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Sammanfattning 

 

Detta är en jämförande analys mellan bestämmelserna om grov frids- 

respektive kvinnofridskränkning, och brottet olaga förföljelse. Olaga förföljelse 

konstruerades med fridskränkningsbrotten som förebild, varför lagrummen har 

många likheter. Syftet med införandet av de båda bestämmelserna var att ge 

domstolarna möjligheter att genomföra helhetsbedömningar av situationer där 

brottsliga gärningar pågått under en längre tid. Genom att ett antal lindrigare 

brott numera tillsammans kan konstruera ett grövre brott ville lagstiftaren 

markera allvaret i denna typ av brottslighet. Samtidigt finns vissa skillnader 

mellan de två bestämmelserna, då fridskränkningsbrotten tillkom för att skydda 

personer som blir utsatta av kränkningar från närstående, medan bestämmelsen 

om olaga förföljelse saknar krav på att ett visst förhållande ska ha förelegat 

mellan gärningsman och brottsoffer. De stora likheterna mellan lagrummen har 

medfört att vissa gränsdragningsproblem uppstått. Denna uppsats försöker 

utreda vilka väsentliga skillnader respektive likheter som föreligger mellan de 

två bestämmelserna samt vad dessa bidragit till avseende rättstillämpningen. 
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Förkortningar 

 
BrB     Brottsbalk 

Brå     Brottsförebyggande rådet 

f.     Följande (sida eller sidor) 

HD     Högsta domstolen 

HovR    Hovrätten 

Kap.    Kapitel 

NJA    Nytt juridiskt arkiv 

Prop.    Proposition 

RB     Rättegångsbalk 

s.     Sidan eller sidorna 

SOU    Statens offentliga utredningar 

st.     Stycke 

TR     Tingsrätten 
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1. Inledning 
 

1.1 Inledande ord 
 

Att personer blir utsatta för trakasserier eller förföljda genom hot, eller 

ovälkomna besök, så kallad stalkning, har blivit alltmer uppmärksammat de 

senaste åren. Det kan röra sig om upprepade påringningar, meddelanden med 

kränkande innehåll, våld eller andra övergrepp. Varje år utsätts mellan 105 000 

och 165 000 personer för stalkning av något slag. I en tredjedel av fallen är den 

utsatte på ett eller annat sätt bekant med gärningsmannen, och i en fjärdedel av 

dessa har den utsatte haft en parrelation med sin förföljare.1 Den 1 oktober 

2011 kriminaliserades beteendet genom införandet av brottet olaga förföljelse i 

4 kap. 4 b § brottsbalken (BrB). Under 2012 anmäldes 914 fall av det nya 

brottet. Samtidigt anmäldes 1 880 fall av grov fridskränkning och 2 480 fall av 

grov kvinnofridskränkning. Dessa bestämmelser har till syfte att beivra brott i 

nära relationer, kriminaliserat i 4 kap. 4 a § BrB.2  

 

Bestämmelsen om olaga förföljelse konstruerades med fridskränkningsbrotten 

som förebild, varför de två lagrummen har många likheter avseende struktur 

och skyddsområde. Syftet med införandet av fridskränkningsbrotten var att ge 

domstolarna möjlighet att genomföra helhetsbedömningar av situationer där 

brottsliga gärningar pågått under en längre tid mot en närstående eller tidigare 

närstående person. Genom att införa ett lagrum där ett antal lindrigare brott 

tillsammans konstruerar ett grövre brott erhöll lagstiftaren en möjlighet att 

markera allvaret i denna typ av brottslighet.3 Syftet med olaga förföljelse har 

många likheter; att beivra brottsliga gärningar som inträffat under en längre 

tidsperiod, men där något krav på att offer och gärningsman är närstående inte 

föreligger. Det finns inte ens något krav på att gärningsman och brottsoffer 

över huvud taget känner till varandra sedan tidigare. Istället har denna 

bestämmelse till syfte att täcka ett område där domstolarna tidigare endast 

kunnat döma för de enskilda brottsliga gärningarna, utan möjlighet att ta 
                                                

1 Brå:s rapport Stalkning i Sverige - Omfattning och åtgärder, s. 8. 
2 Brå:s rapport Anmälda brott, preliminär statistisk för 2012, s. 7 f. Anmälda brott omfattar alla de 
händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och 
Ekobrottsmyndigheten. 
3 Prop. 1997/98:55 s. 19 f. 
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hänsyn till det upprepade förfarandet. Brottsligheten som sådan behöver 

däremot inte vara lika allvarlig som de grova fridskränkningsbrotten. Det är 

tillräckligt att de brottsliga gärningarna är allvarliga nog för att gemensamt 

konstruera ett grövre brott på samma sätt som fridskränkningsbrotten.4 

 

Av motiven till brottet olaga förföljelse framgår att det i första hand ska dömas 

för grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning om förutsättningarna 

för dessa brott föreligger. Gränsdragningen mellan de båda brotten är däremot 

inte helt tydlig, vilket framgår av praxis. I mars 2013 dömdes en före detta 

styvmor av Svea hovrätt för olaga fridskränkning efter att hon skickat ett 

tjugotal sms till sina tidigare styvbarn med kränkande, rasistiskt innehåll.5 En 

månad senare dömdes en man för olaga förföljelse, efter att ha skickat över 1 

000 sms till sin före detta flickvän under en period av tio dagar.6 De 

omständigheter som förelegat vid de olika domarna innefattar många likheter. 

Gränsen mellan de två bestämmelserna förefaller inte knivskarp utan utgörs 

snarare av en gråzon. Denna uppsats behandlar gränsdragningen mellan 

bestämmelserna om grov fridskränkning respektive kvinnofridskränkning och 

olaga förföljelse. Syftet är att undersöka vilka omständigheter som ligger till 

grund för domstolarnas bedömning av de olika bestämmelserna, för att se när 

och varför de olika brottsrubriceringarna tillämpats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Brottet olaga förföljelse är konstruerat med fridskränkningsbrotten som 

förebild och bestämmelserna har därmed många likheter. Syftet med brotts-

konstruktionerna är att ge domstolarna möjlighet att se en helhet istället för ett 

antal enskilda brottstillfällen. Brotten har olika skyddssfär och syften men 

tangerar samma tillämpningsområde och omfattar situationer med många 

likheter. Denna uppsats har till syfte att undersöka när domstolarna valt att 

döma för fridskränkningsbrotten istället för olaga förföljelse, hur denna 

bedömning genomförs samt vilka gränsdragningsproblem som kan uppstå.  

