
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fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är allvarliga brott, något som 

en höjning av straffminimum skulle utgöra en ytterligare markering för, samt 

att en sådan höjning skulle kunna anses ligga i linje med en allmänt skärpt syn 

på allvarliga våldsbrott.
106

 Samtidigt poängterades att straffskalan måste ge 

utrymme för nyanserade bedömningar i varje enskilt fall, och bland annat med 

hänsyn till detta ansågs de skäl som i de ursprungliga förarbetena framkommit 

för den dåvarande straffskalan alltjämt göra sig gällande.
107

 Även det faktum 

att det i utredningen föreslogs att även skadegörelsebrott och överträdelse av 

kontaktförbud skulle kunna ingå i fridskränkningsbrotten ansågs tala mot en 

höjning av straffminimum. Detta motiverades dels med att detta är brott som 

ifall de bedöms som enskilda brott medför böter och att skillnader i påföljd till 

följd av rubricering därmed skulle bli omotiverat stor, men även med att en 

sådan höjning skulle kunna medföra viss återhållsamhet från domstolarna att 

rubricera brottslighet som fridskränkningsbrott.
108

 Sammantaget ansågs det 

därför i utredningen att det saknades anledning att ändra straffskalan.
109

 

 

År 2013 höjdes dock minimistraffet till nio månaders fängelse, medan 

maximumstraffet på sex års fängelse behölls.
110

 Höjningen av minimistraffet 

skedde i strid mot inte bara utredningens uppfattning, utan även de flesta av 

remissinstansernas.
111

 Regeringen anförde som stöd för minimistraffets 

höjning ett flertal argument. Dels påpekades den skärpning av straffnivåer som 

de senare åren genomförts avseende en rad andra brott, såsom mord, grov 

misshandel och köp av sexuell tjänst.
112

 Trots att fridskränkningsbrotten kan 

utgöras av gärningar som var för sig framstår som förhållandevis lindriga 

ansågs det tveksamt om dessa, när de ingår i ett mönster som sammantaget 

leder till att den kränkta personen bryts ner, skulle kunna betraktas som 

                                                
106 A.a.s. 130 f. 
107 A.a.s. 131. 
108 A.a.s. 131 f. 
109 SOU 2011:85 s. 134. 
110 Lag (2013:367) om ändring i brottsbalken. 
111 Prop. 2012/13:108 s. 16. 
112 A. prop. s. 17. 
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påtagligt mindre allvarligt än enstaka fall av till exempel grov misshandel.
113

 

Regeringen ansåg vidare att det faktum att fridskränkningsbrottens särskilda 

karaktär av konkurrensreglering, samt att de alltid förutsätter flera brottsliga 

gärningar som dessutom kvalificeras genom de speciella rekvisiten, var skäl 

att frångå de särskilda straffminima som tidigare använts, det vill säga 

fängelseminimum eller fängelse i sex månader, ett år, två år, fyra år, sex år 

eller tio år. Slutsatsen av detta blev att fängelse i nio månader, när fängelse i 

sex månader inte tillräckligt återspeglade straffvärdet på en lägsta nivå 

samtidigt som en höjning till ett år inte var påkallad, framstod som lämpligt.
114

 

Värt att notera är även att regeringen menade att bestämmelsens omfattande av 

skadegörelsebrotten och överträdelse av kontaktförbud rimligen bör påverka 

straffnivån i höjande riktining.
115

 Detta kan tyckas vara en något märklig 

slutsats, då samtliga dessa brott med undantag för grov skadegörelse
116

 har en 

lägre straffskala än misshandel av normalgraden, det brott som är det vanligast 

förekommande som del i fridskränkningsbrotten. Fler brottsliga gärningar 

medför visserligen ett högre straffvärde, men mindre allvarliga gärningar 

medför å andra sidan ett lägre sådant. 

 

 

4.7 Två fridskränkningsbrott 

 

Bestämmelsen i BrB 4:4 a är indelad i två stycken. Det är i det första av dem 

som de rekvisit som berörs nämre ovan under avsnitt 4.1-4.4 uppställs. 

