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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att utsätta en annan person för stalkning, eller olaga förföljelse som det kommit att heta 

i svensk lag, kan ha förödande konsekvenser för den utsatta personen. En stalkare kan 

förstöra livet för sina offer och utsätta dem för sådan psykisk och fysisk terror att offret 

lider svåra men även långt efter att förföljelsen upphört. I de flesta stalkningssituationer 

vet offret vem förövaren är. Det kan vara alltifrån en f.d. partner som inte vill släppa 

taget, till en arbetskollega, en granne eller någon annan ytlig bekant. Beteendet kan till 

en början te sig oförargligt med till exempel harmlösa kärleksförklaringar, för att sedan 

övergå till en sjuklig besatthet. Personer som rör sig mycket i offentligheten eller som 

jobbar inom ett särskilt utsatt yrke, till exempel inom rättsväsendet, kan också drabbas 

av stalkning. Det händer även att man drabbas av en för offret helt okänd förövare, men 

detta anses mindre vanligt.
1
 

    År 2005 gav regeringen i uppdrag till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) att ta fram ett 

kunskapsunderlag avseende stalkning i Sverige. Uppdraget resulterade i en rapport som 

kom att ligga till grund för den efterföljande stalkningsutredningen, som publicerade sitt 

resultat i SOU 2008:81 Stalkning - ett allvarligt brott, där det bl.a. ges förslag på 

lagändringar i syfte att förbättra skyddet för förföljda personer. Utredningen visade att 

det inte ansågs finnas tillräckligt effektiva straffrättsliga regleringar för att förhindra 

någon från att upprepade gånger trakassera en och samma person. En proposition lades 

fram år 2010 som resulterade i införandet av ett nytt brott, olaga förföljelse, för att 

förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelser.
2
  

    Före 1 oktober 2011 fanns det ingen specifik lagstiftning mot förföljelse förutom 

genom fridskränkningsbrotten där det i BrB 4:4 a stadgas att det ska vara frågan om en 

upprepad kränkning mot en närstående eller f.d. närstående. De bestämmelser som 

kunde bli aktuella vid förföljelse av andra än närstående var till exempel BrB 4:5 olaga 

hot och BrB 4:7 ofredande, där påföljden för den som blivit dömd ofta stannade vid ett 

bötesstraff. Även om det var frågan om upprepade hot och ofredanden under lång tid så 

bedömdes varje gärning för sig och inte tillsammans, vilket medförde att man inte tog 

hänsyn till kränkningen som en förföljelse innebar. 

                                                           
1
 Kanka & Strand, Stalkning, s 7. 

2
 Prop. 2010/11:45. 
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera hur den nya straffbestämmelsen 

om olaga förföljelse ska tolkas enligt förarbetena samt hur den kommit att tillämpas av 

rättsväsendet efter ikraftträdandet den 1 oktober 2011. Några frågeställningar som ska 

besvaras är:  

- Hur har lagstiftaren resonerat kring vilka beteenden som kommit att omfattas av det 

nya brottet olaga förföljelse?  

- Har det uppkommit någon tolkningsproblematik i domstolarna när bestämmelsen har 

tillämpats?  

- Kan man efter genomgången praxis dra någon slutsats ifall det kriminaliserade 

området behöver utökas ytterligare eller avgränsas tydligare?  

- Har kriminaliseringen av förföljelse fått önskad effekt?  

 

1.3 Avgränsning 

Enligt en undersökning som gjordes av BRÅ framgår det att tre fjärdedelar av dem som 

utsatts för stalkning är kvinnor.
3
 Då majoriteten av brottsoffren är kvinnor kommer jag i 

första hand utgå från förhållandet att en kvinna förföljs av en man.  

    Olaga förföljelse har i Sverige begränsats till att gälla vissa redan kriminaliserade 

gärningar. Det finns dock länder som har valt att begränsa det kriminaliserade området 

genom att till exempel beskriva de straffbelagda handlingarna på ett mer övergripande 

sätt, för att försöka täcka så många stalkningsbeteenden som möjligt. Vissa jämförelser 

kommer att göras mellan de EU-länder som har någon form av stalkningslagstiftning 

men tämligen övergripande. 

     

  

                                                           
3
 BRÅ rapport 2006:3, s 29.  
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1.4 Metod 

Då olaga förföljelse är en förhållandevis ny straffbestämmelse har det ännu inte kommit 

tillräckligt med praxis från HD för att kunna utröna vad som är gällande rätt. Jag har 

därför valt att analysera ett antal rättsfall från hovrätterna i syfte att kunna se hur det nya 

stadgandet tagits emot i underrätterna och för att visa på eventuella problem och 

tolkningssvårigheter i deras rättstillämpning. Eftersom olaga förföljelse är en 

lagstiftningskonstruktion med fridskränkningsbrotten som förebild har jag i korthet 

studerat förarbetena till BrB 4:4 a. Jag har även valt att använda komparativ metod 

under kapitel 3, där jag jämför stalkningslagstiftningen i de EU-länder som 

kriminaliserat förföljelsebeteenden.  

 

1.5 Disposition  

Kapitel 2 innehåller en grundläggande redogörelse för begreppet stalkning, vem som 

förföljer, olika typer av stalkning samt en genomgång av begreppet otillåten påverkan 

och en diskussion av huruvida det är motiverat att inbegripa företeelsen i bestämmelsen 

om olaga förföljelse. I kapitel 3 görs en jämförelse mellan kriminaliserade 

förföljelsebeteenden i vissa EU-länder. I kapitel 4 följer en genomgång av hur den nya 

straffbestämmelsen olaga förföljelse kommit att utformas angående brottstyperna och 

hur lagstiftaren resonerat kring vilka beteenden som skulle omfattas av paragrafen. 

Kapitlet behandlar även förutsättningarna för straffansvar och en genomgång av 

rekvisitet upprepad kränkning samt begreppet förföljelse. I kapitel 5 behandlas 

relationen mellan BrB 4:4 a och BrB 4:4 b. Den rättspraxis som studerats redovisas 

under kapitel 6. I kapitel 7 görs ett sammanfattande besvarande av uppsatsens 

huvudsakliga frågeställningar. 

 

2. Något om begreppet stalkning och stalkaren 

2.1 Vad är stalkning? 

Det finns ingen internationellt vedertagen definition av stalkning men det har bland 

annat beskrivits som ett beteende som syftar till att förödmjuka, tillintetgöra och hota 
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utsatta personer. Detta beteende består av enskilda händelser som var för sig kan verka 

harmlösa men tillsammans upplevas som hotfulla för dem som utsätts för stalkning.
4
 

Idag menas med stalkning varje slags ofredande eller förödmjukande som medför att en 

person känner att den egna säkerheten hotas.
5
 Det kan röra sig om en medveten, 

upprepad och illvillig förföljelse och trakassering av en annan person, i syfte att hota 

och inge rädsla hos offret.
6
 En del forskare menar dock att det är offrets reaktion som är 

det centrala och inte gärningsmannens uppsåt vid bedömningen om det föreligger 

stalkning. De anser att i fall där gärningsmannen inte haft någon illvillig avsikt kan det 

ändå bedömas som stalkning om offret skrämts eller allvarligt störts av beteendet.
7
 

Själva ordet stalkning härstammar från engelskans stalking, och kan översättas med 

förföljelsesyndrom. I regeringsuppdraget beskrivs beteendet som att någon smyger sig 

på, övervakar och förföljer en person i lönndom, och även tar upprepade kontakter med 

sitt offer, och att dessa kontakter uppfattas av den utsatta som störande, hotfulla, 

kränkande och skrämmande genom både sitt innehåll och sin omfattning.
8
  

    BRÅ har studerat andra länders lagstiftning mot stalkning och gemensamt är att 

beteendet ska vara upprepat, vilket oftast definieras som minst två gånger.
9

 I 

sammanhanget kan nämnas tre kriterier som återkommer i internationell litteratur och i 

utländska definitioner i stalkningslagar.
10

 

1. ett mönster av oönskat inkräktande på en annan person, 

2. ett uttalat eller underförstått hot och 

3. att personen upplever rädsla som ett resultat av inkräktandet. 

    Själva stalkningsbeteendet kan däremot vara av mycket skiftande karaktär. I en del 

situationer handlar det om några obehagliga och oönskade telefonsamtal från en person 

till att under flera år förföljas, trakasseras, hotas och bli utsatt för våld av en tidigare 

partner. Det kan även röra sig om upprepade, mer eller mindre subtila, hot från någon 

man kommit i kontakt med genom sitt arbete.
11

 På grund av förföljelsens skiftande 

                                                           
4
 Syrén, Smygande hot, s 11.  

5
 A a s 14. 

6
 Syrén, På minerad mark, s 7. 

7
 Sörensson, Stalkning, s 14. 

8
 BRÅ Rapport 2006:3, s 6 not 1. 

9
 A a s 9. 

10
 Sörensson, Stalkning, s 14. 

11
 BRÅ Rapport 2006:3,  s 11.  
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karaktär kan det vara oerhört komplext att fastställa vilka beteenden som kräver 

ingripanden av rättsväsendet.  

 

2.1.1 Olika typer av stalkning     

Stalkning har beskrivits som en utvecklad form av fysisk och psykisk utpressning, ett 

slags verktyg för stalkaren att förmå offret att bete sig på det sätt som stalkaren vill.
12

 

Det förekommer olika typer av stalkning och vanligtvis talar man om tre huvudtyper: 

kändisstalkning, stalkning av okända och stalkning i nära eller före detta nära relationer.  

    Så kallad kändisstalkning innefattar förföljelse av till exempel artister och andra 

offentliga personer. Det är ofta denna typ av förföljelse som lyfts fram i massmedierna. 

I dessa situationer kan det vara svårt att skilja på gränsen mellan ett hängivet fans och 

en stalkare. Det har dock hänt att media valt att beskriva förföljaren som en okänd 

person i syfte att sälja tidningar när det i själva verket rör sig om en person som artisten 

tidigare haft en nära relation till.
13

 Man skall ha i åtanke att det är betydligt fler icke-

kändisar som drabbas av stalkning, men att det inte uppmärksammas lika mycket i 

media.  

    Enligt BRÅ är det inte helt ovanligt att en del personer utsätts för upprepade och 

stundtals långvariga trakasserier av personer som de inte har eller har haft någon nära 

relation till. Denna typ brukar benämnas stalkning av okända. Det kan vara allt ifrån 

grannar eller arbetskamrater till någon man haft en tillfällig sexuell relation med. 

Trakasserierna är i dessa fall väldigt sällan förenade med våld, men kan ändå uppfattas 

som mycket psykiskt påfrestande om de pågår under lång tid.
14

 

    Vanligast är att man är bekant med gärningsmannen, och då brukar man säga att det 

rör sig om stalkning i nära eller före detta nära relationer. Offer som haft en tidigare 

nära relation till gärningspersonen har i större utsträckning utsatts för stalkning som 

inrymmer fysisk förföljelse, hot och våld. En vanlig och återkommande företeelse är att 

den trakasserande befunnit sig hos eller i närheten av den drabbade, till exempel besök i 

hemmet, på arbetsplatsen eller andra platser där den drabbade brukar befinna sig, men 

                                                           
12

 Syrén, På minerad mark, s 23. 
13

 BRÅ Rapport 2006:3,  s 45. 
14

 Se not 11.   
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det rör sig även om skadegörelse av den drabbades egendom, förföljelse av den 

drabbade utomhus eller att gärningspersonen markerar sin närvaro genom att lämna 

kvar saker som den drabbade ska hitta. Att förfölja personer utomhus eller lämna kvar 

saker för att markera sin närvaro för den trakasserade är beteenden som ofta associeras 

till begreppet stalkning.
15

  

    Den svenska undersökningen som BRÅ genomfört visar att trakasserierna blir 

allvarligare ju närmare relationen är. Hälften av dem som trakasseras av en tidigare 

partner eller familjemedlem har utsatts för våld, medan det är relativt ovanligt att de 

som har trakasserats av en obekant eller okänd gärningsman utsatts för det.
16

 Det bör 

dock inte alltid göra hotsituationen för den utsatte mindre kännbar. Snarare torde 

ovissheten att inte veta vem som trakasserar vara särskilt påfrestande, även om BRÅ:s 

undersökning visar att offer med en nära relation till gärningsmannen upplever 

trakasserierna som skrämmande i större utsträckning.  

    Stalkning kan innefatta olika former av beteenden, olika relationer mellan offer och 

gärningsperson, olika motiv hos gärningspersonen och olika reaktioner och 

skadeverkningar för den som utsatts. Vad som skiljer ett stalkningsoffer från andra 

brottsoffer är bland annat att brottet inte är avslutat, utan det är ett pågående förlopp 

som sträcker sig in i framtiden. 
17

 Offret kan aldrig veta när eller om förföljelsen 

kommer att upphöra.  

 

2.2 Stalkaren och olika stalkningsmetoder 

Varför någon förföljer en viss person beror på relationen mellan offer och gärningsman. 

Ofta har personen som förföljer och trakasserar någon annan drabbats av en personlig 

motgång som upplevs som ett personligt misslyckande, ofta följt av känslor såsom 

vanmakt, frustration och djup besvikelse. Trakasserierna och förföljelserna är sättet som 

stalkaren hanterar den personliga katastrofen.
18

  

    Det brukar göras två indelningar gällande vilken typ av stalkare det rör sig om: 

förövare som är kända för offret och de som är okända. Seriemördare, sexförbrytare och 

                                                           
15

 BRÅ Rapport 2006:3, s 32. 
16

 A a s 7. 
17

 A a s 12. 
18

 Syrén, På minerad mark,  s 8. 
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förövare som förföljer offentliga personer och politiker hör till de okända.
19

 Det finns 

ingen typisk gärningsmannatyp vad gäller olaga förföljelse utan beteendet kan utlösas 

på grund av olika faktorer. Till exempel radikala förändringar i arbetslivet kan utlösa ett 

stalkningsbeteende eller när någon anses ha blivit utsatt för en oförätt samt om det skett 

förändringar i privatlivet.
20

 I litteraturen nämns olika kategorier av stalkare, exempelvis 

den förbittrade förföljaren och den rovlystne förföljaren.
21

 Den förstnämnde motiveras 

av att skrämma sitt offer. Inte sällan upplever förföljaren att det är han eller hon som är 

offret och att förföljelsen är rättfärdigad av något som den förföljde gjort. Den rovlystne 

förföljaren har som syfte att angripa sitt offer och det sker ofta genom ett vålds- eller 

sexualbrott.  

    Ett annat syfte med den oönskade kontakten från gärningsmannen kan till exempel 

vara att man önskar återuppta ett förhållande som den andra parten har avslutat. I andra 

fall kan förföljelsen bero på att gärningsmannen vill inleda en relation med offret och 

tror att offret kommer bli kär i förföljaren bara han eller hon försöker tillräckligt 

mycket.
22

 De flesta som utsätts för stalkning har haft en kärleksrelation med stalkaren. 