 

                                                
4 Prop. 2010/11:45 s. 31 f. 
5 Svea hovrätt, mål nr. B 9609-12, dom meddelad 8 mars 2013. 
6 Borås tingsrätt, mål nr. B 2360-12, dom meddelad 9 april 2013. 
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För att analysera detta ska följande frågeställningar söka besvaras; 

 

• Vilka förutsättningar krävs för att de olika lagrummen ska bli 
tillämpliga? 

 
• När har domstolen valt att döma för olaga förföljelse respektive 

fridskränkningsbrotten?  
 

• Vilka gränsdragningsproblem kan uppstå? 
 

1.3 Metod och material 
 

För att bearbeta det problem som denna uppsats behandlar har den traditionella 

rättsvetenskapliga metoden tillämpats. Detta genom att relevant lagstiftning, 

förarbeten, praxis samt doktrin granskats. Samtidigt har en komparativ metod 

applicerats, med avsikt att jämföra de båda brotten. Med hjälp av materialet ska 

den empiriska genomgången försöka utreda vilka omständigheter och 

förutsättningar som skiljer de två lagrummen åt. Efter detta presenteras en 

praxisanalys i vilken ett antal rättsfall granskats med utgångspunkt i tre för 

analysen relevanta områden. Dessa är (1) vilken straffbar handling som 

gärningsmannen gjort sig skyldig till, (2) vilka omständigheter som domstolen 

fokuserat på i sina domskäl samt (3) vilket förhållande som förelegat mellan 

gärningsman och brottsoffer. Dessa frågeställningar har till syfte att underlätta 

arbetet vid analysen. 

 

Det primära materialet för denna uppsats är förarbeten till brottet olaga 

förföljelse, det vill säga betänkandet SOU 2008:81 Stalkning – ett allvarligt 

brott, samt prop. 2010/11:45, Förbättrat skydd mot stalkning. Förarbeten till 

fridskränkningsbrotten har studerats, dvs. betänkandet SOU 1995:60 

Kvinnofrid, samt prop. 1997/98:55, med samma namn.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Detta arbete avser att analysera likheter, skillnader och tillämpningssvårigheter 

mellan två lagrum. Av utrymmesskäl kommer enbart brott som begåtts mot 
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tidigare närstående, alternativt gränsfall där parterna tidigare haft en relation 

men där det inte är helt klart huruvida de uppfyller kravet på tidigare 

närstående eller inte, att behandlas. Denna avgränsning har gjorts eftersom det 

är mellan dessa som intressanta gränsdragningsproblem kan uppstå. Således 

kommer förföljelse av kända personer, eller fall av förföljelse där offret inte 

känner gärningsmannen, inte att behandlas. Inte heller kommer fall av 

fridskränkningsbrott i en relation att behandlas, utan enbart fall där relationen 

mellan offer och förövare är avslutad. Grova fall av fridskränkningsbrott är inte 

aktuella för denna analys eftersom det ofta föreligger ett avsevärt avstånd 

mellan den typen av fall och normalgraden av olaga förföljelse. Därför är dessa 

fall inte av intresse för analysen, eftersom rubricering av dessa brott oftast inte 

medför några gränsdragningssvårigheter. Problematiken kring stalkning och 

familjevåld kan behandlas ur många olika perspektiv, men jag avser att enbart 

behandla det straffrättsliga. Vidare har ett antal domar av relevans för arbetet 

tillämpats. Urvalet har gjorts i syfte att välja domar som liknar varandra samt 

där det i domskälen varit föremål för diskussion vilket lagrum som bör 

tillämpas. 

 

1.5 Disposition 
 

Kommande kapitel behandlar tidigare lagstiftningsåtgärder, därefter intro-

duceras det empiriska materialet. Efter detta redogörs kort för de främsta skill-

naderna mellan de två lagrummen. Kapitel sex presenterar gällande rätt och 

kapitel sju ett aktuellt fall som för närvarande erhållit prövningstillstånd i HD 

avseende brottsrubricering. De avslutande kapitlen innehåller diskussion och 

analys samt en del tankar om framtida lagförslag. 

 

1.6 Viktiga begrepp 
 

I denna framställning kommer begreppet fridskränkningsbrott att tillämpas som 

ett samlingsnamn för grov fridskränkning respektive grov kvinnofrids-

kränkning eftersom undersökningen i princip, med några få undantag, 

behandlar dessa brott i ett sammanhang. För bestämmelsen om olaga 

förföljelse kommer begreppen olaga förföljelse alternativt stalkning tillämpas. 
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2. Bakgrund 
 
Fridskränkningsbrotten och bestämmelsen om olaga förföljelse infördes båda i 

brottsbalken med liknande syften men med olika skyddssfär. Lagrummen ger 

domstolarna möjlighet att beakta ett större antal kränkningar av brottsoffers 

personliga integritet, vilka var för sig kan ses som relativt lindriga, men som 

numera kan bedömas i sitt sammanhang som ett grövre brott.7  

 

2.1 Tidigare lagstiftningsåtgärder 
 
Införandet av fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § BrB hade till syfte att ge 

lagstiftaren möjlighet att beivra så kallat ”familjevåld”, i synnerhet våld mot 

kvinnor. Lagrummet tillkom för att markera allvaret i sådan brottslighet som 

riktar sig mot personer i nära relationer och som präglas av att gärningarna är 

avsedda att systematiskt kränka den utsatta personen.8 Utmärkande för sådana 

straffvärda gärningar är att kränkningarna, till skillnad från kränkningar i 

allmänhet, kan pågå under en längre tid utan att de upptäcks av omgivningen, 

samt att de sällan anmäls av den kränkta personen på grund av de 

känslomässiga bindningar som finns mellan offer och gärningsman. Dessutom 

pågår kränkningarna ofta i hemmet där personen ska känna sig trygg och 

säker.9  

 