Bestämmelsen i första stycket reglerar de fall där den kränkta personen är 

närstående till gärningsmannen genom att vara dennes till exempel förälder, 

barn eller samkönade partner och rubriceringen blir i dessa fall grov 

fridskränkning. Även gärningar begågna av en man mot dennes kvinnliga 

                                                
113 Med en straffskala på fängelse i lägst ett och högst sex år, BrB 3:6, prop. 2012/13:108 s. 18. 
114 A. prop. s. 18 f. 
115 A. prop. s. 17. 
116 Med en straffskala på fängelse i högst fyra år, BrB 12:3. 
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partner omfattas av paragrafens första stycke.
117

 

 

Har sådana gärningar som avses i paragrafens första stycke, inbegripet att de 

utgjort led i en upprepad kränkning och varit ägnade att allvarligt skada 

självkänslan, begåtts av en man som han är eller har varit gift med eller som 

han bor eller har bott med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i 

stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Det är alltså 

endast vem som är offer respektive gärningsman samt vilket förhållande dessa 

har till varandra som skiljer sig åt vad gäller bestämmelsernas 

tillämpningsområde, och det enda skillnaden mellan dem i rättsföljden är 

rubriceringen. 

 

Kvinnovåldskommissionen föreslog i sin utredning en uppdelning av brottet i 

två stycken. Denna uppdelning skulle dock ske genom att första stycket 

reglerade brott begågna av män mot kvinnor, utan kvalificering till giftemål 

eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden, och det andra 

stycket reglera gärningar begångna i andra könskonstellationer. Anledningen 

till detta var att kommissionen fann ett behov att särskilt lyfta fram brott 

begågna av män mot kvinnor, då dessa förutom att vara övervägande till sitt 

antal ansågs utmärkas av att de sker på grund av kön och att detta har sin 

grund i föreställningar om mäns överordnade ställning i förhållande till 

kvinnor.
118

 Ett sådant synsätt skulle kunna sägas ligga väl i linje med 

kommissionens uppdrag.
119

 

 

Regeringen delade visserligen kommissionens uppfattning om att det i de 

flesta fall kan antas vara män som kränker kvinnor, men ansåg att detta inte 

var tillräckliga skäl för en sådan uppdelning som föreslagits i 

Kvinnovåldsutredningen. Detta motiverades bland annat med att ett 

könsneutralt första stycke även skulle innefatta de fall då barn utsätts för 

                                                
117 NJA 2004 s. 97. 
118 SOU 1995:60 s. 106. 
119 Jfr SOU 1995:60 s. 13. 



62 

 

kränkningar. Däremot fann regeringen skäl till att utskilja kränkningar som 

företas av män mot kvinnor de är eller varit gifta med, eller bor eller har bott 

tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden och ge sådana 

situationer en särskild rubricering. Detta hänfördes dock till paragrafens andra 

stycke.
120 

 

 

5 En kontroversiell bestämmelse 

 

En del av de problem som uppkommit vid tillämpningen av BrB 4:4 a har 

förklarats med att själva brottskonstruktionen framstår som oklar.
121

 Denna 

kritik tar sikte på svårigheter rörande avgränsningen av gärningsidentiteten, 

där de faktorer som konstituerar brottet måste hållas isär från sådana som 

endast har inverkan på straffvärdet eller straffmätningen i övrigt.
122

 I 

sammanhanget har också framhävts att brottet knappast kan ses som 

perdurerande, då det inte skapar något faktiskt tillstånd som endast kan hävas 

genom en postitiv handling (i motsats till att upphöra de brottsliga 

gärningarna). Detta framstår som en uppfattning ganska klart mostående den 

hos Kvinnovåldskommissionen, som också föreslog att brottet skulle ses som 

perdurerande, vars utgångspunkt var just ett fortlöpande, tortyrliknande 

tillstånd. Grov kvinnofridskränkning ansågs inte heller kunna betraktas som 

ett kollektivdelikt, vilkas brottsbeskrivningar inte nödvändigtvis förutsätter ett 