Inte sällan förenat med våld under relationen. När så den ena partnern bryter sig loss 

kan gärningsmannen övergå till att stalka sin f.d. partner och inte alltid i syfte att få 

tillbaka honom eller henne, utan ibland endast på grund av att hämnas för att den andre 

har avslutat förhållandet.
23

  

    När det gäller förföljelse av kända personer som sträcker sig längre än en hängiven 

beundrare innefattar trakasserierna ofta hot genom e-mail eller brev, men det 

förekommer även att personen försöker få kontakt med offren genom att uppsöka deras 

hem eller arbetsplats. Vissa trakasserier begås av personer som är arga över innehållet i 

något tv-program eller som vill utrycka rasistiska eller politiska åsikter.
24

  

    Själva fenomenet stalkning är inget nytt, men dagens öppna samhälle gör det väldigt 

lätt att genom internet ta reda på fakta om individer. Ofta är förövaren anonym och 

okänd. Det är dock mycket mindre vanligt att en okänd gärningsman fysiskt förföljer 

                                                           
19

 Kanka & Strand, Stalkning, s 6. 
20

 Syrén, Smygande hot, s 18.  
21

 Sörensson, Stalkning, s 17 f. 
22

 A st. 
23

 Sörensson, Stalkning, s 20.  
24

 BRÅ Rapport 2006:3, s 45. 
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sitt offer eller utövar fysiskt våld.
25

 På internet kan stalkningen ske på olika sätt, dels 

genom e-mail som kan innehålla hotfulla meddelanden eller hemsidor som stalkaren 

skapat och lagt ut personliga uppgifter samt bilder på offret.
26

 Även så kallad 

videostalkning kan förekomma där stalkaren upprättar videoövervakning av offret för 

att sedan använda inspelningen i utpressningssyfte genom att hota om att lägga ut 

filmen på Internet. Gärningsmannen kan rent fysiskt förfölja sitt offer till och från 

arbetsplatsen, förskolan och olika fritidsaktiviteter. Det är då vanligt att förföljaren 

använder sig av samma kommunikationsmedel som offret.
27

 Stalkning via telefon, e-

mail eller brev är dock den vanligaste kontaktformen enligt BRÅ.
28

 Det är inte ovanligt 

att den förföljda personen kan få motta flera hundra sms, eller tvingas uppleva att någon 

ringer upprepade gånger från okänt nummer alla tider på dygnet.  

    I allmänhet förstår inte stalkaren att hans beteende är olämpligt och rent av olagligt 

utan fortsätter att stalka fram till dess att myndigheterna gör det så svårt för 

gärningsmannen att fortsätta att han måste sluta eller söka sig ett annat offer.
29

 En del 

stalkare ser till att inte gå över gränsen till vad som är olagligt. De yttrar inga konkreta 

hot, men kan skriva e-mail eller lämna meddelanden som har en underliggande hotfull 

ton, som bara kan tolkas av den förföljda personen. Objektivt sett föreligger ingen 

olaglig handling, men sett från brottsoffrets perspektiv kan det ses som mycket 

skrämmande och innebära en svår psykisk påfrestning.  

     

2.3 Otillåten påverkan - en sorts stalkning?  

2.3.1 Inledning 

Otillåten påverkan är en samlingsbeteckning på olika påverkansformer av kvalificerad 

art och definieras som allvarliga trakasserier, hot, våld eller annan påverkan som utöver 

att vara ett arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilda tjänstemannens 

myndighetsutövning och som därför i förlängningen utgör ett hot mot demokratin. 

Otillåten påverkan syftar till att inverka på myndighetsutövningen och därmed 

                                                           
25

 A a s 34.  
26

 Syrén, Smygande hot, s 41. 
27

 Syrén, Smygande hot,  s 42.  
28

 BRÅ Rapport 2006:3, s 40. 
29

 Syrén, Smygande hot, s 22. 
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myndigheternas funktionssätt och kan vara riktad både mot person eller egendom.
30

 Det 

kan bli omfattande konsekvenser för den enskilde tjänstemannen om denne utsätts. Till 

exempel kan han tvingas byta arbete, tveka inför eller undvika en arbetsuppgift och 

känna rädsla för brott. Detta kan påverka vardagen negativt och inskränka den 

personliga friheten då den utsatta kanske undviker vissa platser.
31

 Det är med andra ord 

något som kan få konsekvenser på många olika nivåer: individ, arbetsplats, myndighets 

– och samhällsnivå.
32

 På grund av detta ger det en större spridningseffekt när tjänstemän 

utsätts för otillåten påverkan än om till exempel trakasserierna bara hade gällt en 

situation helt frånkopplat arbetet. Reaktioner på individnivå är utsatthet, rädsla, ilska, 

ändrat beteende, tappar social förmåga i yrkes- och privatliv, känsla av 

maktlösthet/ingen kontroll över sitt eget liv.
33

 Detta är samma typ av reaktioner som går 

att hitta hos offer som är utsatta för stalkning.  

 

2.3.2 Vilka utövar den otillåtna påverkan och vad är deras motiv? 

Enligt BRÅ utförs den otillåtna påverkan av enskilda individer och olika former av 

grupperingar. Den organiserade brottsligheten svarar för 25 procent av den otillåtna 

påverkan. De som utövar otillåten påverkan kallas för intressenter och kan vara allt 

från ”rättshaverister”, personer med psykisk störning, personer i desperata situationer, 

missbrukare och kriminella personer.
34

 Ett vanligt bakomliggande motiv är att 

gärningsmannen känner stark irritation, vrede eller besvikelse mot myndigheter och 

myndighetspersoner på grund av åtgärder som vidtagits och som går emot 

gärningsmannens intressen. Vissa yrkesgrupper som fattar beslut som rör ett ingripande 

i den enskilda personens integritet är särskilt utsatta.
35

  

 

2.3.3 Hur yttrar sig den otillåtna påverkan? 

Beteendet kan innefatta grovt våld såsom att tjänstemännen blir utsatta för misshandel, 

beskjutningar, blir knivskurna, jagade med tillhyggen, tjänstebilar förstörs, utsätts för 
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mordbrand i hemmet, privatbilar utsätts för skadegörelse, hotas till livet, bombhot eller 

hotar tjänstemannens familj. Trakasserierna kan bestå av upprepade telefonsamtal, 

obehagliga brev, okynnesanmälningar och subtila trakasserier; till exempel att 

någon ”råkar” uppehålla sig på samma plats där tjänstebilen är parkerad eller vid 

privatbostaden, fotograferar tjänstemannen i smyg, skickar oönskade varor eller lägger 

ut privata uppgifter på internet.
36

 Den vanligaste förekommande formen av allvarliga 

trakasserier är obehagliga telefonsamtal och sedan förekommer även JO-anmälningar, 

motanmälningar och okynnesanmälningar.
37

 Dessa är alla sådana gärningar som riskerar 

att påverka den enskilde tjänstemannens myndighetsutövning och därför kvalificeras 

som ett hot mot rättsstatens funktionssätt.
38

 Just de allvarliga trakasserierna har 

underskattats och uppfattats som mindre viktiga än allvarliga hot och våldssituationer, 

men har en stor påverkan då det drabbar både privat- och arbetslivet. De är även svåra 

att hantera och bearbeta eftersom de är mer komplicerade att ”ta på” än konkreta 

situationer med hot eller våld.
39

  

 

2.3.4 Olika typer av otillåten påverkan 

Det går att skilja på direkt och indirekt otillåten påverkan. Med direkt påverkan menar 

man fall då gärningsmannen vill åstadkomma något till sin egen fördel och för att 

påverka den enskildes myndighetsutövning. Subtil direkt påverkan innebär exempelvis 

att någon uppehåller sig på samma plats, övervakar, eller följer efter tjänstemannen, 

både i tjänsten och utanför. Detta kan upplevas som mycket obehagligt. Gäller det 

gärningar från okända personer kan detta till synes ofarliga beteende rent faktiskt anses 

som farligt eftersom dessa beteenden är svårare att förutse och kontrollera. Denna 

metod mot befattningshavare kan bidra till rädsla för brott som i sin tur påverkar 

tjänstemannen i sitt arbete.
40

  

     Den indirekta påverkan tar sikte på de fall då gärningen inte syftar till att påverka 

myndighetsutövningen eftersom denna redan ägt rum, för att istället uttrycka ilska och 
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frustration över beslutet, eller för att hämnas. Tjänstemannen kan till exempel bli så 

skrämd att det går ut över framtida myndighetsutövning och således påverka.
41

  

Man skiljer på fyra grupper av otillåten påverkan i samband med arbetet: 

1) Inkräktande påverkan: oftast våld som uppkommer i samband med brottslighet. 

Gärningsmannen är en utomstående person som inte har någon relation till arbetsplatsen. 

Man talar till exempel om kidnappning, bombning, mental- eller drogrelaterad 

aggressivitet, våldsam oppositionsyttring med exempelvis ideologiska eller politiska 

motiv. 

2) Konsumentrelaterad påverkan: då offret på något sätt känner eller känner till 

förövaren. Exempelvis klienter och patienter. 

3) Relationsbaserad påverkan: otillåten påverkan mellan kollegor/ f.d. kollegor.  

4) Organisationsrelaterad påvekan: då det är själva organisationen som utövar otillåten 

påverkan mot personal, kunder, klienter eller patienter. 

    De allvarligaste hoten sker mest i tjänsten medan det är svårare att avgöra gränsen 

mellan tjänst och fritid då det gäller de allvarliga trakasserierna. Även om hoten ägt rum 

i tjänsten kan tjänstemännen uppleva stor oro också efter arbetstid. Trakasserierna kan 

även påverka kollegor, som kan bli rädda för att även de ska utsättas för brott. Det mest 

kränkande, enligt tjänstemännen själva, är dock den subtila trakasseriformen 

"kartläggning av tjänstemannens familj."
42

 

 

2.3.5 Några reflektioner om otillåten påverkan och olaga förföljelse 

Begreppet stalkning omfattar en rad olika beteenden som alla går ut på att en person vid 

upprepade tillfällen kontaktar, övervakar eller förföljer någon närstående, någon bekant 

eller någon helt främmande person mot dennes vilja. Det kan handla om allt från gåvor 

eller telefonsamtal till kontinuerlig övervakning och förföljelse, skadegörelse och 

våldsanvändning. Motivet bakom förföljelserna kan variera men den gemensamma 
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nämnaren är att det rör sig om återkommande kontakter som av den utsatta personen är 

oönskade och upplevs som besvärande eller hotfulla.
43

 

    En grundläggande förutsättning för ett samhälle är att det finns ett fungerande 

rättsväsende med närliggande myndigheter. Otillåten påverkan kan ses som ett hot mot 

detta och en förebyggande åtgärd för att förhindra sådan påverkan kan vara att låta det 

uttryckligen ingå i BrB 4:4 b som en särskild brottstyp. De olika beteendena som 

innefattas i den otillåtna påverkan är i många avseenden samma beteenden som 

förekommer vid stalkning. Andra likheter med stalkningsbegreppet är att det kan 

förekomma en stor variation på gärningsmannatyperna, motiven, metoderna och 

effekterna. Det går att argumentera för en extra straffvärdhet just för att den otillåtna 

påverkan syftar till att påverka tjänstemäns yrkesutövning, och således är ett problem 

som kan drabba en omfattande krets med människor. Om tjänstemännen som har i 

uppgift att fatta myndighetsbeslut inte känner sig trygga i sina roller på grund av rädsla 

för allvarliga trakasserier riskerar följderna att bli katastrofala för samhället.
44

  

    En svårighet som man kan bli tvungen att beakta är själva kränkningen som en 

tjänsteman kan bli utsatt för. Straffrättsligt kan brottet vara lika grovt men en del 

yrkesgrupper kan sägas ska tåla mer än en annan på grund av den arbetsuppgift som 

ingår i tjänsten. En polisman måste till exempel beakta vad som kan anses ingå i 

arbetsuppgiften. Som yrkesgrupp kan de behöva "tåla lite mer" än andra. Det har 

framkommit att en del av tjänstemännen i vissa yrkesgrupper är beredda på att ta vissa 

hot och trakasserier, dock inte när det också sker mot deras anhöriga.
45

 Frågan är om ett 

uttryckligt kriminaliserande i lag gällande otillåten påverkan skulle ändra detta faktum, 

eller annorlunda uttryckt: föreligger det ett behov av att inbegripa otillåten påverkan 

som särskilt brottstyp i paragrafen om olaga förföljelse?  

    Personer som utövar myndighet befinner sig många gånger i en riskfylld eller utsatt 

situation. Mot denna bakgrund och det faktum att gärningarna ofta utöver angreppet på 

allmän verksamhet utgör ett angrepp på en enskild person, anses flera av brotten i BrB 

17 kap. vara särskilt straffvärda.
46

 När man utformade BrB 4:4 b valde man att 

brottstyper såsom våld och hot mot tjänsteman samt förgripelse mot tjänsteman inte 
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skulle omfattas av den särskilda straffbestämmelsen, med motivationen att sådana 

gärningar redan kvalificerats genom en strängare straffskala i straffbestämmelserna om 

misshandel, olaga hot och ofredande.
47

 BrB 17 kap. kriminaliserar gärningar som riktar 

sig mot intresset av att allmän verksamhet, vid myndighetsutövning, inom t.ex. 

rättsväsendet ska få fortlöpa ostört. Angrepp mot någon i hans egenskap av utövare av 

myndighet bör föranleda strängare straff och att gärningen riktar sig mot en offentlig 

funktionär är att ses som en försvårande omständighet.
48

 I BrB 17 kap. ligger dock 

fokus på vilka brottsliga gärningar som anses särskilt straffvärda då de riktas mot en 

tjänsteman och inte gärningarnas upprepade karaktär. Att även låta gärningar som 

innefattar otillåten påverkan omfattas av paragrafen om olaga förföljelse skulle kunna 

medföra ett "dubbelt" skydd för tjänstemän som utsätts för trakasserier i sin 

myndighetsutövning. Frågan är dock om detta behov föreligger, eller om det är 

tillräckligt att man redan beaktat det i nuvarande straffbestämmelser. Det skulle snarare 

kunna ses som en markering att det är särskilt förkastligt att förfölja någon som utövar 

myndighetsutövning.  

 

3. Stalkningslagstiftning i EU 

3.1 Inledning 

Stalkning är en företeelse som inte är begränsad till några fåtal länder. Inte alla länder 

har ansett problemet med stalkning vara så omfattande att en särskild 

stalkninglagstiftning behövt införas. I vissa länder där stalkninglagstiftning saknas anser 

man att det inte finns något lagstiftningsbehov, med motiveringen att företeelsen inte 

märks av i samhället.
49

 Det har dock genom bland annat Istanbulkonventionen 

tillkommit en ökad medvetenhet om fenomenet och behovet av lagstiftning på 

området.
50

 Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrument i 

Europa som på ett övergripande sätt tar upp olika former av våld mot kvinnor, däribland 

stalkning. Konventionen trädde i kraft i Sverige den 1 november 2014. En annan åtgärd 
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på EU-nivå som kan bidra till att bekämpa stalkning är EU:s brottsofferdirektiv.
51

 

Direktivet fastställer miniminormer för rättigheter och för skydd av och stöd till 

brottsoffer inom EU.  