I motiven till bestämmelsen poängterade regeringen den betydande 

kränkningen som det systematiska förfarandet kan leda till för den utsatta 

personen. Det underströks att det behövdes en generell uppgradering av straff-

värdet för sådana gärningar, även i de fall där grovt brott inte bedömdes 

föreligga. Många gånger är det inte de enskilda handlingarna i sig som 

karaktäriserar offrets utsatta situation, utan främst den press och den syste-

matiska kränkning denne ständigt utsätts för. Övergreppen ingår i en pågående 

process, varför bestämmelsen konstruerades i syfte att ge domstolarna bättre 

redskap att hantera brottslighet som pågår under långa tidsintervall där 

                                                
7 Prop. 1997/98:55 s. 76 f. samt prop. 2010/11:45 s. 67 ff. 
8 Prop. 1997/98:55 s. 75. 
9 Prop. 1997/98:55 s. 75 f. 
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brottsoffret inte alltid har möjlighet att i tid och rum precisera samtliga 

brottsliga gärningar.10 Regeringen framhävde att det var angeläget att ytter-

ligare markera allvaret i sådan brottslighet som riktar sig mot personer i nära 

relationer, varför fridskränkningsbrotten slutligen infördes i 4 kap. 4 a § BrB. 

Lagstiftningen har medfört att straffminimum numera är strängare än om det 

upprepade handlandet enbart kunde bedömas som enskilda gärningar.11 

  

Även stalkningsbeteende består av en mängd kränkningar som pågår under en 

längre tidsperiod, där de brottsliga gärningarna var för sig kan framstå som 

relativt lindriga men sedda i ett sammanhang utgör en påtaglig kränkning för 

den utsatta. Därför infördes bestämmelsen om olaga förföljelse i 4 kap. 4 b § 

BrB, i syfte att öka skyddet för personer som utsätts för trakasserier och 

förföljelse, samt för att höja straffnivån för denna typ av brott.12 Minimistraffet 

skulle bättre återspegla den samlade brottslighetens allvar och ge domstolarna 

möjlighet att göra en helhetsbedömning av målsägandens situation samtidigt 

som de enskilda straffbara gärningarna fortfarande skulle vara individuellt 

avgränsade till tid och rum. Fridskränkningsbrotten användes som förebild, där 

en särskild straffbestämmelse framstod som ett lämpligt sätt att tillgodose 

syftet att höja straffnivån.13 

 

Det brottsliga handlandet kan vara av mindre allvarlig art än fridskränk-

ningsbrotten, men innebär ändå en särskild kränkning av den utsattes 

personliga integritet. I förarbetet till bestämmelsen om olaga förföljelse 

poängterades att det fanns anledning att överväga huruvida allvaret i 

brottslighet bestående i systematiska trakasserier tidigare beaktats tillräckligt 

av domstolarna. Avsikten med den nya bestämmelsen var därför att täcka in ett 

område där domstolen tidigare enbart kunde bedöma ett flertal gärningar var 

för sig utan att ta hänsyn till helhetsbilden, om gärningarna inte kunde 

kvalificeras som grov frids- eller kvinnofridskränkning.14 I förarbetet 

betonades att det förvisso tillkommit en skärpt syn på vissa upprepade 

kränkande gärningar som riktats mot en närstående person, genom införandet 

                                                
10 Prop. 1997/98:55 s. 78 f. 
11 Friberg, Sandra & Jareborg, Nils, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus förlag 2010, s. 
52. 
12 Prop. 2010/11:45 s. 67. 
13 Prop. 2010/11:45 s. 68. 
14 Prop. 2010/11:45 s. 67 f. 
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av fridskränkningsbrotten. Samtidigt framhölls att det upprepade handlandet 

även kan innebära en särskild kränkning av målsägandens integritet, trots att 

gärningarna inte kan kvalificeras som grov frids- eller kvinnofridskränkning, 

t.ex. för att de inte varit ägnade att skada den utsattes självkänsla eller pga. att 

närståendekravet inte är uppfyllt. I motiven till bestämmelsen framhävdes att 

dåvarande straffmätningspraxis för sådan brottslighet inte kunde anses 

tillräckligt återspegla brottslighetens allvar varför det existerade ett behov av 

att höja straffnivån för brottslighet av detta slag.15 Således beslöts att det nya 

brottet olaga förföljelse skulle införas i brottsbalkens 4 kap. 4 b § den 1 oktober 

2011. Den nya bestämmelsen innefattar, av nämnda anledningar, inte något 

krav på att det upprepade handlandet haft till syfte att skada målsägandens 

självkänsla. Inte heller ställs något krav på att förövaren ska vara närstående 

eller tidigare närstående till brottsoffret upp, rekvisit som fridskränknings-

brotten förutsätter.16 Med hjälp av denna lagkonstruktion kan man således 

täcka in både brott som begås av personer som förföljer någon de inte känner, 

och brott som begås mot närstående eller tidigare närstående men där 

kränkningarna inte når upp till den allvarliga nivå som fridskränkningsbrotten 

kräver.  

                                                
15 Prop. 2010/11:45 s. 67 f. 
16 Se SFS 2011:485. 
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3. Fridskränkningsbrotten 
 

3.1 Allmänt 
 

De senaste decennierna har “familjevåldet”, framför allt mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer och föräldrars våld mot barn, uppmärksammats och 

uppfattats som ett allt större problem. Kvinnovåldskommissionen tillsattes 

därför 1993, med uppdrag att genomföra en utredning av problemens 

omfattning samt ge åtgärdsförslag i syfte att motverka våldet.17 Kommissionen 

lade fram slutbetänkandet Kvinnofrid, i vilket förslaget att införa ett 

fridskränkningsbrott presenterades. I betänkandet poängterades att det inte är 

de enskilda fysiska övergreppen som karakteriserar offrens utsatta situation, 

utan att det är den sammantagna brottsligheten som bör avgöra bedömningen.18 

Enligt förslaget skulle gärningarna visserligen preciseras till sin karaktär och ha 

utförts under en bestämd tidsperiod men det skulle inte krävas att offret 

tidsmässigt angav varje handling i detalj. Kommissionens förslag byggde 

således på en fortlöpande, perdurerande, kränkning snarare än en serie individ-

ualiserade händelser. Förslaget innebar också att straffbestämmelsen skulle 

omfatta förfaranden som inte var straffbara, men som var typiska vid våld i 

nära relationer, t.ex. lindrigare psykisk misshandel.19 Regeringen ansåg att det 

inte löste de grundläggande bevisproblem som ofta finns i mål av denna typ. 