upprepat handlande eller en täthet mellan gärningarna jämförbar med den 

framgår av kravet på en upprepad integritetskränkning i BrB 4:4 a.
123

 I stället 

beskrevs grov kvinnofridskränkning som en ny brottskonstruktion grundad i 

en konkurrensklausul, där summan av flera likartade brott betraktas som om 

den utgjorde en brottsenhet. Denna konstruktion liknades ett kollektivdelikt 

men omfattar inte de procesuella nackdelarna av att ett senare åtal för likartad 

                                                
120 Prop. 1997/98:55 s. 83. 
121 Wennberg, S, Grov kvinnofridskränkning - en problematisk brottskonstruktion, SvJT 2000 s. 793. 
122 A.a.s. 794. 
123 A.a.s. 795. 
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brottslighet under samma tidsperiod omöjliggörs.
124

 

 

Brottskonstruktionens karaktär av lösning på en konkurrensproblematik 

relaterades vidare till vad regeringen anfört rörande ne bis in idem-hinder vid 

betraktandet av tidigare domar inom bedömningen av den upprepade 

integritetskränkningen. Av propositionen framgår det nämligen att så länge de 

nya gärningarna är fler än en, kan tidigare gärningar där skuldfrågan antingen 

genom tidigare dom eller åtalsunderlåtelse står klar åberopas för att påvisa en 

upprepad integritetskränkning. Detta ansågs alltså strida mot den lösning på 

konkurrensproblematik brottskonstruktionen utgör.
125

 En gärning anses 

visserligen begången när den verksamhet som kan sägas utgöra brottet är 

avslutat, vilket för brott som begås genom ett succesivt handlande innebär att 

en ny lagstiftning kan tillämpas på hela förfarandet så länge någon del av det 

sker under den tid lagen avser. Betraktas grov kvinnofridskränkning som ett 

brott uppkommet genom succesivt handlande vore det alltså rimligt att låta 

gärningar begågna innan ikraftträdandet av BrB 4:4 a utgöra del av en grov 

kvinnofridskränkning. Det finns dock skäl som talar mot att betrakta grov 

kvinnofridskränkning på det sättet, då gärningsidentiteten uppstår på grund av 

en konstruerad konkurrensklausul och varje enskild gärning därmed får ses 

som begången när just denna är avslutat.
126

 

 

Även motiveringen till upptagandet av skadegörelsebrotten och överträdelse 

av kontaktförbud i grov kvinnofridskränkning har kritiserats. 

Argumentationen, där det framställs som önskvärt att bestämmelserna i BrB 

4:4 a och 4:4 b utformas på ett likartat sätt,
127

 beskrivs vid denna kritik som 

tämligen typiskt för en utvidgning av det straffbara området. I ett första steg 

jämställs de två aktuella stadgandena, vilket får motivera att det ena av dem 

intensifieras för att på så sätt nå upp till det andra. I ett andra steg konstateras 

                                                
124 A.a.s. 795 f. 
125 A.a.s. 797. 
126 A.a.s. 798. 
127 Jfr not 64 samt 65 ovan. 
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sedan att det ändå finns anledning att göra skillnad mellan dem, och för att 

uppnå en sådan skillnad intensifieras ett av dem ytterligare. Detta sker alltså i 

princip alltid i straffskärpande riktning.
128

 Gällande ärekränkningbrotten i BrB 

5 kap., som alltså inte ingår i grov kvinnofridskränkning, beskrevs 

problematiken på ett annat sätt. De gärningar som visserligen uppfyller 

rekvisiten för förolämpning enligt BrB 5:3 framställs i stället som ofredande 

för att på så sätt omfattas av stadgandet i 4:4 a. Detta kan ses som något 

tveksamt, bland annat då förolämpningsbrotten torde vara att betrakta som lex 

specialis i förhållande till ofredande.
129

 Denna uppfattning verkar dock inte 

helt delas av lagstiftaren.
130

 

 