    De EU-länder som i nuläget har kriminaliserat stalkning är, förutom Sverige, 

Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Italien, Luxemburg, Malta, 

Nederländerna, Irland, Ungern, Polen och Storbritannien. 14 länder har inte 

kriminaliserat alls och menar bland annat på att de redan har existerande lagar som kan 

hantera stalkning och att det inte föreligger något behov med en specifik kriminalisering 

av beteendet.
52

 I en rapport från Europarådet angående stalkning konstaterades det att de 

flesta av medlemsstaterna i EU ännu inte anser att stalkning är ett brott
53

. Enligt 

rapporten anser man att definitionen av stalkning bör vara i enlighet med 

Istanbulkonventionen och innefatta en icke-uttömande lista på beteenden och exempel, 

såsom att upprepat förfölja en annan person, ägna sig åt oönskad kommunikation med 

en annan person eller att låta en annan person få vetskap om att han eller hon blir 

övervakad.
54

 

    Detta avsnitt kommer att behandla likheter och skillnader i Europa när det gäller 

kriminaliseringen av stalkning, samt en redogörelse för vilka lagstiftningsåtgärder man 

vidtagit i några av de EU-länder där det finns en specifik stalkningslag.  Alla EU-länder 

har däremot en specifik term som helt eller delvis täcker vissa stalkningföreteelser, även 

om de inte har någon specifik lagstiftning mot just stalkning..
55

 Genom Daphne-

projektet genomfördes en första studie av stalkninglagstiftning i Europa. Projektet 

resulterade i rekommendationer och generella riktlinjer gällande lagstiftning mot 

stalkning i Europa för EU-länderna samt europeiska och nationella institutioner.
56

 

Studien visar även på förekomsten av olika besöksförbud som skyddsåtgärder för offret 

vid stalkningsfall, men i följande avsnitt kommer den huvudsakliga fokusen ligga på hur 

länderna definierat stalkning som begrepp, hur de avgränsat det kriminaliserade området, 

vad som krävs för straffansvar samt vilken straffskala som brottet givits. Följande 

avsnitt kommer redogöra för de länder som hade någon form utav lagstiftning mot 

stalkning när den aktuella studien genomfördes. Det är inte möjligt att i detalj redogöra 
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för varje lands lagstiftning, utan fokus kommer ligga på de övergripande och mest 

väsentliga likheterna och skillnaderna gällande ländernas definition av begreppet 

stalkning.  

    I sammanhanget bör nämnas att med undantag för Polen, har ingen av 

medlemsstaterna använt sig av termen "stalking", trots att den termen tycks vara mer 

känt bland allmänheten. En nackdel med att länderna använder olika termer för 

stalkning är att det kan skapa förvirring bland medborgarna då de inte inser att den 

nationella termen täcker in stalkningsbeteenden, och därför undandrar sig från att 

anmäla brott.
57

 

     

3.2 Kriminaliserade förföljelsebeteenden i EU 

Den österrikiska lagstiftningen kriminaliserar fyra olika former av förföljelse: att söka 

offrets närhet, att kontakta offret genom telekommunikation, genom andra 

kommunikationsmedel eller genom en tredje person, att beställa varor eller tjänster till 

offret genom att använda hans eller hennes personuppgifter, eller genom att förmå andra 

att kontakta offret genom att använda hans eller hennes personliguppgifter.
58

 Österrikisk 

lag är väldigt tydlig med vilka beteenden som kriminaliserats, något som inte framgår 

lika väl i Belgiens lagstiftning. Belgiens rättsliga definition på stalkningsbeteendet är 

"belaging" och beskrivs ungefär enligt följande: "den som har trakasserat en person och 

varit medveten, eller borde varit medveten, om att beteende allvarligt kränkt personens 

frid, döms till ansvar." I Belgien kriminaliserades stalkning under en väldigt kort 

tidsperiod, vilket har gett upphov till viss kritik gällande lagtextens otydlighet. Det 

framgår alltså inte vad som specifikt menas med stalkning. Ju större utrymme för 

tolkning som lämnas till rättstillämparen, desto större risk för otydligheter och 

oförutsägbarheter. Å andra sidan ökar möjligheten att fånga upp fler beteenden inom 

begreppet stalkning. Den belgiska stalkninglagen har även väckt frågor angående 

behovet av en separat anti-stalkninglag. I sammanhanget nämns lagen som en 

symbolisk lag, där det symboliska värdet ligger i vikten av att respektera den personliga 

integriteten. Lagen väcker viktiga frågor om vad som är acceptabelt angående sociala 

interaktioner i vårt samhälle och vill markera att det inte är tillåtet att medvetet kränka 
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en persons integritet. Lagen kan fylla ut de luckor som finns i redan existerande 

lagstiftning. Med andra ord kan stalkninglagstiftningen ses som ett skyddsnät som 

straffbelägger moralisk oacceptabla beteenden som inte täcks av andra lagar.
59

  

    I Danmark har man gett polisen en möjlighet att utfärda varningar till personer som 

förföljer andra människor. För att hållas ansvarig krävs att gärningsmannen kränker en 

persons frid genom att inkräkta, förfölja genom brev eller genom liknande kränkande 

sätt, trots varning från polis. Att kränka någons frid kan innefatta hotelser, 

ärekränkningar och inkräktanden men kan också innebära ihållande oönskad 

uppmärksamhet, till exempel genom att skicka oönskade blommor. Det kriminaliserade 

området är med andra ord förhållandevis brett. En intressant aspekt är att förövaren 

måste fortsätta förfölja offret efter att ha blivit varnad av polisen för att bli dömd. I 

Danmark kan alltså gärningsmannen inte bli ansvarig för stalkning om det förekommit 

innan en polisvarning utfärdats. Förutsättningarna för när en varning ska utfärds 

framgår dock inte av lagstiftningen, utan det är polisen som avgör det.
60

 

    Tyskland har, i likhet med Österrike, tydligt avgränsat vilka beteenden som kan 

komma i fråga för stalkning. I tysk rätt talar man om ett otillåtet beteende då någon 

trakasserar en person genom att söka offrets närhet, kontakta offret genom 

telekommunikation, genom andra kommunikationsmedel eller genom en tredje person, 

beställa varor eller tjänster till offret genom att använda hans eller hennes 

personuppgifter, eller genom att förmå andra att kontakta offret genom att använda hans 

eller hennes personliguppgifter, hotar personens eller andra i dennes närhets liv, 

integritet hälsa eller frihet, eller genom att agera på ett jämförbart sätt som påverkar 

personens frihet. I Tyskland finns det mer än en lag mot stalkning. Anti-stalkninglagen 

enligt tysk civilrätt ger offret en möjlighet att stämma in vid domstol om ett 

besöksförbud gällande fysisk kontakt eller telefon och andra telekommunikationer, då 

någon olagligen och uppsåtligen stör någon annan genom att upprepat förfölja eller 

kontakta denne genom telekommunikationer mot personens uttryckliga vilja. Lagen 

hade dock vissa brister, till exempel att bevisbördan låg på offret, vilket ledde till att 

många fall aldrig togs upp i en rättegång. En ny bestämmelse infördes i den tyska 

strafflagen gällande allvarliga trakasserier. Bestämmelsen innebär att det brottsliga 

beteendet innefattar ett väsentligt inkräktande i brottsoffrets privatliv. Förövarens 
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uppsåt nämns inte i lagen. Den nya bestämmelsen i strafflagen ansågs kunna ge mer 

självförtroende för både offret och myndigheter vid domstolsförhandlingarna.
61

 

    Den som trakasserar någon genom ihållande/upprepade tillfällen av förföljelse, 

iakttagande, besvärande, ofredande eller kommunicerande med honom eller henne ska 

anses vara skyldig till ett brott enligt irländska straffbestämmelser. Själva bestämmelsen 

hänvisar inte specifikt till stalkning utan beskriver brottet som trakasserier. Trakasserier 

definieras som att en person, genom sina handlingar, medvetet eller av oaktsamhet, 

allvarligt inkräktar i någon annans privatliv eller på annat sätt orsakar oro, lidande eller 

andra olägenheter.
62

 

    På Malta finns det två bestämmelser som innebär ett förbud mot stalkning. I den 

första bestämmelsen stadgas det att den som genom sitt beteende trakasserar en annan 

person och som vet eller borde vetat om att hans beteende utgör trakasserier som 

orsakar annan person lidande eller annan oro, döms till ansvar för brott. Den andra 

bestämmelsen stadgar att ansvar kan utkrävas för ett beteende som av någon uppfattas 

som ett hot om våld mot person eller sak riktat mot denne eller dennes föräldrar, barn 

eller syskon. Lagen handlar specifikt om trakasserier, men är enligt vissa avsedd att 

inkludera stalkningbeteendet, även om lagen uttryckligen inte nämner begreppet 

stalkning. Eftersom trakasserier är ett mer generellt begrepp än stalkning så valde man 

det begreppet för att inte utesluta några handlingar som kan utgöra stalkning. Tanken att 

använda ett mer generellt begrepp har också resulterat i vissa nackdelar. Somliga hävdar 

att det bidragit till det faktum att själva stalkningsbegreppet inte blivit så väl integrerat 

bland yrkesmännen inom det straffrättsliga systemet. Men att man i lagen valt att 

använda ett mer generellt begrepp kan också innefatta vissa fördelar. Till exempel att 

det kan inbegripa en mängd olika beteenden som utgör ett stalkningsbeteende. 

Fortfarande föreligger det vissa svårigheter att analysera hur omfattande förekomsten av 

stalkning är då det saknas medvetenhet och kunskap bland rättstillämparna, polisen, 

advokater och andra yrkesmän som kan komma i kontakt med stalkningsoffer eller som 

själva utsätts för stalkning.
63

 

    För att dömas till ansvar i Nederländerna krävs att förövaren vid upprepade tillfällen 

och medvetet inkräktar på någon annans privatliv med uppsåt att tvinga denne att vidta 
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eller att avstå en åtgärd, eller för att skrämma denne. Om beteendet är mycket 

kränkande, till exempel inkräkta i offrets hem, krävs det kanske två eller tre incidenter 

inom en kort tidsperiod för att det ska kunna klassificeras som stalkning, medan det i 

mindre allvarliga former av stalkning behövs fler incidenter under en längre tidsperiod, 

till exempel i fall då någon skickar brev till offret.
64

 

    I Storbritannien beskrivs stalkning som ett beteende som omfattar minst två tillfällen 

där gärningsmannens syftet är att trakassera brottsoffret eller att gärningsmannen borde 

vetat om att beteendet utgjorde trakasserier. För att avgöra om brottet ska betraktas som 

ringa eller av normalgraden tar man hänsyn till reaktionen hos offret. Det ringa brottet 

omfattar trakasserier som kränker eller orsakar lidande hos personen. Det grövre brottet 

kräver att personen upplever fara för att utsättas för våld. En aspekt gällande 

Storbritanniens anti-stalkninglag är att lagstiftningen är utformad så att det går att täcka 

in ett väldigt brett område gällande beteenden som kan utgöra trakasserier och stalkning 

utan att behöva definiera beteendena. Den brittiska lagstiftningen gällande stalkning kan, 

utifrån den aspekten, anses tydlig och effektiv. Nackdelen är dock att lagen ibland kan 

tolkas alltför extensivt och på sätt som det ej var menat, men detta tycks vara väldigt 

ovanligt. Frånvaron av ordet ”stalking” i lagen kan vara en av styrkorna eftersom många 

olika beteende kan täckas in, men även en svaghet på så sätt att allmänheten inte får 

samma uppfattning om att en anti-stalkninglag existerar som de skulle fått om 

stalkningsbegreppet inkluderades i lagen.
65

 

 

3.3 Upprepat handlande och kränkning 

I Österrike är det nödvändigt att beteendet utgör en form av upprepad förföljelse, men 

lagen uppger inte något minimum på hur många gärningar som måste ha förekommit. 

Det kan alltså räcka med en enda gärning om förövarens uppsåt att fortsätta förfölja kan 

bevisas. 
66

  

    Termen ”belaging" är Belgiens rättsliga definition på stalkningbeteendet och kan 

gälla såväl en enskild gärning som ett upprepat handlande av samma beteende eller av 
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olika beteenden.
67

 I sammanhanget bör dock nämnas att Belgiens högsta domstol har 

fastslagit att det måste varit frågan om ett upprepat beteende för att kvalificeras som 

stalkning.
68

 Vidare måste det även varit frågan om en allvarlig fridskränkning (severe 

disturbance of peace). Vad som definieras som en allvarlig fridskränkning är öppet för 

domaren att tolka. Han kan till exempel göra en tolkning vad som ska klassificeras som 

ångest och oro, samt rädsla och fruktan.
69

  

    Enligt den danska bestämmelsen ska förövaren ska genom sitt beteende kränka en 

persons frid och denna kränkning ska ha pågått under en viss tidsperiod. En händelse 

räcker normalt inte.
70

 

    Det finns inget fastslaget i tysk lag vad som gäller angående antalet gånger som 

beteendet måste skett för straffansvar, men den tyska termen för stalkning antyder att 

det krävs upprepade fall och under en viss tid.
71

 

    Ordet ”persistently” som används i den irländska lagen kräver att det måste vara 

frågan om mer än en gärning. Man talar om två eller fler gärningar som utgör oönskad 

kontakt och påverkar offret genom att orsakar oro, lidande eller andra men. I detta 

sammanhang utgår man från hur en förnuftig människa skulle reagera. Det är alltså inte 

gärningsmannens intentioner som definierar brottet utan snarare reaktionen hos den som 

utsätts. 
72

  

    På Malta kan ansvar utkrävas för ett beteende som av någon uppfattas som ett hot om 

våld mot person eller sak riktat mot denne eller dennes föräldrar, barn eller syskon och 

det kan vara tillräckligt om beteendet förekommit vid ett tillfälle.
73

 

    Den nederländska lagen har inte specificerat hur många gånger handlandet måste 

skett, men lagen antyder att det ska vara frågan om ett upprepat beteende. Det beror på 

vilken typ av handlingar som är för handen och det är domstolen som bedömer vad som 

utgör ett upprepat handlande.
74
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   Och slutligen i Storbritannien har man ansett att beteendet ska omfatta minst två 

tillfällen. Det ringa brottet omfattar trakasserier som kränker eller orsakar lidande hos 

personen, medan det grövre brottet kräver att personen upplever fara för att utsättas för 

våld.
75

 

 

3.4 Uppsåt 

Gärningsmannens uppsåt skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. I Österrike har man 

valt att fokusera på gärningsmannens uppsåt att fortsätta med sitt beteende. Om uppsåtet 

kan bevisas så kan till och med en enda gärning bli straffbar.
76

 Enligt den belgiska 

lagstiftningen är gärningsmannens uppsåt till en fridskränkning nödvändig för att 

kvalificera brottet. Gärningsmannen ska ha varit medveten eller borde varit medveten 

om att hans beteende leder till en allvarlig fridskränkning.
77

 Den danska bestämmelsen 

kräver att stalkningen ska ha skett uppsåtligen och gett upphov till ångest och oro hos 

den som blir utsatt.
78

 Tyskland hade som tidigare konstaterats, två möjligheter att kräva 

ansvar för stalkning. Enligt den tyska civilrätten krävs, utöver gärningsmannens uppsåt 

till det otillåtna beteendet, även att det föreligger viss risk för våld. I strafflagen gällande 

allvarliga trakasserier nämns däremot inget om gärningsmannens uppsåt.
79

 I Maltas 

bestämmelse gällande stalkning ställs kravet att förövaren ska ha varit medveten eller 

borde varit medveten om att handlandet utgör trakasserier enligt lag, men däremot 

nämns inget särskilt uppsåt för förövaren.
80

 I de irländska bestämmelserna ska förövaren 

genom sina handlingar medvetet eller av oaktsamhet allvarligt inkräktat i någon annans 

privatliv eller på annat sätt orsakar oro, lidande eller andra olägenheter. Det är inte 

gärningsmannens intentioner som definierar brottet, utan det är reaktionerna från offret 

som avgör om beteendet utgör ett brott.
81

 Nederländerna har som krav att förövarens 

uppsåt med beteendet ska vara att tvinga någon till handling, att hindra någon från att 

handla, eller att skrämma personen. Dessa följder behöver dock rent faktiskt inte ha 

inträffat utan det anses tillräckligt om det var förövarens avsikt med sitt beteende.
82
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Storbritannien har lagt fokus på brottsoffrets reaktioner på förföljelsen och berör inte 

ont uppsåt. Gärningsmannens syfte med sitt beteende ska ha varit att trakassera 

personen, eller att gärningsmannen borde vetat om att beteendet utgjorde trakasserier.
83

  

 

3.5 Straffskala 

Vad som går att utläsa från studien gällande straffskalan för stalkningsbeteenden är att 

det föreligger västenliga skillnader i de olika länderna vad gäller fängelsestraffets 

maxlängd. Allt ifrån böter till längre fängelsestraff. Samtliga länder har böter i 

straffskalan. Det är dock svårt att avgöra ifall straffskalan ger någon indikation på hur 

allvarligt man ser på företeelsen i landet. Malta är det land som har det lägsta 

fängelsestraffet, upp till 6 månader. Österrike följer därefter med fängelse max 1 år. 