Även om brottet kunde framställas som ett fortlöpande förfarande måste 

åklagaren kunna bevisa de enskilda händelser som bidragit till den kränkning 

som beteendet inneburit för målsäganden. Regeringen höll med kommissionen 

på vissa punkter men sade nej till förslaget att straffbelägga t.ex. lindrigare 

psykisk misshandel eller andra icke kriminaliserade beteenden, då detta ansågs 

strida mot legalitetsprincipen. Däremot delade regeringen kommissionens 

uppfattning att det var angeläget att ytterligare markera allvaret i sådan 

brottslighet som riktar sig mot personer i nära relationer och som präglas av att 

de sammantaget är avsedda att systematiskt kränka den utsatta personen.20 

1998 infördes således brottsrubriceringarna grov frids- respektive grov 

                                                
17 Prop. 1997/98:55 s. 19 f. 
18 SOU 1995: 60 s. 9. 
19 Prop. 1997/98:55 s. 76. 
20 Prop. 1997/98:55 s. 78. 
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kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § BrB. I detta kapitel presenteras fridskränk-

ningsbrottens uppbyggnad, rekvisit och tillämpningsområde närmare. 

 

3.2  Begreppsförklaring 
 

För en person som utsätts för upprepade systematiska kränkningar under en 

lång tidsperiod är det inte alltid möjligt att i detalj beskriva var och en av 

gärningarna. Ett syfte med införandet av fridskränkningsbrotten var därför att 

brottsoffret inte skulle behöva till rum och tid beskriva varje enskilt tillfälle då 

ett övergrepp eller en kränkning ägt rum.21 Det svenska straffrättsliga systemet 

är inriktat på enskilda handlingar, något som inte alltid är lämpligt för 

brottslighet som pågår under lång tid. Lagstiftaren ville åtgärda problemet att 

lagföringen i och med detta kunde försumma det samlade beteendets 

straffvärde, där ett helhetsperspektiv kunde gå förlorat.22 Vissa lättnader med-

gavs därför i gärningsbeskrivningens utformning. Bl.a. infördes rekvisitet 

upprepad kränkning i lagbestämmelsen.23 I motiven till bestämmelsen uppges 

att åklagaren inte ska behöva individualisera och bevisa varje enskild händelse. 

Detta innebär att det inte alltid krävs att de enskilda gärningarna 

individualiseras och preciseras bl.a. vad avser exakt tid och plats utan det 

räcker att ange en viss ungefärlig tidsperiod då ett visst ungefärligt antal 

gärningar förövats med vissa kännetecken.24 Åklagarens grundläggande 

bevisbörda för att det åberopade förfarandet faktiskt har ägt rum påverkas 

givetvis inte.25  

 

Denna lagkonstruktion har medfört att det förekommer tre olika sätt att ange 

gärningsbeskrivningen i stämningsansökan. En möjlighet för åklagaren är att 

endast ange gärningar som är preciserade till antalet. Ett alternativ till detta är 

att i åtalet ange dels vissa till antalet preciserade gärningar, dels en opreciserad 

mängd gärningar under en viss tidsperiod. En sista möjlighet är att ange 

gärningar som en opreciserad mängd – t.ex. ”vid upprepade tillfällen” – under 

en viss tidsperiod. Det vanligaste är att både preciserade och opreciserade 
                                                

21 Prop. 1997/98:55 s. 75. 
22 SOU 2011:85 samt prop. 2012/13:108. 
23 Prop. 1997/98:55 s. 133. 
24 Friberg & Jareborg, s. 53. 
25 Prop. 1997/98: 55 s. 81 f. 
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gärningar förekommer.26   

 

3.3 Rekvisit och lagteknik- 4 kap. 4 a § BrB 
 

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

tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en 

upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att 

allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst 

sex månader och högst sex år.  

 

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

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

äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff. 

 

De brottsliga gärningarna… Bestämmelsen om fridskränkning omfattar 

gärningar som typiskt sett kan ingå i en kränkning av en närstående person. 4 

kap. 4 a § BrB innefattar således gärningar enligt 3 kap. (brott mot liv och 

hälsa), 4 kap. (brott mot frihet och frid) och 6 kap. (sexualbrott) i BrB. Dessa 

bestämmelser utgör typiskt sett ett direkt angrepp på den personliga 

integriteten.27 De vanligast förekommande brotten vid åtal avseende grov frids- 

respektive grov kvinnofridskränkning är misshandel av normalgraden, olaga 

hot samt ofredande.28 Även om de aktuella brotten kan utgöras av sexuella 

övergrepp, så ligger fokus på våld, hot och andra trakasserier.29 

 

För att fridskränkningsbrotten ska bli tillämpliga krävs att flera brottsliga 

handlingar är uppe till domstolens bedömning samtidigt, mellan vilka det 

måste finnas ett visst samband, men utan krav på att de är av samma slag. 

Vilket antal brott som krävs beror i viss mån på hur allvarliga gärningarna är. 

Det krävs att minst två gärningar samtidigt är uppe för prövning hos 

                                                
26 Se Åklagarmyndighetens rapport Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, s. 23 f. 
27 Prop. 1997/98:55 s. 79 f. 
28 Se Åklagarmyndighetens rapport Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, s. 24 & 28. 
29 Friberg & Jareborg, s. 51. Att dessa var de vanligast förekommande brotten framkom också av 
Fridskränkningsutredningens praxisgenomgång, SOU 2011:85. 
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domstolen.30 Rör det mindre allvarliga brott krävs ett större antal för att 

helheten ska bedömas som en upprepad kränkning.31 Enligt Diesen och Diesen 

har underrätterna utvecklat en praxis som säger att tumregeln är att det krävs 

minst tre händelser för att de tillsammans ska kunna bedömas som grov 

kvinnofridskränkning. Är händelserna färre dömer man bara för de enstaka 

brotten vilket medför att straffvärdet kan bli lägre.32 Det krävs att samtliga 

brottsliga gärningar ska ha skett under en viss begränsad tid, vars yttersta gräns 

utgörs av preskriptionstiden för det aktuella brottet, alltså grov fridskränkning, 

som enligt 35 kap. 1 § BrB är tio år. Dessutom preskriberas de enskilda 

gärningarna var för sig, i enlighet med samma bestämmelse, då det inte är fråga 

om ett perdurerande brott.33  

 