I 2011 års utredning rörande fridskränkningsbrotten var en av slutsatserna att 

det inte råder någon oklarhet kring hur rekvisitet ”ägnat att allvarligt skada 

personens självkänska” ska tolkas eller tillämpas.
131

 Det kan dock finnas skäl 

att ifrågasätta denna slutsats. Rekvisitet är menat att verka kvalificerande,
132

 

vilket torde innebära att det ska ha en begränsande verkan, medan det ansetts 

att det inte tycks fylla någon sådan i praxis.
133

 I stället finner domstolarna i de 

flesta fall, utan att motivera saken närmare, att rekvisitet är uppfyllt.
134

 

Därutöver har lagstiftarens användning av termen ”allvarligt” ansetts tala för 

att det bör ges en tydlig relevans.
135

 En sådan brist i rekvisitets sållande 

funktion, vare sig den kan sägas ligga i huruvida eller hur det faktiskt 

tillämpas, kan kopplas till de gärningar som kan utgöra grov 

kvinnofridskränkning. Särskilt sedan minimistraffet enligt BrB 4:4 a höjdes 

                                                
128 Lernestedt, Vad innebär det att det ”inte råder oklarhet” kring hur ett visst rekvisit ska tillämpas? 

Om en SOU rörande BrB 4:4 a, Lex Nova, Expertkommentar, mars 2012, s. 2. 
129 A.a.s. 2 f. 
130 Jfr not 70 ovan. Att sådana gärningar som utgör förtal eller förolämpning ofta även kan utgöra 

ofredande framfördes som skäl mot att låta grov kvinnofridskränkning omfatta 
ärekränkningsbrotten. Detta skulle kunna förstås som att ett behov av ett sådant omfattande 

motverkades av möjligheten att rubricera gärningarna som ofredande, vilket torde förutsätta att en 

sådan lösning anses acceptabel. 
131 SOU 2011:85 s. 12. 
132 Jfr not 94 ovan. 
133 Lernestedt (2012), s. 3 f. 
134 Se not 95 ovan. 
135 Lernestedt (2012), s. 4. 
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till 9 månaders fängelse blir skillnaden mellan att flera fall av till exempel 

ofredande rubriceras var för sig respektive som grov kvinnofridskränkning 

tämligen stor. Detta bör också utgöra särskilt starka skäl för att kvalificerande, 

sållande rekvisit inte bara tillämpas utan även tillämpas på ett tillfredsställande 

sätt.  

 

En stor del av den kritik som framfördes av vissa remissinstanser gällande just 

det feministiska perspektivet kan sammanfattas som att detta var för ensisdigt 

eller snävt.
136

 Den verklighetsbild som Kvinnovåldskommissionen målar upp 

framställs i denna kritik som en specifik mall där våldet ges en tydlig 

förklaring, utan hänsyn till de många olika komplicerade mekanismer som kan 

vara del i orsaken. Detta berörs närmare i kap. 6 nedan. 

 

Även hos domstolarna tycks en viss kritik mot förarbetena kunna utläsas, då 

framför allt avseende själva kvaliteten i dem. En protest från domstolens sida 

mot sådana kvalitetsbrister skulle kunna vara förklaringen till det märkliga 

intryck domskälen i NJA 1999 s. 102 kan ge.
137

 En liknande tolkning skulle 

också kunna göras av NJA 2004 s. 97, där bland annat uttalandena i 

lagmotiven  beskrivs som ”något motsägelsefulla”. Samma kritiska ton 

genomsyrar HD:s domskäl även i övrigt, där paragrafens struktur och 

uppbyggnad anses väcka tvekan och den avgränsning som i BrB 4:4 a st. 2 

görs till äktenskaps- och samboförhållanden beskrivs som ”i det närmaste 

meningslös”. Vad som också kan poängteras i sammanhanget är att HD i båda 

dessa fall lyft fram just närståendeförhållandet som centralt för bestämmelsens 

syfte. 