Belgien och Danmark har satt fängelse max 2 år och Nederländerna har max 3 år i sin 

straffskala. I Storbritannien ger brott som är ringa ett bötesstraff eller fängelse upp till 6 

månader och det grövre brottet kan ge fängelse upp till 5 år. Irland har det hårdaste 

fängelsestraffet med upp till 7 år.  

 

3.6 Sammanfattning och jämförelse 

Bland EU-länderna är det bara ett fåtal länder som kan sägas ha en specifik anti-

stalkninglag. Några länder har infört en ny bestämmelse i den existerande 

strafflagstiftningen, medan andra länder har infört en specifik lag mot trakasserier, som 

har till syfte att täcka in stalkning. Kriminaliseringsprocessen i majoriteten av länderna 

genomfördes väldigt hastigt och var kopplat till ett generellt och socialt intresse för 

fenomenet, i kombination med medial uppmärksamhet för stalkning av celebriteter.
84

 

Det går att urskilja två lagstiftningstekniker bland de EU-länder som lagstiftat mot 

stalkning. Den första är att anamma en bred och generell definition gällande 

stalkningbrottet och den andra tekniken är att klassificera olika stalkningbeteenden och 

införa dessa i en brottskatalog, dock inte helt uttömmande. De två tillvägagångssätten 

har visat sig ha både positiva och negativa aspekter som måste beaktas inom ramen för 
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varje nationellt rättssystem.
85

 Lagstiftningen baseras på tre element: beteende, uppsåt 

och vilken effekt brottet har på offret. Beteendeelementet definierar en rad beteenden 

eller hur många handlanden som krävs för att det ska röra sig om stalkning. Inget land 

(förutom Polen) använder sig av ordet stalkning i sin lagstiftning, utan väljer att 

använda sig av termer som till exempel trakasserier, vilket är ett relativt öppet begrepp 

som kräver ytterligare tolkning av domstolarna. Resultatet blir en stor variation i de 

olika länderna gällande själva stalkningsbegreppet, men öppnar upp möjligheten att 

omfatta fler stalkningsbeteenden och gör det svårare för förövaren att undgå straffansvar. 

Men en bred definition kan även få omvänd effekt genom att domstolarna känner 

osäkerhet för hur begreppen ska tolkas och därför väljer en strikt tolkning.   

    Den rättsliga definitionen av stalkning i de EU-länder där lagstiftning genomförts 

visar på en bred variation där det kriminaliserade området avgränsats på olika sätt. Vissa 

har antagit en väldigt allmän definition vad som är straffbart medan till exempel 

Österrike är det land som är mest specifik i sin definition och avgränsning. Olikt de 

flesta av de europeiska bestämmelserna så tas det ingen hänsyn till offrets reaktion som 

rekvisit för brottet.
86

 Likt Österrike har man även i Tyskland valt att specificera olika 

typer av straffbara beteenden där lagen baseras på stalkarens beteenden och inte hur 

offret reagerat. Den enda brottsföljden som nämns är att det ska ha varit frågan om ett 

betydande intrång i andra personers privatliv och något särskilt uppsåt för förövaren 

nämns över huvud taget inte i lagen.
87

 Fördelen med att det inte ställs något krav på att 

offret måste ha upplevt rädsla eller någon annan liknande negativ följd av stalkningen är 

att det blir en viss bevislättnad för åklagaren. Det behöver inte bevisas i domstol att 

förföljelsen haft en negativ inverkan på brottsoffret. Gemensamt för de flesta länderna 

är dock att gärningsmannen vid upprepade tillfällen tar oönskade kontakter eller på 

olika sätt försöker kommunicera med personen som utsätts.  

    Många av anti-stalkninglagarnas tillämplighet förutsätter att det är frågan om ett 

upprepat handlande. Vad som definierar ett upprepat handlande skiljer sig åt mellan en 

del EU-länder.  I Belgien och Malta är det dock möjligt att hållas straffrättsligt ansvarig 

för stalkning även om det bara skett en gång, åtminstone enligt lagens mening. Praxis i 

belgisk rätt är, som tidigare nämnts, att det krävs någon form av upprepat beteende för 
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att hållas straffrättsligt ansvarig. I Storbritannien stadgas det uttryckligen att det ska 

vara frågan om två gånger för att ses som ett upprepat handlande. Den rådande 

tolkningen bland de länder där det inte uttryckligen framgår vad som menas med 

upprepat handlande är ändå att det måste skett minst två gånger för att kunna klassas 

som stalkning.
88

  

    I de länder där man senast lagstiftat mot stalkning verkar man valt en mindre allmän 

definition med större fokus på gärningsmannens beteende och mindre på hur offret 

reagerat. Offrets reaktion på brottet anses vara av betydelse framförallt i Storbritannien, 

Irland och Malta, medan man i Österrike, Belgien, Tyskland, Danmark och 

Nederländerna lägger fokus på gärningsmannens beteende. Enligt dansk 

stalkningslagstiftning har man gett förövaren en möjlighet att upphöra med sitt beteende 

innan straffrättsligt ansvar kan komma i fråga. Polisen har enligt lag getts möjlighet att 

utfärda varningar, vilka även ses som ett nödvändigt rekvisit för att någon ska kunna 

dömas för stalkning.
89

 En intressant aspekt är att Danmark faktiskt i sin kriminalisering 

lyckats inbegripa sådana beteenden som i den svenska lagstiftningen inte kriminaliserats. 

De har alltså inte konkretiserat vilka exakta gärningar det ska vara frågan om utan 

hänsyn kan tas till gärningar som egentligen är ganska ofarliga men som skett i syfte att 

kränka någons frid. En väldigt bred och generell definition ger förvisso större 

möjligheter vad gäller beslut och tolkning av lagen men kan samtidigt skapa 

tillämpningsproblem och oförutsägbarhet, vilket i sin tur kan leda till att lagen upplevs 

som ineffektiv. Det går dock aldrig att få en definitiv lista på vilka beteenden som utgör 

stalkning och lagstiftarna måste kunna vara öppna för möjligheten att utvidga det 

kriminaliserade området med tanke på de oändligt många olika sätt som stalkning kan ta 

sig uttryck på.  

    De slutsatser och rekommendationer som kommit efter studier av de EU-länder som 

lagstiftat om stalkning är bland annat att det efterfrågas större kunskap om 

stalkningfenomenet, särskilt empiriska studier om stalkningens omfattning och 

beskaffenhet.  Vidare konstateras det att stalkning är ett väldigt svårt begrepp att 

definiera, då det karaktäriseras som ett mönster av olika upprepade och ihärdiga 

beteenden som inte alltid är olagliga, något som lagstiftarna måste ta i beaktande.
90

 

                                                           
88

 A st. 
89

 Se ovan  avsnitt 3.2. 
90

 Daphne project, s 71. 



32 
 

Istanbulkonventionen kan dock ses som ett välbehövligt incitament till att fler länder 

fortsätter erkänna problemet och vidta tillräckliga lagstiftningsåtgärder för att motverka 

stalkning. 

     

4. Olaga förföljelse 

4.1 Inledning 

Den 1 oktober 2011 trädde den nya straffbestämmelse BrB 4:4 b i kraft om olaga 

förföljelse. Paragrafen omfattar ett antal gärningar som redan tidigare utgjort brott, 

vilket gör att det straffbara området inte utökats. Syftet med den nya straffbestämmelsen 

är att försöka bryta gärningsmannens motivation att fortsätta förföljelsen samt att 

förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelser. Bestämmelsen 

syftar även till att åstadkomma en straffmätning som ska återspegla brottslighetens 

allvar när det upprepade brottsliga handlandet utgör en särskild kränkning av 

målsägandens integritet.
91

 När man diskuterade den närmare utformningen av 

straffbestämmelsen ansåg man att fridskränkningsbrotten skulle tjäna som förebild med 

tanke på att det i båda fallen handlar om upprepade och integritetskränkande brottsliga 

gärningar riktade mot en och samma person.
92

 En väsentlig skillnad är dock att olaga 

förföljelse inte har det närståenderekvisit som krävs i fridskränkningsbrotten.
93

 

Eftersom lagen utformats på så sätt att endast redan brottsliga gärningar ingår i 

begreppet olaga förföljelse finns det ytterligare handlingar som kan sägas ingå i ett 

stalkningsbeteende, men som inte ingår i paragrafen. Värt att nämna är att stalkning som 

begrepp inte är helt överensstämmande med vad som kvalificeras som olaga förföljelse i 

BrB 4:4 b. Dessa icke-kriminaliserade handlingar som likväl kan klassificeras som 

stalkning är istället tänkta att fångas upp av lagen om kontaktförbud.  

 

4.2 Kriminaliserade förföljelsebeteenden i Sverige 

De rättsliga åtgärderna man kunde tillgripa för att motverka problemet med stalkning 

innan lagen trädde ikraft var att polisanmäla för de brottsliga gärningar som kunde 
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komma att bli aktuella: i första hand ofredande och förolämpning men även 

skadegörelse och olaga intrång. Försök till misshandel eller olaga hot kunde även 

förekomma i allvarligare fall. När det föreslogs att stalkning skulle kriminaliseras kan 

man från förarbeten och doktrin utläsa två olika diskussioner angående det 

kriminaliserade området. Det första lägret ville fånga upp beteenden som inte är 

straffbara, dvs. som inte ens kunde omfattats av ofredandebrottet. Ett exempel på ett 

sådant beteende/handlande kan vara om en man som tidigare dömts till fängelse för 

övergrepp på en kvinna uppehåller sig omedelbart intill kvinnans arbetsplats eller 

bostad efter att han frigivits eller att en person i syfte att trakassera följer efter en annan 

person t.ex. på vägen mellan bostaden och arbetsplatsen.
94

 JK yttrade sig i ett 

betänkande att det kunde föreligga ett visst behov att straffbelägga sådana förfaranden 

som varken innehåller någon hotfull gest eller något hotfullt yttrande, men som ändå är 

ägnade att hos den utsatte framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till 

person eller egendom. JK menade vidare att ett sådant straffstadgande troligtvis skulle 

medföra avsevärda bevissvårigheter i en brottsmålsprocess, men det behöver inte betyda 

att man skall avstå från lagstiftning.
95

  

    Flera handlingar kan alltså ligga utanför det straffbara området. Ur brottsoffrets 

synvinkel kan tämligen harmlösa handlanden sett i sitt sammanhang uppfattas som ett 

kraftigt kränkande av den personliga integriteten.
96

 Att se över möjligheten att 

kriminalisera även subtilare systematiska hot, som var för sig inte når upp till den 

straffrättsliga ribban var därför önskvärt.
97

 För att fånga upp sådana handlingar föreslog 

en remissinstans att lagstiftningen skulle utformas så att ett upprepat beteende av 

kränkande handlingar torde kunna ses som en enda gärning. Inte som i bestämmelserna 

om frids- och kvinnofridskränkning, där det krävs att var och en av de skilda 

gärningarna i sig utgör ett brott. Dock återstår fortfarande viss 

gränsdragningsproblematik, till exempel då ett antal var för sig straffria handlingar skall 

övergå till att utgöra ett led i en upprepad kränkning.
98

 När det straffbelagda området 

diskuterades gällande fridskränkningsbrotten ville kvinnovåldskommissionen inkludera 

beteenden i BrB 4:4 a som i sig inte var straffbelagda. Beteenden som sedda var för sig 

var mindre allvarliga (och kanske inte heller straffvärda) men kunde utgöra viktiga 
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beståndsdelar i de typiska mönster som karaktäriserar mäns förtryck mot kvinnor. Här 

gavs en önskan om att både synliggöra och straffbelägga så mycket som möjligt av det 

tryck som kvinnan ofta utsätts för i sådana situationer. Det skulle betyda en närmast 

heltäckande kriminalisering där man betraktar enstaka gärningar som delar i kedjor och 

mönster i relationen mellan parterna.
99

  

    Det andra lägret ansåg att det inte fanns skäl att utöka det kriminaliserade området. 

De menade på att om en gärning inte nått upp till brott kan man istället ta hjälp av 

bestämmelserna om kontaktförbud. Diskussionen handlar i stort sett om kriminalisering 

av handlingar som inte är straffbara kontra legalitetsprincipen. Att värna om 

rättsäkerheten innebär att man måste kunna förutse vilka handlingar som är 

straffbelagda. Med ett alltför utvidgad kriminalisering uppstår frågor som till exempel 

vilka icke straffbara gärningar som skulle kunna inkluderas. För att undvika 

godtycklighet i rättstillämpningen krävs för straffbarhet att gärningen är kriminaliserad.  