… ska utgöra ett led i en upprepad kränkning av personens integritet… Den 

aktuella straffbestämmelsen är konstruerad så att de enskilda gärningarna är 

straffbelagda var för sig, men enligt bestämmelsen bedöms de i ett 

sammanhang. Gärningarna ska utgöra ett led i en upprepad kränkning, vilket 

innebär att en serie av relativt lindriga brott kan utgöra ett grovt brott.34 Med 

upprepad kränkning avses gärningar som tar sikte på den personliga 

integriteten och som sker vid upprepade tillfällen.35 Innan 4 kap. 4 a § BrB 

infördes tog lagstiftningen sikte på enskilda gärningar, som även innebar ett 

krav på individualisering och tids- samt rumsprecisering.36  I både doktrin och 

praxis efterfrågades en brottskonstruktion vilken innefattade flera brott som 

inte krävde denna typ av precisa tidsangivelser.37  

 

Det valda uttrycket ”upprepad kränkning” medger att hänsyn tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet.38 Kravet på upprepad kränkning innebär 

                                                
30 Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 4 a §. 
31 Friberg & Jareborg, s. 52 samt NJA 2003 s. 144. 
32 Diesen, Christian & Diesen, Eva F., Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, 
Norstedts juridik 2013, s. 324. 
33 Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 4 a §. 
34 Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 4 a §. 
35 Prop. 1997/98:55 s. 133. 
36 Prop. 1997/98:55 s. 80. 
37 Se bland annat NJA 1991 s. 83 där HD behandlade en misshandel och våldtäkt som en helhet, innan 
införandet av fridskränkningsbrotten. Av avgörandet framgår att det inte är nödvändigt att beträffande 
varje enskild gärning ange detaljerade uppgifter och precisera tid och plats för att beviskravet skulle vara 
uppfyllt. Däremot måste några konkreta gärningar kunna specificeras. Vid införandet av 
fridskränkningsbrotten användes rättsfallet som ett argument för att ta hänsyn till systematiserade kedjor 
av våldsbrott. 
38 Prop. 1997/98:55 s. 80. 
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att de straffbara gärningarna måste vara fler än två, annars döms särskilt för de 

två brotten, som nämnts ovan. Hur många gärningar som krävs för att 

kränkningen ska anses upprepad ska enligt förarbetena bedömas med 

utgångspunkt i gärningarnas karaktär. 39 

 

Fridskränkningsbrottet ändrades till sin lydelse redan 1999 efter HD:s första 

avgörande med stöd av bestämmelsen.40 HD anförde att det med hänsyn till 

bestämmelsens ordalydelse krävdes att det måste finnas ytterligare någon 

handling utöver de åtalade gärningarna för att rekvisitet upprepad kränkning 

anses uppfyllt, t.ex. tidigare begångna brott för vilken den tilltalade fällts till 

ansvar. Detta fann HD inte vara rättspolitiskt tillfredsställande, vilket föran-

ledde att lagtexten ändrades.41 Det tidigare uttrycket ”varit ett led i en upprepad 

kränkning” ändrades till ”om var och en av gärningarna utgjort ett led i en 

upprepad kränkning”. Idag är det således endast tillåtet att bedöma den 

upprepade kränkningen utifrån de åtalade gärningarna, men till stöd för detta 

kan domstolen se till brott för vilka den tilltalade tidigare dömts. Detta kan 

åberopas som stöd för att bevisa att kränkningen är tillräckligt grov för att 

lagrummet ska kunna aktualiseras. Det innebär inte att brott som gärnings-

mannen redan är dömd för prövas återigen, utan endast att de kan tillämpas i 

bevissyfte.42 

 

… gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla. 

I propositionen betonas att gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada 

offrets självkänsla, alltså typiskt sett mer än vad som är fallet vid ett enskilt 

fristående integritetskränkande brott, och det föreligger således ett krav på viss 

kvalificering av de brottsliga gärningarna. Straffbestämmelsen fokuserar på 

den nedbrytande karaktär som systematiska kränkningar riktade mot närstående 

personer ofta utgör. Detta är en av de avgörande skillnaderna mot 

bestämmelsen om olaga förföljelse, som saknar detta rekvisit. De flesta brott i 

bestämmelsens brottskatalog innebär att självkänslan hos den utsatta personen 

skadas, men lagtexten kräver att självkänslan ska ha skadats allvarligt. Enligt 

                                                
39 Prop. 1997/98:55 s. 132 f. 
40 Se NJA 1999 s. 102. 
41 Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) Kommentaren till 4 kap 4 a §. 
42 Se Friberg & Jareborg, s. 52. 
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propositionen kan detta vid mer lindriga brott ske genom att gärningen ingår i 

ett mönster som sammantaget leder till att den kränkta personens självkänsla 

påverkas. Det är tillräckligt att gärningarna typiskt sett leder till att själv-

känslan skadas allvarligt vilket framkommer av uttrycket ägnade att. Det krävs 

därför inte att åklagaren i varje enskilt fall kan bevisa att den utsattes 

självkänsla verkligen har skadats allvarligt.43 Eftersom uttrycket ”systematiskt” 

inte tillämpats i lagtexten krävs inte att kränkningarna ska vara planerade även 

om ett mått av systematik kan finnas i kränkningen.44 

 

Närståenderekvisitet 

 

Bestämmelsen om fridskränkningsbrotten består av två stycken där det första 

avser grov fridskränkning och det andra grov kvinnofridskränkning. I lagtexten 

anges att första stycket avser brott mot någon närstående eller tidigare 

närstående, och det andra stycket brott där gärningsmannen är en man och 

brottsoffret en kvinna med vilken han är eller varit gift eller som han bor eller 

har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. Syftet med 

denna lagkonstruktion var att det kunde vara värdefullt att skilja ut sådana 

gärningar som företas av män mot kvinnor. På detta sätt är det möjligt att 

synliggöra och kartlägga det våld som tidigare ansetts tillhöra den privata 

sfären.45 Dessutom markeras den särskilda kränkning som brott av detta slag 

mot en närstående kvinna utgör, samtidigt som brottsbalkens könsneutrala 

utformning bibehålls. Även om det i de flesta fall är män som kränker kvinnor 

när bestämmelsen aktualiseras, omfattar lagrummet samtidigt brott mot barn 

och män. 