 

 

 

 

                                                
136 Burman, s. 99 f. 
137 Lernestedt (2010), not 474 s. 254 f. 
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6 Avslutande återkoppling till det feministiska perspektivet – 

vilka (kvinnor) synliggörs? 

 

Som framgått ovan fanns ett utpräglat kvinnoperspektiv närvarande vid 

tillkomsten av straffbudet i BrB 4:4 a. Inom det aktuella partikulärområdet tog 

sig detta uttryck genom en utgångspunkt i de kvinnor som utsätts för våld av 

män i nära relationer. En sådan utgångspunkt kan delas upp i två led. Dels 

förutsätts en konstellation med ett kvinnligt offer och en manlig gärningsman, 

dels kvalificeras konstellationen genom krav på att de är eller har varit 

närstående. Vad som kan vara värt att poängtera redan inledningsvis är att 

perspektiven i båda dessa led är förhållandevis kontextualiserade, i relation till 

rättsläget innan införandet av bestämmelsen. Med detta nämnt kan de två 

respektive perspektiven förklaras och beskrivas på olika sätt.  

 

Den könsrelaterade konstellationen karaktäriseras av att det våld som avses 

sägs både ha sin grund i och därtill även upprätthålla en könsmaktsordning, 

patriarkatet. Denna utgångspunkt medför därmed ett utpräglat feministiskt 

perspektiv. Den könsmässiga dimensionen ges stort utrymme genom att våldet 

förklaras som ett extremt uttryck för en maktobalans mellan män och kvinnor, 

uppkommen ur föreställningar om mäns överordning och kvinnors 

underordning. Därtill kan även våldet sägas drabba kvinnor inte bara för att de 

är, utan även i egenskap av att vara, kvinnor.
138

 Relevant för den könsmässigt 

definierade konstellationen som utgångspunkt är också att den framställs som 

klart övervägande till sitt antal, jämfört med andra konstellationer. Därigenom 

har ett sådant feministiskt perspektiv varit av stor betydelse för bestämmelsens 

tillkomst ur en historisk synvinkel. Det var i sin egenskap av att vara ett 

problem som främst drabbar just kvinnor som den brottslighet vilken träffas av 

BrB 4:4 a uppmärksammades av Kvinnovåldskommissionen, vars utredning 

till stor del låg till grund för lagstiftningen. Det fanns även ett intresse av att 

                                                
138 Jfr not 14 ovan. 
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särskilt synliggöra könskonstellationens relativa vanlighet. Genom detta kan 

också ett fortsatt feministiskt perspektiv, efter det att problemet lyfts fram, 

sägas ha motiverats. Tydligast har detta framkommit genom den särskilda 

rubriceringen för brott begågna mot kvinnor, både på det sätt kommissionen 

föreslog och i den begränsade utformning som återfinns i lagtexten. 

 

Relationen mellan offret och gärningsmannen kvalificeras alltså genom ett 

krav på att de är eller har varit närstående till varandra, en utgångspunkt 

Kvinnovåldskommissionen lyfte fram av anledningen att det till stor del är i 

sådana situationer kvinnor utsätts för våld. Utöver detta frekvensargument blir 

närståendedimensionen relevant på framför allt två sätt. För det första kan 

mörkertalet för sådant våld antas vara förhållandevis högt, och att 

brottsligheten i de fall den kommer till myndigheternas kännedom över huvud 

taget kan ha pågått under en lång tid. Dels anmäls det i en låg usträckning på 

grund av de känslomässiga bindningarna offret har till gärningsmannen, dels 

upptäcks det sällan bland annat då det ofta sker i hemmet. För det andra kan 

det, även det relaterat till de känslomässiga bidningarna samt att våldet ofta 

sker i hemmet, anses att våld i nära relationer typiskt sett innebär en större 

skada och kränkning än annat våld. På så sätt kan den faktor den nära 

relationen utgör sägas vara den tydligaste motiveringen till de materiella 

skillnaderna, i form av ett höjt straffvärde och en minskat krav på att 

gärningarna preciseras, mellan att de brottsliga gärningarna bedöms var för sig 

och att de bedöms som grov kvinnofridskränkning. I det första fall där HD tog 

upp bestämmelsen, NJA 1999 s 102, togs också ett markerande av allvaret i 

just brottslighet mot personer i nära relationer upp som lagens syfte. 