     Det är dock inte bara legaliteten som kan bli lidande om man inbegriper icke 

straffbelagda gärningar i en straffbestämmelse. Även det faktum att det som utförs ska 

ingå i en bedömning av en över tid pågående relation mellan konstanta parter. Risken 

finns att icke straffvärda trivialiteter kan komma att bestraffas.
100

 Kränkande handlingar 

skulle då kunna innefatta gärningar som inte är straffbara men kan, beroende på 

omständigheterna, av den ena parten uppfattas om obehagliga. Vad som upplevs som 

kränkande och obehagligt för en person behöver inte vara detsamma för en annan, vilket 

skulle medföra viss gränsdragningsproblematik. Domstolen skulle behöva ta ställning 

till vilka omständigheter man ska ta hänsyn till för att bedöma om handlingen är så pass 

obehaglig att det borde ses som en kränkande gärning. Med den nuvarande lydelsen 

föreligger inga oklarheter om att det måste röra sig om en brottslig gärning som faller in 

under någon av brottstyperna i BrB 4:4 b, vilket är att föredra från ett 

förutsebarhetsperspektiv.  

 

4.3 Brottstyper som ingår i olaga förföljelse 

BrB 4:4 b stadgar att den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör: 
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Misshandel och försök till misshandel enligt 3 kap. 5 § 

Olaga tvång enligt 4 kap. 4 § 

Olaga hot enligt 4 kap. 5 § 

Hemfridsbrott och olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 

Kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 § a 

Ofredande enligt 4 kap. 7 § 

Sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 

Skadegörelse och försök till skadegörelse enligt 12 kap. 1 § 

Åverkan enligt 12 kap. 1 § 

Överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § i lagen om kontaktförbud 

Döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av 

personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.  

    De gärningar som omfattas av brottet kan var för sig inneha ett straffvärde på 

bötesnivå eller där de bedöms inneha ett straffvärde som motsvarar fängelse. Själva 

straffvärdet påverkas av de enskilda gärningarnas allvar och intensitet och den samlade 

brottslighetens omfattning. Straffvärdet ökar ju allvarligare eller ju fler gärningar som 

ingår i den samlade brottsligheten.
101

 

    Varför man valde just ovanstående brottstyper till att ingå i olaga förföljelse 

motiveras av angelägenheten att komma åt sådana brott som enligt tidigare praxis lett 

till förhållandevis lindriga påföljder också när det skett upprepat eller systematiskt mot 

en och samma person. De brottsliga gärningar som räknas upp i bestämmelsen är sådana 

brottstyper som typiskt sett ingår i ett förföljelsebeteende. De brottstyper som 

väsentligen syftar till att skydda ett annat intresse än den enskildes personliga integritet 

omfattas således inte. Som exempel på ett annat intresse än integriteten nämns 
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förmögenhetsbrott, som förvisso kan ingå i en förföljelse men domstolen bör döma 

särskilt för dessa.
102

  

    Brottstyper som typiskt sett förekommer vid förföljelse och som är omedelbart 

riktade mot den personliga integriteten är olaga tvång, olaga hot, ofredande och sexuellt 

ofredande. Straffminimum för dessa brott är böter och de leder ofta till ett bötesstraff.  

Misshandelsbrott som anses ringa och brott av normalgraden omfattas av olaga 

förföljelse, men inte grov misshandel. Om gärningsmannen och brottsoffret är eller har 

varit närstående till varandra kan istället ansvar för grov fridskränkning eller grov 

kvinnofridskränkning dömas ut, förutsatt att övriga förutsättningar för sådana brott är 

uppfyllda. Men våld kan även förekomma i förföljelsesituationer där parterna inte är 

närstående till varandra och därför anses det föreligga ett behov att kunna beakta att en 

misshandel som inte är grov skett inom ramen för en förföljelse. Försök till misshandel 

bör också omfattas av bestämmelsen då ett misshandelsförsök ofta kan innefatta ett 

fullbordat ofredande eller olaga hot. Även hemfridsbrott av normalgraden och grovt 

hemfridsbrott kan typiskt sett förekomma vid en förföljelse. När intrånget sker i annat 

utrymme än bostaden kan det istället dömas till olaga intrång. Ett sådant fall kan vara då 

det olaga intrånget ingår i en förföljelse av annan, om intrånget sker exempelvis på 

dennes arbetsplats.
103

 

    Skadegörelsebrotten riktar sig mot annans egendom och inte mot annans liv, hälsa, 

frihet eller frid, men är ett brott som förekommer vid förföljelse, till exempel på grund 

av att dörrar eller fönster skadas eller förstörs hos den utsatte. Detta kan upplevas som 

oerhört integritetskränkande. Ett skadegörelsebrott eller försök till skadegörelse kan 

även innefatta ett ofredande eller hemfridsbrott. I normala fall borde skadegörelse som 

sker i en förföljelsesituation bedömas som brott av normalgraden, men det skulle istället 

kunna bedömas som åverkan. Det bedömdes saknas skäl att undanta åverkan från 

förföljelsebrottet.
104

 

    En överträdelse av ett kontaktförbud innebär att brottet består i en överträdelse av ett 

särskilt meddelat förbud och kan inte sägas rikta sig direkt mot en person. Syftet med 

förbudet är dock att skydda en enskild person och skyddspersonens personliga integritet 
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kan därför anses bli kränkt när en överträdelse av förbudet sker.
105

 Skillnaden mellan 

detta brott och de övriga brottstyperna är att ett kontaktförbud grundar sig på en 

riskbedömning för framtida upprepade trakasserier. Eftersom sådana trakasserier ibland 

kan innefatta handlingar som inte är kriminaliserade skulle man kunna argumentera för 

att lagstiftaren, genom att låta överträdelse av kontaktförbud ingå i BrB 4:4 b ändå tagit 

viss hänsyn till icke-kriminaliserade gärningar vid bedömning av vad som utgör en 

olaga förföljelse. Upprepade fall av överträdelser av kontaktförbud kan alltså utgöra en 

förföljelse enligt straffbestämmelsen.  

Bestämmelsen om olaga förföljelse innebär således att det 

1) ska vara fråga om flera brottsliga gärningar och 

2) dessa ska vara riktade mot en och samma person, samt att 

3) det upprepade handlandet måste ha inneburit en särskild kränkning av dennes 

integritet. 

 

4.4 Förutsättningar för straffansvar enligt BrB 4:4 b 

4.4.1 Begreppet förföljelse  

Begreppet förföljelse har i den tidigare lagen om besöksförbud använts i betydelsen att 

någon vid upprepade tillfällen på ett mycket påträngande eller annars besvärande sätt 

söker kontakt med en person mot dennes vilja.
106

 Typfall för förföljelse beskrivs som ett 

stort antal gärningar, som var för sig är mindre allvarliga och där straffvärdet motsvarar 

böter. Till exempel så är ett flertal telefonpåringningar att anses som ofredande med 

motiveringen att de framstår var för sig som lindriga, men sedda i ett sammanhang kan 

de dock vara påtagligt integritetskränkande.
107

 

    För att den tilltalade ska dömas till straffansvar enligt BrB 4:4 b, måste denne förföljt 

en person genom att upprepat ha begått brott mot denne. Det krävs således att flera 

brottsliga gärningar är föremål för domstolsprövning samtidigt. Så länge de brottsliga 

gärningarna utgörs av de uppräknade brottstyperna BrB 4:4 b är det dock inte 
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nödvändigt att var och en av gärningarna är av samma slag. Ingår det andra brott i den 

samlade brottsligheten, döms det särskilt för dessa.
108

 Det är domstolen som avgör om 

de brottsliga gärningarna utgjort en förföljelse och en kränkning av brottsoffrets 

integritet, oavsett den tilltalades egna värderingar och syften med handlingarna. Om den 

tilltalade haft uppsåt till de brottsliga gärningarna, men inte till det upprepade 

handlandet föreligger inte förföljelse, till exempel om de enskilda gärningarna av en 

slump drabbar samma målsägande.
109

 

     

4.4.2 Rekvisitet upprepad kränkning  

Angående rekvisiten till olaga förföljelse uttalade Stalkningsutredningen 

följande: ”Handlingarna ska ha en återkommande eller upprepad karaktär. Något krav 

på hur många gärningar målsägaren ska ha utsatts för eller hur lång tid förföljelsen ska 

ha pågått finns inte. Självfallet varierar situationen från fall till fall. Det går dock inte att 

beskriva ett beteende som förföljelse om den inte kännetecknas av minst två 

gärningar.”
110

 Det bör, i likhet med fridskränkningsbrotten, bedömas med utgångspunkt 

i gärningarnas karaktär, ju allvarligare gärningen är, desto färre gärningar bör det krävas 

för att kränkningen ska anses upprepad. Det kan dock vara oerhört svårt för brottsoffret 

att redogöra för exakta tidpunkter för alla handlingar om brottet pågått under en längre 

tid. Frågan man kan ställa sig är om det måste ha skett dagliga trakasserier eller om det 

kan gå flera veckor mellan gärningarna för att det ska anses utgjort led i en upprepad 

kränkning. Domstolen måste styrka varje enskild gärning, men till grund för en fällande 

dom kan det i vissa fall vara godtagbart att lägga gärningar av likartat slag som begåtts 

under en viss tidsperiod och där det hålls mera öppet exakt tidpunkt, plats och 

tillvägagångssätt för respektive gärning.
111

  

    Enligt lagtextens lydelse måste varje enskild gärning ha inneburit en upprepad 

kränkning av målsägarens integritet. Några remissinstanser ansåg dock att förföljelsen 

som helhet skulle medföra en kränkning av personens integritet, dvs. inte de enskilda 

gärningarna som i den slutliga lagtexten. Vidare föreslogs det att det skulle vara 

tillräckligt att gärningarna var ägnade att kränka integriteten, alltså tillräckligt om 
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gärningarna hade ingått i ett mönster som sammantaget kunde leda till att personens 

integritet hade kränkts,
112

 inte att det faktiskt inneburit en sådan kränkning. Eftersom 

fridskränkningsbrotten användes som mall vid utformningen av BrB 4:4 b ansåg vissa 

att det borde varit möjligt att behålla en liknande formulering angående 

kränkningsrekvisitet i olaga förföljelse. Problemet kvarstår dock; att vissa gärningar 

som rent teoretiskt skulle kunna anses vara ägnade att kränka den personliga integriteten 

inte är kriminaliserade, exempelvis när förövaren skickar ett vykort som för offret 

uppfattas som oerhört hotfullt och integritetskränkande. I det fallet kan det vara svårt att 

ens visa på en konkret kränkning om någon objektivt sett begår en tämligen ofarlig 

gärning. Domstolen kan förvisso göra en sammantagen bedömning i det enskilda fallet 

om gärningarna varit ägnade att kränka integriteten, men med viss risk för godtycklighet 

och brist på förutsebarhet. Det finns fall då en gärning inte kan anses inneburit en 

kränkning av integriteten, till exempel vid överträdelse av ett kontaktförbud där det inte 

gjorts några försök till direkt eller indirekt kontakt, och den som skyddas av förbudet 

varken lagt märke till eller haft anledning att lägga märkte till överträdelsen. I dessa fall 

ska domstolen döma särskilt för det brottet. Om gärningarna vid en sammantagen 

bedömning inte kan anses ha utgjort en upprepad kränkning ska domstolen döma för de 

enskilda brotten.
113

 

 

4.4.3 Gärningsmannens uppsåt till förföljelse 

Det föreligger inget krav på något särskilt förföljelsesyfte. Gärningsmannens uppsåt 

anses vara täckt så länge han eller hon haft uppsåt till de brottsliga gärningar som 

förföljelsen består av. Inte heller föreligger det något krav på att den tilltalade måste ha 

haft ett syfte att kränka målsägandens integritet, utan det är tillräckligt att det föreligger 

uppsåt i förhållande till de faktiska omständigheter som läggs till grund för den 

bedömningen. I de fall gärningsmannen haft uppsåt till de brottsliga gärningarna, men ej 

till det upprepade handlandet föreligger ingen förföljelse.
114
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4.5 Sammanfattning  

Endast gärningar som redan utgjort brott kan falla under straffbestämmelsen om olaga 

förföljelse. De brottstyper som kommit att ingå är sådana brott som tidigare ofta lett till 

lindriga påföljder, såsom till exempel bötesstraff. Fridkränkningsbrotten har fått tjäna 

som förebild vid utformningen av BrB 4:4 b, med motiveringen att det i båda fallen 

handlar om upprepade och integritetskränkande gärningar. En förutsättning för 

straffansvar enligt nämnda paragraf är alltså, förutom att det ska vara frågan om en 

kränkning av personens integritet, följande: 

- att den tilltalade förföljt en person genom att upprepat ha begått brott mot denne. Flera 

brottsliga gärningar måste alltså vara uppe till domstolens prövning samtidigt. 

- att gärningarna ska vara av sådant slag som anges i bestämmelsen men det är inte 

nödvändigt att var och en av gärningarna är av samma slag så länge de utgörs av de 

uppräknade brottstyperna. 

- att brottet består av en serie i och för sig straffbara gärningar. Domstolen måste alltså 

ta ställning till om varje enskild gärning är styrkt.
115

 

 

5. Relationen mellan BrB 4:4 a och BrB 4:4 b 

5.1 Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning  

Innan BrB 4:4 b var det enbart i nära relationer som man tog hänsyn till någon form 

utav förföljelsebeteende i själva brottsbeskrivningen. Genom införandet av 

fridskränkningsbrotten har lagstiftaren velat skärpa synen på vissa upprepade kränkande 

gärningar som riktats mot en  närstående person och som varit ägnade att allvarligt 

skada dennes självkänsla. Det anses betydligt allvarligare att kränka en annan person 

genom upprepade likartade gärningar än om något samband mellan gärningarna inte 

föreligger.  

    Den som begår brottsliga gärningar enligt BrB 3,4 eller 6 kap. mot en närstående eller 

tidigare närstående person döms för grov fridskränkning enligt BrB 4:4 a till fängelse i 

lägst sex månader och högst sex år, om var och en av gärningarna utgjort led i en 
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upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt 

skada personens självkänsla. Om gärningarna begåtts av en man mot en kvinna som han 

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

äktenskapsliknande förhållanden, ska istället dömas för grov kvinnofridskränkning till 

samma straff.  

    Inom det straffrättsliga regelsystemet kan det vara svårt att beakta det straffvärda i ett 

upprepat, systematiskt kränkande handlande som kan utgöras av ganska bagatellartade 

gärningar. I brottsbalkskommentaren påpekas det att det straffrättsliga regelsystemet är 

inriktat på enskilda, i tid och rum avgränsade handlingar. När sådana handlingar blir ett 

led i en upprepad kränkning, eller en del av ett trakasserande samlivsmönster mellan 

ojämlika parter, kan lagföringen och domen över handlandet lätt försumma det samlade 

beteendets straffvärde. Fridskränkningsbrotten är tänkta att avhjälpa detta.
116

 

 

5.2 Rekvisitet upprepad kränkning och allvarligt skada självkänslan 

Fridskränkningsbrotten kräver att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

kränkning av personens integritet samt att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

personens självkänsla. Vad som menas med rekvisitet "upprepad kränkning" har 

överlämnats till rättstillämpningen att avgöra eftersom det kan röra sig om väldigt olika 

fall.
117

 Vad förarbetena till fridskränkningslagstiftningen slår fast är dock att 

gärningarna till antalet måste vara fler än två.
118

 Vid bedömningen av hur många 

kränkande gärningar som krävs för att det ska vara fråga om en upprepad kränkning är 

det inte bara antalet som tas i beaktande, utan även gärningarnas karaktär, dvs. att 

gärningarna kräver en viss allvarlighetsgrad.
119

 Ju allvarligare gärning, desto färre 

gärningar bör det krävas för att kränkningen ska anses som upprepad.
120

 I NJA 2003 s. 