 

Det finns ingen definition avseende förhållandet närstående i bestämmelsens 

första stycke, som avser grov fridskränkning, och begreppet förekommer inte 

någon annanstans i BrB. Enligt lagmotiven förekommer inte någon 

uttömmande precisering av närståendebegreppet, även om det i första hand ska 

avse föräldrar, syskon eller barn. Detta torde dock normalt innebära att 

gärningsmannen och offret bor eller har bott tillsammans. I det andra stycket 

                                                
43 Prop. 1997/98: 55 s. 133. 
44 Prop. 1997/98:55 s. 81. 
45 Prop. 1997/98:55, s. 83 samt s. 131 samt Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) 
Kommentaren till 4 kap 4 a §. 



 18 

regleras däremot uttömmande vilka personer som kan bli föremål för grov 

kvinnofridskränkning; förhållanden där gärningsmannen är en man och 

brottsoffret en kvinna med vilken han är eller varit gift eller som han bor eller 

har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.46 

 

Att även par som levt i en fast parrelation utan att vara sammanboende kan 

omfattas av närståendebegreppet har prövats av HD i NJA 2004 s. 97. Parterna 

hade ett förhållande under 1,5 års tid utan att sammanbo. HD underströk att 

parterna sovit hos varandra flera gånger i veckan, att de haft gemensam 

mathållning samt att en av dem haft nyckel till den andres lägenhet. De hade 

varit ett etablerat par som umgåtts med varandra på ett sätt som är att jämföra 

med vad som kan vara fallet i ett samboförhållande eller mellan äkta makar. I 

domskälen uppges att begreppet vare sig i juridiskt eller i allmänt språkbruk 

kan anses ha en så entydig innebörd att det framstår som uteslutet att tillämpa 

det på en man och en kvinna som utan att vara gifta eller sambor lever i ett fast 

förhållande med varandra. HD ansåg att begreppet närstående avsetts innefatta 

även fall då en man och en kvinna eller två personer av samma kön, utan att 

vara sambor levt i en fast parrelation om förhållandet inte varit av obetydlig 

varaktighet samt präglats av en praktisk och känslomässig bindning.47 Detta 

vägledande rättsfall medför att första stycket i bestämmelsen anses omfatta fall 

då kränkningar förövats av en man mot en kvinna med vilken han utan att vara 

samboende levt i en fast parrelation med.  

 

Det har även varit föremål för diskussion när parterna är omyndiga och 

fortfarande står under sina föräldrars vårdnad. I Svea hovrätts mål B 317-05, 

bodde en kvinna fortfarande hos sin mor. Hovrätten ansåg att parterna inte 

hade den praktiska bindning som krävs för att grov fridskränkning ska bli 

tillämplig, även om de hade en känslomässig bindning. Parterna hade inte 

genomfört några praktiska arrangemang för att underlätta sammanlevnad varför 

hovrätten dömde mannen för de brottsliga gärningarna var för sig istället för, 

som tingsrätten, grov fridskränkning.48 Undersökningar visar att den vanligaste 

                                                
46 Prop. 1997/98:55 s. 132. 
47 Se även dom B 1041-11, Hovrätten för nedre Norrland, dom meddelad 20 dec. 2011, där parterna haft 
ett förhållande under sex månader. De hade inte gemensam bostad men sov hos varandra två-tre dagar per 
vecka och lät sina barn träffas. Hovrätten fann att parterna var ett etablerat par som umgåtts med varandra 
på ett sätt som är jämförbart med ett samboförhållande. Parterna ansågs vara närstående och mannen 
dömdes för grov fridskränkning. 
48Se även Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 1677-11 dom meddelad 29 juli 2011. 
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relationen vid grov fridskränkning är att målsäganden är eget barn till 

gärningsmannen. Vid grov kvinnofridskränkning är den vanligaste relationen 

att parterna haft ett pågående förhållande vid brottet.49 

 

3.4 Konkurrens 

 

Enligt propositionen gäller sedvanliga konkurrensregler vid tillämpning av 

fridskränkningsbrotten. Brottskatalogen för fridskränkningsbrotten innefattar 

vissa brott som betraktas som så grova att de ska dömas för särskilt. Detta 

innebär att brott som t.ex. grov misshandel ska dömas för särskilt, eftersom 

straffskalan generellt är strängare för detta brott.50 Samtliga gärningar som 

omfattas av lagrummet ska vara uppe till bedömning i domstolen samtidigt, 

men inte gärningar som gärningsmannen tidigare redan lagförts för då detta 

skulle strida mot principen ne bis in idem.51 

 

3.5 Det subjektiva kravet 
 

Lagföring för grov frids- och kvinnofridskränkning kräver uppsåt, men det är 

tillräckligt att gärningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska 

omständigheterna som läggs till grund för bedömningen. Det krävs däremot 

inte att gärningsmannens uppsåt eller syfte med gärningarna omfattar 

brottsbeskrivningens krav på att gärningarna inneburit en kränkning av offret 

och att de varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla. Domstolen gör 

denna bedömning utan att ta hänsyn till gärningsmannens värderingar och 

syften.52 

                                                                                                                                 
Gärningsmannen var 15 år och brottsoffret 14 år. Parterna hade under sitt nio månaders förhållande bott 
hos sina respektive föräldrar utan bestämmanderätt i fråga om boende eller ekonomi. Det ansågs inte att 
parterna haft tillräcklig praktisk bindning. 15-åringen dömdes för fyra fall av misshandel. Det kan finnas 
situationer där ungdomar betraktas som närstående om de t.ex. bor eller får barn tillsammans, men samma 
måttstock kan inte gälla för barn som för vuxna. 
49 Se Åklagarmyndighetens rapport Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, s. 24 & 28. 
50 Prop. 1997/98:55 s. 80 samt Friberg & Jareborg, s. 52. 
51 Juridisk princip som på latin översätts ungefär ”inte två gånger samma sak”. Principen ger uttryck för 
domens rättskraft enligt vilken en sak som avgjorts genom en dom som vunnit laga kraft inte får prövas 
på nytt. I brottmål kommen denna princip till uttryck i 30 kap. 9 § RB. Se prop. 1997/98:55 s. 81 f. 
52 Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 4 a §. 
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4. Olaga förföljelse 
 