 

I rättstillämpningen har det feministiska perspektivet, förutom den rent 

formella skillnaden i tillämpningsområdena för de två fridskränkningsbrotten, 

tydligast haft inverkan vid bedömningen av rekvisitet ”ägnat att allvarligt 

skada självkänslan”. I de fall domstolarna utvecklar sin motivering i den 

frågan tycks det ligga närmare till hands att betrakta sådant våld, som kan 
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sägas ha sitt ursprung i de strukturella förklaringsmodeller det feministiska 

perspektivet medför, som ägnat att allvarligt skada självkänslan. Det våld som 

kan ges andra typer av förklaringar, bland annat där kvinnans aktivitet och 

agerande ses som en utlösande faktor, betraktas typiskt sett som att det inte 

uppnår rekvisitet. Ett sätt att betrakta detta förhållande blir därmed att det i 

förarbetena målas upp en mer eller mindre klart definierad bild, om inte av 

”kvinnan” så i alla fall av ”den utsatta kvinnan”. De fall där offret av en eller 

annan anledning skiljer sig från denna bild riskerar därmed, på ett inte helt 

uppenbart motiverat sätt, att inte heller bedömas som grov 

kvinnofridskränkning. Detta sker alltså oaktat huruvida parterna är att betrakta 

som närstående, den faktor som tydligast kan sägas utgöra skäl för de 

materiella skillnader som följer av att gärningarna bedöms som grov 

kvinnofridskränkning och inte var för sig. 

 

Att offret, genom det feministiska perspektiv som legat till grund för 

bestämmelsen, på så sätt kan sägas ha definierats till en viss typbild kan 

dessutom få inverkan inte bara vid sidan av utan även inom frågan rörande 

närståendeförhållandet. Detta kan relateras till kvinnans givna attribut som 

”vit, medelklass och heterosexuell”.
139

 I mål B 440-11 lade hovrätten vid 

bedömningen av närståenderekvisitet bland annat vikt vid att vittnesförhör 

tydde på att gärningsmannen ”tappat intresset” för offret, och att hon skulle ha 

kommit till Sverige för att gifta sig med honom på grund av ”heder eller annan 

anständighet”. Detta ger i det närmaste bilden av att domstolen inte betraktade 

deras relation som ”ett riktigt” förhållande, utefter en typiserad norm. Det bör 

i sammanhanget särskilt påpekas dels att omständigheter i fallet pekade på en 

stark känslomässig bindning mellan offret och gärningsmannen då de uppgett 

att de varit mycket kära i varandra, dels att merparten av de brottsliga 

gärningarna begicks i deras gemensamma bostad. Detta framstår som typfallet 

för sådana omständigheter som meför att offret varit i en sådan särskilt utsatt 

situation bestämmelsen är avsedd att ta sikte på. 

                                                
139 Jfr not 19 ovan. 
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Mål B 440-11 kan också sättas i kontrast till NJA 2003 s. 144, som på vissa 

sätt kan sägas utgöra typfallet för den utsatta och i det närmaste isolerade 

situation offret befinner sig i enligt den typiserade beskrivningen. I 2003 års 

fall talade den kontext som kan kallas den kulturella för att gärningarna skulle 

rubriceras som grov kvinnofridskränkning. Där utgjorde alltså den kulturella 

dimensionen, i form av offrets bristande kunskaper i det svenska språket och 

avsaknad av ett socialt nätvärk, till viss del grunden för en bedömning där hon 

ansågs passa in på beskrivningen av den utsatta kvinnan. Till detta kan dock 

också vad som på sätt och vis kan sägas vara kärnan i den strukturella kritiken 

kopplas. Givetvis utesluter inte en utgångspunkt i en typiserad bild av den 

utsatta kvinnan att även andra fall, och framför allt då sådana där 

omständigheterna i övrigt gör de relativt lättbedömda, omfattas. Problemet är 

dock att detta formella inkluderande endast döljer att ”fel” sorts utsatta person, 