144 avsåg åtalet två fall av misshandel, ett fall av ofredande och påstående om 

misshandel vid ett stort antal tillfällen under en tidsperiod om cirka två år. HD ansåg 

åtalet styrkt i dess helhet och konstaterade att det varit fråga om ett flertal kränkande 

övergrepp med tidsmässigt samband, även om bara en av gärningarna ansågs vara av 
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allvarligt slag. Angående det kvalificerade rekvisitet allvarligt skada självkänslan 

beaktades att målsäganden helt saknade ett socialt nätverk i Sverige, och att hon var 

nyinflyttad till landet, saknade kunskaper i det svenska språket, fick vara ensam hemma 

med barn och att gärningsmannen hade försökt styra och begränsa målsägandens 

kontakter med omvärlden. Det förelåg med andra ord en ganska speciell situation. I RH 

2004:48 ansågs rekvisitet allvarligt skada självkänslan ej vara uppfyllt. Den tilltalade 

stod åtalad för olaga hot och ofredande under en fyramånadersperiod mot sin f.d. hustru. 

De hade nyligen genomgått en uppslitande skilsmässoprocess. Han dömdes enskilt för 

varje brott då hovrätten ansåg att gärningarna inte typiskt sett varit ägnade att allvarligt 

skada målsägandens självkänsla samt att det inte var fråga om alltför allvarliga 

gärningar (det rörde sig om olaga hot vid fyra skilda tillfällen samt ofredande genom att 

vid upprepade tillfällen ringt ett stort antal telefonsamtal till henne). Vid bedömningen 

beaktade hovrätten bland annat att det förekommit åtskilliga konfrontationer och häftiga 

utväxlingar från båda parterna där de till synes varit ungefär lika aktiva och aggressiva. 

    När det gäller fridskränkningsbrott kan en tidigare lagförd gärning åberopas till stöd 

för att gärningsmannens handlande utgjort ett led i en upprepad kränkning av 

brottsoffrets integritet.
121

 I RH 2006:29 avsåg åtalet två gärningar: misshandel och olaga 

hot. Hovrätten anförde att det vanligen inte är tillräckligt för att kränkningen skulle 

anses upprepad. Men med beaktande av att den tilltalade tidigare dömts för grov 

kvinnofridskränkning mot samma målsägande, samt att misshandeln begåtts sex 

månader efter att han villkorligt frigivits från fängelse bedömde hovrätten de nya 

gärningarna som en fortsättning på den tidigare brottsligheten. De nya gärningarna 

ansågs alltså utgöra led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet. I 

författningskommentaren till BrB 4:4 b framgår det, i likhet med BrB 4:4 a, att om den 

tilltalade tidigare dömts för brott mot målsäganden kan detta beaktas vid bedömningen 

av om de åtalade gärningarna utgör ett led i en upprepad kränkning, men det är inte 

fråga om att döma på nytt för redan prövade gärningar.
122

 I NJA 1999 s. 102 stod en 

man åtalad för grov kvinnofridskränkning alternativt misshandel av samma kvinna vid 

fyra tillfällen och hade tidigare dömts för misshandel av samma kvinna före 

ikraftträdandet av bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning. Målet kom bland annat 

att handla om hur det tidigare uttrycket i bestämmelsen "varit ett led i en upprepad 
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kränkning" skulle tolkas. HD såg inget hinder mot att beakta tidigare lagförda gärningar 

vid bedömningen av om de åtalade gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning 

av kvinnans integritet. Domstolen menade att mannens tidigare lagföring kan bidra till 

att kvalificera de åtalade gärningarna, men att den tilltalade inte ska dömas på nytt för 

de redan prövade gärningarna. Däremot ansåg HD att gärningar som begåtts före 

ikraftträdandet av bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning inte kunde beaktas. Den 

tolkning HD gjorde i målet, att det utgjorde ett krav för straffansvar att det också fanns 

en annan eller andra handlingar av motsvarande karaktär (förutom de gärningar som 

omfattades av åtalet), ansågs inte rättspolitiskt tillfredsställande. Detta bidrog till en 

ändring 1999 där uttrycket "om gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning" 

ändrades till nuvarande lydelse "om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

kränkning".
123

 

    Med uttrycket "vara ägnade" följer att det är tillräckligt att gärningarna typiskt sett 

leder till att självkänslan skadas allvarligt men att det inte i det enskilda fallet behöver 

bevisas att personens självkänsla verkligen har skadats allvarligt. Om brotten som ingår 

i kränkningen vart och ett för sig endast är lindriga så kan det behövas ett större antal 

brott för att de ska anses vara ägnade att skada offrets självkänsla.
124

 Det förekommer 

dock viss kritik till att använda begrepp såsom integritet och självkänsla, då de knappast 

är typiska för strafflagstext. Gällande begreppet integritet knöts det in i "upprepad 

kränkning av personens integritet" på ett sätt som riktade fokus på antalet brott som 

krävdes och således inte på själva begreppet integritet.
125

 Vad gäller rekvisitet att 

allvarligt skada personens självkänsla finns ett krav på kvalificering av de brottsliga 

gärningarna och ska enligt förarbetena ses som ett begränsat rekvisit. Det räcker inte 

med att gärningarna varit ägnade att skada självkänslan, utan det måste röra sig om att 

allvarligt skada självkänslan. Trots att det är konstruerat som ett begränsande rekvisit är 

det i ganska många fall som det inte använts begränsande, vilket tyder på att det faktiskt 

råder en viss oklarhet kring tolkningen och tillämpningen av rekvisitet.
126

 I mål nr B 

1259-12 ändrade dock hovrätten tingsrättens dom och dömde till ansvar för olaga 

förföljelse, istället för grov kvinnofridskränkning med motiveringen att var och en av 

gärningarna får anses ha utgjort led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet, 
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men gärningarna har dock inte varit av allvarligare slag utan har inskränkt sig till 

ofredanden vid ett stort antal tillfällen. De ansågs ej varit ägnade att allvarligt skada 

målsägandens självkänsla på det sätt som krävs enligt fridskränkningsbrotten.  

    Ärekränkningsbrott enligt BrB 5 kap. ingår inte i fridskränkningsbrotten utan det 

måste röra sig om brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. Men det tycks som om det 

i vissa hänseenden, särskilt vad gäller förolämpning enligt BrB 5:3 ändå tas med vid 

bedömningen av rekvisitet "ägnat att allvarligt skada personens självkänsla." 

Rubriceringsmässigt förs förolämpningen fram som ett ofredande enligt BrB 4:7, vilket 

har gett upphov till viss kritik mot att analogisera i straffrätten. Lernestedt menar att det 

bör ske betydligt mer restriktivt och i betydligt mindre omfattning än vad som i dag sker 

i praxis. Han menar på att både åklagare och domstolar tycks ha en benägenhet att 

lättvindigt välja att betrakta förolämpande aktiviteter som ofredande i syfte att få in dem 

som ofredande för att bygga ett fridskränkningsbrott. Han framhåller vidare att brott 

enligt BrB 5 kap. valdes bort och det bör därför inte komma i fråga att domstolen intar 

något annat än en mycket vaksam och restriktiv attityd till förolämpning som ofredande. 

Lernestedt riktar ytterligare kritik mot den nya fridskränkningsutredningen gällande 

slutsatsen att det inte tycks föreligga några tillämpningssvårigheter angående 

fridskränkningsbrotten och rekvisitet "allvarligt skada personens självkänsla". Enligt 

förarbetena ska rekvisitet ses som begränsande/kvalificerande men i praxis tycks det 

inte alls fylla en sådan funktion. Domstolarna har i stort sett regelmässigt ansett 

rekvisitet uppfyllt, utan någon närmare diskussion eller motivering. Lernestedt 

konstaterar att det är väldigt sällan som domstolen avstått från att döma för 

fridskränkningsbrott då gärningarna i och för sig varit ägnade att skada självkänslan, 

men inte varit ägnade att allvarligt skada den.
127

 

 

5.3 Likheter och skillnader i lagkonstruktionen gällande BrB 4:4 a och BrB 4:4 b 

Vid införandet av fridskränkningsbrotten ville lagstiftaren åstadkomma en uppgradering 

av straffvärdet för sådana gärningar som omfattas av fridskränkningsbrotten, och det 

tycks även gälla för brottet olaga förföljelse. Med en bestämmelse om olaga förföljelse 

har man velat markera att ett upprepat handlande faktiskt innebär en särskild kränkning 

av målsägandens integritet, även när gärningarna inte kan kvalificeras som grov 
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fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning, därför att de inte varit ägnade att 

allvarligt skada målsägandens självkänsla eller därför att närståendekravet inte är 

uppfyllt.
128

 Man har, i likhet med fridskränkningsbrotten, velat införa en möjlighet att 

inom ramen för det straffrättsliga förfarandet kunna beakta den utsatta personens hela 

situation när han eller hon utsatts för en serie i och för sig straffbelagda men ofta var för 

sig relativt lindriga gärningar.
129

 Det särskilt straffvärda i dessa brott ligger i en 

långvarig och upprepad kränkning av en annan person.
130

  

    Båda stadgandena har blivit utformade så att de innefattar enskilda gärningar som 

redan är straffbara enligt andra bestämmelser, men ska bedömas tillsammans som en 

helhet med tidsmässigt samband om gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning 

av offret. Det finns dock inget närståendekrav i BrB 4:4 b och rekvisitet allvarligt skada 

självkänslan förekommer heller inte. Lagbestämmelsen om olaga förföljelse är 

konstruerad att fånga upp trakasserier med systematiskt upprepade, relativt lindriga, 

gärningar begångna mot en och samma person. Bestämmelsen kan tillämpas oavsett 

vilken relation gärningspersonen och den utsatta har till varandra.  

   Man har varken i BrB 4:4 a eller i BrB 4:4 b valt att ta in brottstyper som rör 

ärekränkningsbrott enligt BrB 5 kap. som till exempel förtal och förolämpning. Brott 

enligt 5 kap. kräver angivelse av målsäganden för att åklagaren ska kunna väcka åtal. 

Åklagaren har bara åtalsrätt för särskilt kvalificerade fall och allmänt åtal ska väckas 

endast i undantagsfall. Regeringen bedömde att ärekränkningsbrotten inte skulle 

omfattas av fridskränkningsbrotten med motiveringen att den praktiska nyttan av att låta 

fridskränkningsbrotten omfatta förtal och förolämpning starkt kunde ifrågasättas mot 

bakgrund av de särskilda åtalsreglerna. Detta skäl ansågs även föreligga när det gällde 

diskussionen av huruvida ärekränkningsbrott skulle omfattas av BrB 4:4 b. Slutsatsen 

blev att domstolen borde döma särskilt för dessa brott.
131

  

    Gällande gärningsmannens uppsåt till fridskränkningsbrotten krävs det inte, liksom 

vid olaga förföljelse, något syfte från gärningsmannens sida att kränka offrets integritet, 

utan det är de faktiska omständigheterna som läggs till grund för uppsåtsbedömningen. 

Sedan är det domstolens uppgift att avgöra huruvida omständigheterna inneburit en 
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kränkning och man tar alltså ingen hänsyn till gärningsmannens egna värderingar och 

syften.
132

  

    Vad gäller konkurrens mellan olaga förföljelse och fridskränkningsbrotten kan sägas 

att om det föreligger förutsättningar för att döma för grov fridskränkning eller grov 

kvinnofridskränkning bör utgångspunkten vara att det ska dömas till ansvar för dessa 

brott enligt sedvanliga regler om konkurrens mellan brott.
133

 Bestämmelsen om olaga 

förföljelse var tänkt att bli aktuell om det ej föreligger ett närståendeförhållande, men 

efter en genomgång av praxis har det visat sig att majoriteten av de fall det väckts åtal 

för olaga förföljelse har det funnits någon typ av närståenderelation mellan 

gärningspersonen och brottsoffret.
134

 

    Eftersom brottet olaga förföljelse konstruerats med fridskränkningsbrotten som 

förebild har det ansetts föreligga ett intresse av att brottskatalogerna för olaga förföljelse 

och fridskränkningsbrotten överensstämmer så långt det är möjligt. 

Fridkränkningsbrotten föreslogs omfatta överträdelse av kontaktförbud och 

skadegörelsebrott, vilka är brottstyper som förekommer i BrB 4:4 b och den 1 juli 2013 

ändrades lagen om grov frids- respektive kvinnofridskränkning till att också omfatta 

dessa brott. Utgångspunkten har varit att fridskränkningsbrott bör omfatta sådana 

kränkningar som typiskt sett utgör direkta angrepp på den personliga integriteten.
135

  

    Gemensamt är att båda bestämmelserna tar sikte på gärningar som har till syfte att 

väcka oro och/eller rädsla hos den som blir utsatt samt är ett led i en upprepad 

kränkning av den utsatta. De brottsliga gärningarna kan vara av mycket varierande 

straffvärde med till exempel böter i straffskalan och vara av sådant slag att den normala 

påföljden stannar vid böter eller ett kortare fängelsestraff om det döms enskilt för brottet 

och även i vissa fall vid flerfaldig brottslighet. En annan likhet är att det råder vissa 

svårigheter med gränsdragningen gällande de beteenden som ska omfattas av det 

kriminaliserade området, både vad gäller fridskränkningsbrotten och olaga förföljelse. 

Det rör sig om gärningar som är ett led i en pågående process och helhetsperspektivet 

måste kunna beaktas. Det förekommer dock i ett förföljelsebeteende gärningar som inte 

finns upptagna i någon straffbestämmelse, men som ändå bidrar till att skapa en 
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situation av psykisk terror för den som utsätts, till exempel förbjuder offret att ha 

kontakt med familj och vänner, gömmer undan tillhörigheter såsom nycklar och telefon 

eller uttrycker sig nedsättande. Det skulle närmast kunna beskriva som en psykisk 

misshandel i form av handlingar som i nuläget inte är straffbara.  

   För fridskränkningsbrott krävs ett närståendekrav och att brottet ska vara av visst 

allvarligt slag, dvs. varit ägnad att allvarligt skada personens självkänsla. Något 

liknande skaderekvisit finns inte vad gäller olaga förföljelse och ej heller något 

närståendekrav. Fridskränkningsbrotten omfattar kapitel 3, 4, 6 och 12 i BrB samt 

överträdelse av kontaktförbud, medan olaga förföljelse omfattar enskilda brottstyper i 

kap 3, 4, 4 och 12 i BrB samt överträdelse av kontaktförbud. En annan skillnad mellan 

de olika bestämmelserna är straffskalan där man för fridskränkningsbrott kan få 

fängelse i lägst nio månader och högst sex år, medan det för olaga förföljelse kan dömas 

till fängelse max fyra år.  