4.1 Allmänt 
 

Riksdagens språkexpert anser att ordet ”stalkning” kan motsvaras av den 

svenska termen ”systematisk förföljelse”.53 Brå redovisade företeelsens 

omfattning år 2006 i sin rapport Stalkning i Sverige - Omfattning och åtgärder 

samt olika förslag till syfte att förebygga och motverka problemet. I rapporten 

har Brå genomfört en studie där drygt 4 000 personer deltagit av vilka 9 % 

uppgivit att de någon gång i livet blivit utsatta för upprepade trakasserier av en 

och samma person. Två tredjedelar av offren hade på ett eller annat sätt varit 

bekanta med gärningsmannen. Av dessa var en fjärdedel dåvarande eller 

tidigare partner och ca en fjärdedel hade någon annan privat relation till 

gärningsmannen. En tredjedel av offren var helt obekanta med gärnings-

mannen. Undersökningen visade att ju närmare relation som förelegat mellan 

parterna, desto allvarligare var trakasserierna. Hälften av de som trakasserats 

av en tidigare partner eller familjemedlem hade utsatts för våld, medan det var 

ovanligt att de okända gärningsmännen gått så långt att de brukat våld.54 

 

Regeringen beslutade utifrån Brå:s rapport att tillsätta Stalkningsutredningen, 

med uppdrag att utreda lämpliga skyddsåtgärder för att förstärka skyddet för 

personer som utsätts för upprepade hot, trakasserier eller förföljelse.55 Efter 

utredningens överlämnade av betänkandet Stalkning – ett allvarligt brott år 

2008, kriminaliserades stalkning genom införandet av brottet olaga förföljelse 

den 1 oktober 2011 i 4 kap. 4 b § BrB. Vid utformningen av straff-

bestämmelsen tjänade fridskränkningsbrotten som förebild. I betänkandet 

konstaterades att avsaknaden av möjlighet till helhetsbedömning av offrens 

situation utgjorde ett problem vid systematisk förföljelse i det svenska 

rättssystemet.56  Syftet med det nya brottet skulle vara att förstärka det straff-

rättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse samt att åstadkomma en 

                                                
53 Sørensson, Johan, Stalkning – Om brottet olaga förföljelse samt kontaktförbud, Norstedts Juridik 2011, 
s. 13. 
54 Brå:s rapport Stalkning i Sverige Omfattning och åtgärder samt SOU 2008:81, s. 119. 
55 Ju 2006: 09. 
56 SOU 2008:81. 
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straffmätning som återspeglade brottslighetens allvar när det upprepade 

handlandet utgjort en särskild kränkning av målsägandens integritet.57 Innan 

bestämmelsen infördes kunde en gärningsman dömas för varje enskild brottslig 

gärning, men det saknades förutsättningar för att beakta den utsatta personens 

övergripande situation.58  

 

4.2 Begreppsförklaring 
 

Det saknas idag en internationellt vedertagen definition för stalkning, men det 

finns tre kriterier som återkommer i litteraturen. Dessa är ett mönster av 

oönskat inkräktande på en annan person, ett uttalat eller underförstått hot samt 

att personen upplever rädsla som ett resultat av inkräktandet.59 I förarbetet till 

bestämmelsen om olaga förföljelse anges att ”stalka” kan vara att mer än rent 

tillfälligt förfölja eller kartlägga en person för egna syften genom att smyga sig 

på, övervaka eller förfölja någon i hemlighet eller genom att ta upprepade 

kontakter med någon. Kontakterna ska av offret uppfattas som störande, 

hotfulla, kränkande och skrämmande genom sitt innehåll, sättet det äger rum på 

och till sin omfattning. De beteenden som stalkning omfattar rör sig ofta om 

telefonsamtal, förföljelser, trakasserier eller hot om våld men kan även vara 

mer subtila.60  Agerandet syftar till att förödmjuka och hota utsatta personer, 

och består av ett antal händelser som var för sig kan utgöra ett relativt oskyldigt 

agerande men som tillsammans upplevs som mycket hotfulla och kränkande 

för den utsatte.61 Den klart största andelen stalkare har haft en parrelation med 

sitt offer. I en del fall har gärningsmannen redan under förhållandet utsatt den 

andra parten för våld. I dessa fall föreligger tidigare nämnd problematik av 

våld i nära relationer, där systematiskt våld och kränkningar förekommer, även 

efter att förhållandet upphört.62 När den utsatta parten avslutat förhållandet kan 

det leda till att den dominanta parten börjar förfölja honom eller henne i syfte 

att övertyga sin tidigare partner att återvända. Det förekommer även att 

förföljaren är förbittrad och motiveras av att skrämmas och upplever ofta sig 

själv som ett offer. Det finns flera uppmärksammade fall där personer förföljt 

                                                
57 Prop. 2010/11:45 s. 78. 
58 Prop. 2010/11:45 s. 90. 
59 Sørensson, s. 17 f.  
60 SOU 2008:81, s. 62. 
61 Syrén, Agneta, Smygande hot – en bok om stalkning, Nätnavet 2005, 2 u., s.11. 
62 Sørensson s. 17. 
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en tidigare partner vilket slutat i mycket grovt våld. Ett exempel är det s.k. 

Arbogafallet, där en kvinna mördade två barn efter att hon haft ett förhållande 

med barnens mammas nuvarande partner. När relationen tagit slut hade 

kvinnan under ett års tid vid upprepade tillfällen kontaktat mannen och kartlagt 

hans förehavanden.63 Det finns en mängd andra slag av stalkare, där den mest 

uppmärksammade är s.k. ”kändisförföljelse”.64 

 

4.3 Rekvisit och lagteknik - 4 kap. 4 b § BrB 
 

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 
1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är 

ringa, 
2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket, 
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §, 
5. ofredande enligt 4 kap. 7 §, 
6. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §, 
7. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott, 
8. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller 
9. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) 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 brottsliga gärningarna… Lagstiftaren har försökt täcka in samtliga 

straffvärda förfaranden inom det område som bestämmelsen är avsedd att 

skydda. Införandet av lagrummet har inte utvidgat det kriminaliserade området 

utan har istället medfört att det systematiska handlandet nu kan bli föremål för 

domstolens prövning som en helhet. Den straffbelagda handlingen är 

”förföljelse” av en person, genom ett flertal handlingar som var för sig är 

kriminaliserade. Gärningarna ska sammantaget ha utgjort en upprepad, 

systematisk kränkning mot en och samma person och kan bestå i att någon 

upprepat plågar, terroriserar eller utsätter en annan person för obehag genom 

att begå brott mot denne.65 Brottet kan innefatta såväl gärningar som var för sig 

har ett straffvärde som motsvarar böter, som sådana gärningar där straffvärdet 

motsvarar fängelse. Minimistraffet är fängelse i 14 dagar. Straffvärdet påverkas 

                                                
63 Svea hovrätt mål nr. B 8390-08 dom meddelad 16 feb. 2009. 
64 Sørensson s. 18. 
65 Prop. 2010/11:45 s. 77. 
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av de enskilda gärningarnas allvar och intensitet och den samlade 

brottslighetens omfattning. Ju allvarligare eller ju fler gärningar som ingår i 

den samlade brottsligheten, desto högre ska straffvärdet anses vara.66 

 