vare sig genusmässigt, kulturellt eller på annat sätt, riskerar att på ett sämre 

sätt skyddas inom det specifika partikulärområdet.
140

 Fridskränkningsbrotten 

omfattar alltså formellt alla möjliga situationer där vissa brottsliga gärningar 

begås på ett upprepad integritetskränkande sätt, ägnat att allvarligt skada 

självkänslan, mot en närstående. Bedömningen av dessa omständigheter har 

dock sina egna utgångspunkter och normer. När dessa för det första kan tyckas 

mer eller mindre omotiverade och för det andra får en materiell inverkan, 

framstår de också som orättvisa. 

 

Det bör nämnas att det knappast är tydligt om, och i så fall hur, det 

feministiska perspektiv som tar sig uttryck i förarbetena var tänkt få inverkan 

på tillämpningen utöver den materiellt betydelselösa åtskillnaden mellan de 

två olika fridskränkningsbrotten. En möjlighet är att lagstiftarens inte avsett att 

de särskilda (och till sin utformning och sitt begreppsval tämligen unika) 

rekvisiten ”upprepad integritetskränkning” och ”ägnat att allvarligt skada 

                                                
140 Jfr not 11 ovan. 
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självkänslan” inte skulle uppfattas som ”fullvärdiga rekvisit”.
141

 I stället kan 

de vara menade att fungera som målande och berättande, men har allt eftersom 

fått en mer juridisk substans och getts en begränsande funktion i 

tillämpningen.
142

 Något som skulle kunna tala mot en sådan avsikt hos 

lagstiftaren är dock uttalandet att allvarlighetskravet ska verka 

kvalificerande.
143

 Vad som i vart fall kan sägas är att det sätt på vilket 

perspektivet hittils kommit till uttryck i tillämpningen framstår som 

problematiskt. Kontextualiseringen av brottsligheten tar sig form genom en 

utgångspunkt i den utsatta kvinnan, som genom denna utgångspunkt målas 

upp genom en tämligen specificerad bild av henne och hennes olika attribut. 

Relevansen av de kopplingar som kan göras mellan en sådan typbild och den 

närståenderelation, som ligger till grund för den utsatta situationen och därmed 

på ett mer materiellt och praktiskt plan motiverar bestämmelsen, är inte helt 

uppenbar. Även könsmässigt avkontextualiserat torde ett fridskränkningsbrott, 

med utgångspunkt i den särskilt utsatta situation en nära relation mellan offer 

och gärningsman utgör, medföra ett likvärdigt skydd för den som utsätts för 

sådana brott.  

 

Avslutningsvis kan alltså det feministiska perspektivet i detta sammanhang 

sägas ha medfört förtjänsten att en viss typ av problem, nämligen våld i nära 

relationer, har lyfts fram och kommit att ges en på flera sätt mer adekvat 

reglering. På så sätt har alltså den rena frekvensfaktorn varit av stor betydelse. 

Därutöver framstår dock inte ett sådant perspektiv i den fortsatta 

tillämpningen som helt tydligt motiverat, framför allt inte på det sätt det 

faktiskt tycks ha anlagts i den praxis som här har berörts. Det är inte alls 

omöjligt att ett genusperspektiv i sammanhanget skulle kunna anläggas på 

något annat, mer tillfredsställande sätt. Det verkar dock som att det i så fall 

också skulle förutsätta att domstolarna ges en något mer adekvat ledning i 
                                                
141 Lernestedt (2003), s. 338. 
142 Lernestedt (2010), s. 149. Detta kan också jämföras med hur HD hanterade bestämmelsens 

styckesindelning i NJA 2004 s. 97, då det även där i viss mån kan uppfattas ett sorts försök att 

”göra juridik” av en materiellt betydelselös åtskillnad. 
143 Se not 94 ovan. 
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detta genom förarbetena. 
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