 

6. Praxis efter ikraftträdandet av BrB 4:4b  

6.1 Inledning 

I följande avsnitt kommer rättspraxis från hovrätterna samt ett fall från Högsta 

domstolen att diskuteras och analyseras. När avgörandet från Högsta domstolen kom 

önskade man att det skulle leda till ett klargörande beträffande straffvärdet för olaga 

förföljelse, något som hovrätterna i mångt och mycket bedömt oerhört varierande. De 

rättsfall som beaktats är från 14 mars 2012 fram till och med 21 januari 2015.  Det bör 

tydligt anmärkas att jag inte kommit över alla domar gällande olaga förföljelse under 

den nämnda tidsperioden. I sammanhanget bör även nämnas att BRÅ utkom med en 

rapport gällande olaga förföljelse och tillämpningen av den nya lagbestämmelsen.
136

 I 

rapporten har även tingsrättsdomar studerat, något som jag valt att exkludera i denna 

uppsats.  

    I majoriteten av de domar som ligger till grund för min analys utgör olaga förföljelse 

huvudbrottet. I något fall har det förekommit skiljaktiga meningar i domsluten. Dessa 

nämner jag bara i den händelsen det är av intresse för tolkningen av rekvisiten i BrB 4:4 

b. För att göra genomgången av praxis mer systematisk och tydlig har jag valt att dela 
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upp avsnittet i underrubriker där jag behandlar de mest intressanta frågeställningarna. 

Jag börjar med en redogörelse av Högsta domstolens dom, därefter följer 

hovrättsdomarna och slutligen kommer jag att ta upp några friande domar.     

 

6.2 NJA 2013 s. 1227  

Huvudfrågan i det första målet om olaga förföljelse som prövades av Högsta domstolen 

gällde hur gärningarna som riktades mot målsäganden skulle rubriceras och behandlade 

förföljelse som skett under en relativt kort tid. De aktuella brotten gällde flera 

överträdelser av ett kontaktförbud samt ett fall av olaga hot. Den tilltalade hade befunnit 

sig i stort sett dagligen i närheten av målsägandens bostad och hade under ca en månads 

tid på olika sätt övervakat målsäganden genom telefonsamtal, sms, fotograferat och 

kontrollerat bilar som stått parkerade i anslutning till bostaden, samt passerat 

målsägandens hem med bil ett stort antal gånger. Utöver detta hade den tilltalade även 

brutit mot ett kontaktförbud i förhållande till den gemensamma dottern och ofredat 

målsägandens nya pojkvän. Förfarandet har varit ägnat att påkalla målsägandens 

uppmärksamhet och skapa indirekt kontakt. Domstolen konstaterade att vart och ett av 

brotten varit av relativt lindrigt slag och direkt kontakt hade endast skett vid ett tillfälle. 

Att gärningarna begåtts under en relativt begränsad tid talade emot att det skulle röra sig 

om olaga förföljelse. Däremot ansåg rätten att gärningarna måste ses i ljuset av de 

förhållanden under vilka de ägt rum (den tilltalade var tidigare dömd för överträdelse 

och olaga hot mot målsäganden). Högsta domstolen dömde till ansvar för olaga 

förföljelse och straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarade fängelse i fyra 

månader, vilket medförde en sänkning från tingsrättens dom på 10 månader och 

hovrättens dom på 8 månader.  

    Frågan är vilken vägledning man kan hämta från denna dom. Vid en första anblick 

kan straffet te sig som lågt, men vid en närmare studie kan straffvärdet i HD anses som 

rimlig och väl avvägd med hänsyn till tiden och intensiteten. Den tidsperiod som brottet 

pågick var förhållandevis kort (en månad) och pågick under en begränsad tid, men 

gärningarna skedde med en viss intensitet. Enligt BRÅ har domen ansetts kunna ge viss 

vägledning vid straffmätningen. Just vid själva straffvärdebedömningen kan domen få 

betydelse då man i fortsättningen kan komma att bedöma olaga förföljelse som skett 
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under kort tid på samma sätt.
137

 Men för att få vägledning gällande gränserna för olaga 

förföljelse efterfrågades dock att fler fall togs upp till prövning av HD.
138

 

 

6.3 Hovrättspraxis 

6.3.1 Brotten  

I brottskatalogen för olaga förföljelse listas en rad olika brott. De vanligaste brotten som 

det i huvudsak dömts för i en förföljelsesituation är ofredande, överträdelse av 

kontaktförbud och olaga hot, varav de två förstnämnda brotten dominerar, ofta i 

kombination med varandra.
139

 Efter en genomgång av rättsfallen kan det konstateras att 

vissa brottstyper i nuläget ännu ej berörts, såsom olaga tvång, kränkande fotografering, 

skadegörelse och åverkan. Att dessa brott inte varit föremål för prövning väcker en viss 

tanke ifall det är nödvändigt att revidera brottskatalogen genom att utöka eller ersätta 

den med andra brott som med hänsyn till rådande samhällsutveckling är svåra att 

komma åt, men som ofta ingår i ett förföljelsebeteende, framför allt de brott som företas 

via sociala medier. Den vanligaste typen av trakasserier är de som sker över telefon 

och/eller internet.
140

 Det har som tidigare nämnts diskuterats om förolämpning och 

förtal skulle ingå som brottstyp för olaga förföljelse.
141

 Måhända behöver detta ses över 

ännu en gång för att rättstillämparna ska kunna hålla jämna steg med utvecklingen, där 

allt fler människor kränks på internet genom förtal och förolämpningar.  

    De samlade gärningarna som ingår i en olaga förföljelse behöver inte vara av samma 

slag, så länge de utgörs av någon av de uppräknade brottstyperna.
142

 Däremot framgår 

det inte om en olaga förföljelse kan/får bestå av gärningar av endast en brottstyp. De 

studerade hovrättsfallen visar på att det vid åtta tillfällen dömdes för olaga förföljelse 

när det bara rört sig om en brottstyp. Fyra fall utgjordes av ofredandebrott (B 197-14, B 

44-14, B 3440-13, B 3524-14) och de övriga fyra fallen gällde överträdelse av 

kontaktförbud (B 3592-13, B 4278-13, B 8881-13, B 10390-13). Domstolarna tycks i 

nämnda fall inte ha sett något hinder mot att döma för olaga förföljelse, när det bara 
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varit frågan om en brottstyp. I det första fallet angående ofredande formulerade sig 

domstolen enligt följande: "den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som 

utgör bland annat ofredande enligt 4 kap 7 § BrB..." och konstaterar vidare att 

"gärningarna är alla att bedöma som ofredande och sådana att de kan grunda ansvar för 

olaga förföljelse."  

    När ett kontaktförbud föreligger gentemot gärningsmannen i en förföljelsesituation 

tycks det "lättare" att påvisa brott när kontakt görs med målsäganden. Där anses varje 

kontakt som en överträdelse. I de fall där kontaktförbud inte föreligger måste 

gärningarna komma upp i en viss hänsynslöshetsgrad för att kunna klassas som 

ofredande. I mål nr B 4278-13 ansåg hovrätten att det inte varit frågan om ofredande när 

den tilltalade sökt upp målsäganden då det ej förelåg något hänsynslöst beteende vid 

kontakterna och beteendet föll således utanför den rättsliga regleringen. Däremot 

dömdes den tilltalade för olaga förföljelse genom flera fall av överträdelse av 

kontaktförbud. Ett annat mål där en del av gärningsmannens beteende inte ansågs utgöra 

ett brott är mål nr B 7296-13. Där förelåg ett kontaktförbud, och den tilltalade dök ofta 

upp i målsägandens närhet, utan att ta någon direkt kontakt med henne. Förbudet avsåg 

endast ett förbud att besöka, kontakta eller följa efter. Rätten konstaterade att beteendet 

hade kunnat utgöra överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud, men ett sådant förelåg 

inte. Den tilltalades dömdes dock för olaga förföljelse då han genom sitt beteende vid 

upprepade tillfällen på ett mycket påträngande och besvärande sätt sökt kontakt med 

målsäganden mot hennes vilja och utsatt henne för obehag. 

     

6.3.2 Rekvisitet förföljer 

Det föreligger stor variation i hur omfattande de olaga förföljelserna varit och det kan 

stundtals vara svårt att tolka hur många enskilda brott som ingår i förföljelsen, beroende 

på hur åklagaren utformat stämningsansökan. Ibland ges en sammanhängande text att 

målsäganden under en viss tid förföljts genom ofredanden med ett stort antal handlingar 

av olika slag. Domstolen konstaterar därefter att gärningarna utgjort ofredanden och att 

åtalet är styrkt i sin helhet. I andra fall har åklagaren delat upp åtalet i separata brott och 
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beskrivit vilket antal och vilka typer av handlingar de utgjorts av. Rätten hanterar sedan 

brotten var för sig för att bedöma om alla delar av åtalet kan styrkas.
143

  

    I förarbetena uppges ingen nedre gräns för hur många/hur få enskilda brott det krävs 

för att det ska anses utgöra en förföljelse. Det minst omfattande fallet av antalet enskilda 

brott bland de studerade hovrättsdomarna torde vara mål nr B 10390-13. Beträffande 

åtalet gällande olaga förföljelse hade domstolen att ta ställning till huruvida tre 

överträdelser av kontaktförbud skulle bedömas som en sådan förföljelse. 

Överträdelserna hade skett inom tidsperioden 22 oktober-7 november 2013. Vid 

bedömningen tog domstolen i beaktande att den tilltalade tidigare dömts för olaga 

förföljelse den 21 oktober 2013 mot samma målsäganden och de i målet relevanta 

överträdelserna hade begåtts i nära anslutning till den domen. Gärningsmannen hade 

bland annat lyckats sammanträffa med målsäganden två gånger på olika ställen under så 

kort tid och dessutom fortsatt röra sig runt platsen där målsäganden hade tagit sin 

tillflykt vid en av dessa överträdelser. Rätten ansåg att det rört sig om en systematisk 

förföljelse och att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av 

målsägandens integritet, vilket den tilltalade dömdes till ansvar för.  

    Av de rättsfall som studerats är det inte ofta det förekommer någon utförligare 

diskussion i domskälen gällande begreppet förföljelse, men i mål nr B 2663-14 

förekommer det en skiljaktig mening i hovrätten. Fallet gällde en kvinna som gjort sig 

skyldig till ofredande genom att ha skickat otaliga meddelanden av varierande slag både 

till målsägandens privata mobil och till arbetet under tidsperioden 10 april 2012-3 

oktober 2013. Målsäganden var den tilltalades tandläkare och vissa meddelanden 

utgjorde tydligt tandvårdsrelaterat material, medan andra meddelanden haft innehåll av 

enbart personlig natur. Det synes inte ha förekommit något hot om våld eller tvång i 

meddelandena. Målsäganden hade uppgett att han blivit irriterad och besvärad av 

meddelandena och upplyst den tilltalade om att han ej önskade kontakt. Majoriteten av 

hovrätten bedömde att den tilltalade gjort sig skyldig till flera fall av ofredande och att 

var och en av gärningarna hade inneburit en upprepad kränkning av målsägandens 

integritet. Den skiljaktige menade dock att för att dömas för brottet olaga förföljelse är 

det inte tillräckligt att gärningsmannen begått flera brott av sådant slag som räknas upp i 

brottskatalogen. Han anförde vidare att i begreppet förföljelse ligger att det ska vara 
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frågan om en kränkning av den enskildes integritet av mer kvalificerat slag. Mot 

bakgrund av att meddelandena och försändelserna i huvudsak sänts till målsägandens 

arbetsplats framstår kränkningen av hans integritet, utöver den kännbara fridskränkning 

som krävs redan för att bedöma de enskilda gärningarna som ofredande, inte som av 

alltför allvarligt slag. Vidare hade den tilltalades brottsliga agerande upphört i samma 

stund som målsäganden utverkade ett kontaktförbud mot henne. Sammantaget framstod 

hennes agerande inte som så försvårande att det uppfyllde kraven på vad som kan anses 

inrymmas i lagtextens användning av begreppet förföljelse.  

     

6.3.3 Rekvisitet upprepad kränkning 

Det föreligger en stor variation på brottstiden och i de fall som lett till fällande domar 

har tiden varierat mellan två dagar och ett par år, med en medianlängd på drygt tre 

månader.
144

  Det framgår ej i lagen hur lång tid förföljelsen ska ha pågått eller hur nära i 

tiden de olika gärningarna ska ha inträffat för att det ska vara frågan om ett led i en 

upprepad kränkning. Av de domar som studerats kan konstateras en stor variation både 

vad gäller tidsperiod för förföljelsen och gärningarnas intensitet. I mål nr B 1679-14 

hade målsäganden blivit utsatt för olaga förföljelse genom två fall av misshandel, ett fall 

av ringa misshandel, två fall av olaga hot samt två ofredanden. Domstolen konstaterade 

att det visserligen rört sig om ett fåtal tillfällen och mellan två gärningstillfällen hade 

det förflutit ett halvår. Gärningarna hade dock en klar förföljelsekaraktär och innefattade 

inte obetydligt våld. Det framkom dessutom att den troliga anledningen till uppehållet 

på ett halvår berodde på ett kontaktförbud som målsäganden fått utfärdat gentemot den 

tilltalade. Rätten bedömde att gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av 

målsägandens integritet och den tilltalade dömdes för olaga förföljelse. 

    Även om förföljelsen pågått under en mycket kort tid kan ansvar för olaga förföljelse 

utkrävas. Mål nr B 5093-11 avsåg flera fall av ofredande, sexuellt ofredande, olaga hot 

och överträdelse av kontaktförbud mot 11 olika målsäganden varav majoriteten inte 

hade någon närmare relation med gärningsmannen. En av åtalspunkterna gällde olaga 

förföljelse där själva tidsperioden som gärningarna begåtts var tämligen kort (endast en 

vecka). Men under denna tid hade målsäganden fått ta emot omkring 300 meddelanden 

bestående av SMS och ljud-och bildfiler. En betydande mängd innehöll grova sexuella 
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anspelningar och allvarliga hot. Med hänsyn till mängden kränkande meddelanden 

ansåg domstolen att gärningsmannens handlande utgjorde olaga förföljelse, trots den 

begränsade tiden. I mål nr B 477-13 hade den olaga förföljelsen pågått under en knapp 

månads tid, men där målsäganden bland annat fått mottaga över 100 sms och över 50 e-

mail som utgjorde ofredanden. Var för sig var gärningarna av inte alltför allvarligt slag, 

men händelseförloppet hade varit så intensivt att de brottsliga gärningarna skett näst 

intill oavbrutet under hela tidsperioden. Rätten konstaterade även att gärningarna 

påverkat målsägandens psykiska mående och trygghet under en lång tid efter det att 

gärningarna begåtts och de måste mot denna bakgrund bedömas ha utgjort ett led i en 

upprepad kränkning av målsägandens integritet.  

     

6.3.4 Gärningsmannens uppsåt 

I åtta fall har gärningsmannen vid gärningstillfället ansetts lida av en psykisk störning 

och i dessa fall har påföljden rättspsykiatrisk vård dömts ut. Domstolen konstaterade i 

mål nr B 8307-14 att gärningsmannen objektivt sett gjort sig skyldig till olaga 

förföljelse. De aktuella brotten gällde ofredande och överträdelse av kontaktförbud. 

Gällande uppsåtsbedömningen hade den tilltalade begått gärningen under påverkan av 

psykisk störning, men ansågs ej ha varit i avsaknad av medvetenhet på ett sätt som 

allmänt utesluter uppsåt, även om hennes förmåga att inse gärningarnas innebörd och 

anpassa sitt handlande har varit nedsatt. I målet diskuterades även nödvärn och putativt 

nödvärn. I övrigt tycks det inte förelegat några särskilda diskussioner i domskälen kring 

uppsåtsfrågan i de fall där gärningsmannen fått konstaterat en psykisk störning.  

   Om gärningsmannen haft uppsåt till de brottsliga gärningarna men inte till det 

upprepade handlandet föreligger inte förföljelse.
145

 I några av domarna nämns att den 

tilltalade haft "motiverade/befogade kontakter" som inte ansågs utgöra en del av en 

förföljelse. Ett exempel är mål nr B 559-13, där hovrätten beaktade att viss kontakt varit 

föranledda av att målsäganden och tilltalade har ett gemensamt barn och att 

målsäganden under den period som åtalet avsåg kontaktat den tilltalade och velat 

återupprätta samvaron med honom. Ett annat fall som kan nämnas i sammanhanget är 

mål nr B 233-14 där det ej ansågs röra sig om befogade kontakter. Gärningsmannen 

påstod att kontakterna hade handlat om praktiska ting såsom hus och flytt. Det var dock 
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flera saker som talade emot detta. Bland annat hur han utformat sina meddelanden. 

Målsäganden hade fått motta presenter i form utav vuxenleksaker. känslosamma 

yttranden och insisterande på fortsatt vänskap. Även mängden meddelanden, den 

hotfulla tonen och intensiteten låg till grund för domstolens bedömning. I målet ansågs 

klarlagt att kontakterna haft ett helt annat syfte än att ordna upp ekonomiska 

mellanhavanden mellan parterna. Syftet tycktes snarare varit att försöka att bibehålla 

kontakten.  

 

6.3.5 Straffvärde och påföljd 

Fängelse är enligt nuvarande underrättspraxis den vanligaste påföljden. Därefter följer 

skyddstillsyn och den tredje vanligaste påföljden var rättspsykiatrisk vård.
146

 I 

majoriteten av hovrättsdomarna kan man läsa att brotten är av sådan art att det 

föreligger en viss presumtion för fängelse, men det föreligger ingen utförligare 

diskussion om hur man kommit fram till straffvärdet. Frågan är om man utifrån den 

hovrättspraxis som nu finns på området kan dra några slutsatser av huruvida 

domstolarna är försiktiga i sina straffvärdebedömningar gällande olaga förföljelse, dvs. 

om det finns en tendens att bedöma straffvärdet lågt i förhållande till straffskalan för 

brottet som uppgår till max 4 års fängelse. I mål nr B 937-12 bestod den olaga 

förföljelsen av brotten ofredande, grovt hemfridsbrott och olaga hot, och rätten 

bedömde att straffvärdet motsvarade fängelse i 9 månader, något som ligger högt i 

jämförelse med övriga hovrättsdomar där straffvärdet för den olaga förföljelsen i 

majoriteten av fallen bedömts ligga på fängelse 3-4 månader. Särskilt i jämförelse med 

mål nr B 1679-14 kan det te sig som anmärkningsvärt. I det sistnämnda målset innehöll 

ändå förföljelsen inte obetydligt våld och där låg det sammanlagda straffvärdet på fyra 

månaders fängelse.  

    Det är givetvis svårt att dra några konkreta slutsatser i frågan om straffvärdet är för 

lågt satt då alla förföljelsesituationer ser väldigt olika ut, både vad gäller antalet 

gärningar, brottets allvarlighetsgrad samt den tidsmässiga variationen. Ska man göra en 

försiktig bedömning så är olaga förföljelse förvisso ett brott som förtjänar fängelsenivå, 

men där straffvärdet kanske inte alltid speglar den omfattande kränkning ett brottsoffer 

blir utsatt för. Givetvis ska de högsta straffen ges åt förföljelse av särskilt allvarlig art, 
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något som i nuläget ännu inget fall tycks ha inneburit, om man ser till hovrätternas 

bedömningar av straffvärdet.    

  

6.3.6 Några friande domar 

Bland de hovrättsdomar som studerats har den tilltalade i fyra mål blivit friad från olaga 

förföljelse, men i tre av de målen dömts för andra brott. I mål nr B 217-13 ogillade 

hovrätten åtalet för olaga förföljelse och dömde den tilltalade för två fall av olaga hot då 

gärningarna sammantaget ej kan bedömas som olaga förföljelse. I många fall handlade 

det om sms, telefonsamtal och meddelanden som var så opreciserat från målsägandens 

sida att det inte ens ansågs kunna handla om ett förtäckt hot. I mål nr B 1690-12 var det 

13 enskilda händelser som var föremål för prövning där samtliga åtal ogillades av 

hovrätten. Domstolen hade beaktat att parterna haft en lång relation som tagit slut och 

det förelåg en komplicerad konflikt angående bland annat vårdnad om sexuell läggning 

(efter separationen hade det framkommit för den tilltalade att målsäganden var 

homosexuell), gemensamma barn, ekonomi och boende. Målsägandens uppgifter ansågs 

vidare inte inneha något större självständigt bevisvärde, utan visade snarare på en stark 

önskan att systematiskt samla bevis för tilltalades handlande. Tillförlitligheten i 

målsägandens utsaga påverkades negativt av att hon synes ha en tendens att lägga mer i 

uttalanden som den tilltalade fällt än vad dessa vid en oberoende granskning innehåller. 

Uttalandena kunde sammanfattningsvis inte anses som hänsynslöst i den mening som 

avsågs i brottsbalken och bedömdes inte som ofredande. Både tingsrätten och hovrätten 

uttrycker viss förståelse för den situation den tilltalade befinner sig i efter ett uppbrott 

och hans uttalanden kan i sammanhanget inte tolkas som annat än uttryck för bitterhet 

och vanmakt över situationen.  

    Ett annat mål där den tilltalade ej dömdes för olaga förföljelse är B 2303-13. 

Anledningen var dock att det enligt hovrättens mening saknades i åklagarens 

gärningsbeskrivningar för olaga förföljelse vissa rekvisit som anges i lagrummen för 

brotten ofredande och olaga hot. Åklagaren hade ej gjort gällande att den tilltalades 

beteende varit hänsynslöst eller att han på annat sätt hade ofredat målsäganden genom 

sitt handlande enligt gärningsbeskrivningarna. Angående det olaga hotet saknades det 

påstående om att hoten varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom. Gällande hemfridsbrotten var dessa inte av sådan 
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omfattning och karaktär att de kunde anses ha varit led i en sådan upprepad kränkning 

av målsägandens personliga integritet som krävs för ansvar för olaga förföljelse. 

Hovrätten dömde den tilltalade för olaga hot, ofredande och några fall av hemfridsbrott 

till ett kraftigt bötesstraff.  

    I mål nr B 1113-14 hade målsäganden fått mottaga 286 kommentarer på en blogg 

under loppet av drygt 14 månader. Hon hade klargjort för den tilltalade att hon ej 

önskade någon kontakt med honom. Hovrätten ansåg dock att det ej gjorts gällande att 

kommentarerna varit hotfulla eller kränkande och kommer därför inte upp i graden av 

hänsynslöst beteende som krävs för att handlandet ska anses innefatta ett ofredande. 

Domstolen tycks även fästa viss vikt vid att antalet kommentarer från den tilltalade 

utgjort en bråkdel av det totala antalet mottagna kommentarer under aktuell period. Den 

tilltalade frias från olaga förföljelse men dömdes för ofredande till ett bötesstraff.  

 

7. Avslutande kommentarer  

Olaga förföljelse är ett brott som kan pågå under långa tidsperioder, i en del fall flera år 

och trots fällande domar är det många gärningsmän som återfaller i brott. Rädslan för att 

förföljelsen aldrig ska upphöra är stor bland många brottsoffer och det skapar en 

konstant känsla av otrygghet och av att leva under hot. 

    Då bestämmelsen tillkom hade man främst tänkt fokusera på personer som 

trakasserats av okända eller mer ytligt bekanta, men enligt den rättsfallsstudie i denna 

uppsats tycks den vanligaste kategorin av stalkers vara f.d. partners som vägrar 

acceptera att relationen är över. Sannolikheten för att en f.d. partner blir utsatt för olaga 

förföljelse mer än en gång av samma gärningsman kan därför sägas vara väsentligt 

större än vad det är för någon annan att bli utsatt för brott.  

    Ingen av de studerade rättsfallen rör hot och trakasserier mot tjänsteman. Det är 

troligt att sådana fall hanteras som andra typer av brott, exempelvis ofredande, olaga hot, 

eller hot/våld mot tjänsteman och ej som en olaga förföljelse, vilket gör det svårt att 

bedöma om det föreligger något behov av att inbegripa även hot och våld mot 

tjänsteman i BrB 4:4 b.  
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- Hur har lagstiftaren resonerat kring vilka beteenden som kommit att omfattas av det 

nya brottet olaga förföljelse?  

När BrB 4:4 b konstruerades valde man att inte utöka det kriminaliserade området, utan 

inbegrep gärningar som redan tidigare utgjorde brott. Motivet till detta ansågs ligga i 

vikten av att kunna förutse vilka beteenden som är straffbelagda och att undvika 

gränsdragningsproblematik i rättstillämpningen. Med den nuvarande lydelsen råder inga 

oklarheter om att det måste röra sig om en brottslig gärning som faller in under någon 

av brottstyperna i BrB 4:4 b. Hade man valt att innefatta sådana gärningar som ej 

utgjorde brott skulle domstolarna i varje enskilt fall behöva ta ställning till vilka 

omständigheter som utgör en sådan kränkande handling att straffansvar för olaga 

förföljelse bör utdömas.
147

 

- Har det uppkommit någon tolkningsproblematik i domstolarna när bestämmelsen har 

tillämpats?  

En av de vanligaste brottstyperna när det gäller olaga förföljelse är ofredande. Just 

ofredandebrotten är i sig brott av lindrigare art och kan vara svåra att styrka. 

Gärningarna måste uppnå en viss hänsynslöshetsgrad för att kunna klassas som 

ofredande och här kan det uppstå gränsdragningsproblematik för domstolarna. När ska 

en gärning anses vara så pass allvarlig att det utgör ett ofredande? Sätter man gränsen 

för högt innebär det att man inte kommer upp i ett ofredande och BrB 4:4 b kan inte 

tillämpas. I dessa lägen kommer man aldrig in på om gärningarna sammantaget kan 

utgöra en upprepad kränkning. Det behövs mer praxis på området, främst fall där den 

nedre gränsen för vad som ska betraktas som olaga förföljelse prövas.     

    Även om en gärning utgör ett ofredande kan det vara svårt att avgöra hur många 

ytterligare brott det måste röra sig om för en olaga förföljelse. Förarbetena stadgar att ju 

allvarligare gärningarna är, desto färre bör det krävas för att kränkningen ska anses som 

upprepad, men någon nedre gräns framgår inte. Frågan är om det ens är möjligt att sätta 

någon nedre gräns. Olaga förföljelse är ett svårbedömt brott då omständigheterna i 

fallen kan variera oerhört. Inget fall är det andra likt vad gäller antalet gärningar, vilken 

typ av gärningar, tidsperiod för förföljelsen och det krävs att domstolen gör en 

bedömning från fall till fall.  
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- Kan man efter genomgången praxis dra någon slutsats om huruvida det 

kriminaliserade området behöver utökas ytterligare eller avgränsas tydligare?  

Fördelen med den svenska lagstiftningskonstruktionen över vilka brottstyper som 

omfattas av begreppet olaga förföljelse är att lagstiftaren kan ”fylla på” allt eftersom 

och anpassa sig till utvecklingen i samhället. Lagstiftaren bör således inte lagstifta 

alltför mycket på detaljnivå med tanke på risken för att kontinuerligt behöva uppdatera 

lagen. Nackdelen torde dock vara att alla typer av gärningar som inte omfattas av en 

brottstyp faller utanför. Frågan är om den svenska bestämmelsen hade kunnat fånga upp 

ännu fler skyddsvärda situationer men samtidigt upprätthålla kravet på att det straffbara 

området ska vara tydligt avgränsat och tillämpningen förutsägbar. Svårigheterna när 

man fört diskussionen om vilka beteenden som ska kriminaliseras har bland annat berott 

på den oerhört varierande mängden beteenden som kan rymmas inom begreppet 

stalkning.  

    I nuläget finns det brottstyper som ännu ej blivit prövade i domstol, vilket kan vara en 

indikation på att dessa gärningar inte är så vanligt förekommande vid förföljelser. Det 

finns däremot andra typer av gärningar som bör kunna rymmas inom ramen för olaga 

förföljelse, till exempel de trakasserier som sker på olika sociala medier. Forskning har 

visat stalkarnas förmåga att snabbt nyttja nya kommunikationsmedel såsom Internet och 

sms i sin förföljelsekampanj.
148

 Sett till antalet sådana brott som företas via Internet 

borde det kriminaliserade området för olaga förföljelse utökas till att omfatta även 

förolämpning och förtal. Den som utsätts för näthat får ofta uppleva ihållande och 

upprepade trakasserier under långa perioder. Det centrala i brottet olaga förföljelse 

ligger just i en upprepad kränkning.  

- Har kriminaliseringen av förföljelse fått önskad effekt?  

Syftet med BrB 4:4 b var att återspegla allvaret i den brottslighet som innebär en 

upprepad eller systematisk kränkning av en och samma person.
149

 Lagstiftaren ville 

åstadkomma en uppgradering av straffvärdet för sådana gärningar som tidigare endast 

gett bötesstraff eller andra lindriga påföljder. Eftersom olaga förföljelse är ett brott där 

omständigheterna kan skilja sig markant från det ena fallet till det andra så är det 
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givetvis rimligt att domstolarnas straffvärdebedömning skiljer sig åt. Domstolarna 

verkar dock vara på det klara med att brottet olaga förföljelse skall ses som ett allvarligt 

brott och fängelse tycks vara en given påföljd vid fall där gärningarna varit många och 

av allvarlig karaktär. Det har förvisso utdömts fängelsestraff, men i de flesta fallen 

ligger dessa på några månader. I nuläget finns endast ett fall som prövats av HD där 

påföljden sänktes från 8 månader till 4 månader. Med hänsyn till hur grovt kränkt en 

person kan bli och hur livsomvälvande det kan te sig för de utsatta, både privat och i 

arbetslivet, kan domstolarnas påföljdsbedömningar för olaga förföljelse anses vara 

förhållandevis lindriga. Den straffskärpning som man velat åstadkomma tycks i detta 

avseende ännu inte ha skett och så länge domstolarna fortsätter att vara försiktiga i sina 

påföljdsbedömningar kommer detta inte att förändras.  
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