… ska var och en utgöra ett led i en upprepad kränkning… Det är inte 

nödvändigt att de begångna gärningarna är av samma slag, och om det i den 

samlade brottsligheten ingår andra brottstyper döms särskilt för dessa. Brottet 

består av en serie i och för sig straffbara gärningar. Det är inte fråga om ett s.k. 

perdurerande brott, dvs. en enda fortlöpande gärning som i sig utgör ett brott 

utan domstolen måste, liksom vid brott i allmänhet, ta ställning till om varje 

enskild gärning är styrkt. Precis som vid fridskränkningsbrotten preskriberas de 

enskilda gärningar som ingår i brottet särskilt.67 Det kan i regel förutsättas att 

brottsliga gärningar av det slag som bestämmelsen avser och som ingår i en 

serie brott mot en och samma person utgör en kränkning av dennes personliga 

integritet. Vid bedömningen av huruvida gärningarna utgör ett led i en 

upprepad kränkning kan domstolen beakta om den tilltalade tidigare dömts för 

brott mot målsäganden, men det är inte fråga om att döma på nytt för tidigare 

gärningar.68 

 

… av offrets personliga integritet. Det räcker således inte med att flera 

gärningar begåtts mot samma person, utan det upprepade handlandet ska ha 

utgjort en särskild kränkning av offrets personliga integritet. Med upprepad 

kränkning avses, i likhet med vad som gäller för fridskränkningsbrotten, 

gärningar som tar sikte på den personliga integriteten och som sker vid 

upprepade tillfällen. I motiven till bestämmelsen anges att det vanligtvis kan 

förutsättas att brottsliga gärningar som ingår i bestämmelsen om olaga 

förföljelse, och som ingår i en serie brott mot en person, i regel utgör en 

kränkning av den utsattes personliga integritet.69 Det bör slutligen noteras att 

något krav motsvarande vad som gäller för de grova fridskränkningsbrotten, att 

gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, inte 

har ställts upp.  

                                                
66 Prop. 2010/11:45 s. 78. 
67 Prop. 2010/11:45 s. 77. 
68 Prop. 2010/11:45 s. 73 f. 
69 Prop. 2010/11:45 s. 73 f. 
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4.4 Konkurrens 
 

Konkurrensproblem berörs mycket knapphändigt i bestämmelsens förarbeten 

och det medges att lagkonstruktionen kan ge upphov till konkurrensproblem i 

förhållande till fridskränkningsbrotten.70 Redan Stalkningsutredningen under-

strök att det nya brottet borde utformas så att konkurrensproblem gentemot 

fridskränkningsbrotten inte skulle uppstå samt att om gärningarna sammantaget 

inte kan anses ha utgjort en upprepad kränkning, ska domstolen döma särskilt 

för de enskilda brotten.71 Föreligger förutsättningar att döma för grov 

fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning, ska istället dessa lagrum 

tillämpas. Vid utformandet av straffskalan uppgavs i utredningen att olaga 

förföljelse inte bör ha en lika sträng straffskala som fridskränkningsbrotten 

eftersom det nya brottet omfattar gärningar som har lägre straffvärde. Har 

gärningsmannen gjort sig skyldig till ytterligare gärningar mot samma 

brottsoffer ska allmänna konkurrensregler tillämpas, vilket innebär att 

gärningsmannen ska dömas för båda brotten i konkurrens.72 

 

4.5 Det subjektiva kravet 
 

Bestämmelsen kräver uppsåt för att grunda straffansvar men det krävs inte att 

gärningsmannen haft till syfte att kränka målsägandens integritet utan det är 

tillräckligt att uppsåt förelegat i förhållande till de faktiska omständigheter som 

läggs till grund för bedömningen. Det krävs alltså inte något specifikt syfte 

med förföljelsen. Vad som förutsätts är enbart att det upprepade handlandet 

objektivt sett framstår som påträngande eller annars som ett angrepp på 

personen i fråga. Bedömningen av huruvida de brottsliga gärningarna utgjort 

förföljelse eller inneburit en kränkning är oberoende av den tilltalades syfte 

med handlandet. Om denne däremot haft uppsåt till de brottsliga gärningarna 

men inte till det upprepade handlandet föreligger inte förföljelse. Så kan vara 

fallet om flera enskilda brott endast av en slump drabbar samma målsägande.73 

                                                
70 Prop. 2010/11: 45 s. 77. 
71 SOU 2008:81 s. 134. 
72 Prop. 2010/11:45 s. 73 f. 
73 Prop. 2010/11:45 s. 78. 
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5. Väsentliga skillnader  
 

Detta avsnitt har till syfte att ge läsaren en större förståelse för och bättre 

överblick över gränsdragningsproblematiken inför rättsfallsanalysen i nästa 

kapitel. Avsnittet summerar de viktigaste omständigheterna som skiljer 

fridskränkningsbrotten och bestämmelsen om olaga förföljelse åt.  

 

5.1 De kriminaliserade gärningarna 
 

De två lagrummen är båda konstruerade så att flera brott tillsammans bildar ett 

grövre brott. Respektive brottskatalog skiljer sig däremot åt. I brottskatalogen 

för fridskränkningsbrotten ingår samtliga bestämmelser i 3, 4 och 6 kapitlet 

BrB dvs. brotten mot liv och hälsa, frihet och frid samt sexualbrotten. I 

bestämmelsen om olaga förföljelse ingår enbart enskilda bestämmelser och 

specifika brott. Dessa är misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller 

olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse, åverkan samt 

överträdelse av kontaktförbud. De brott som ingår i bestämmelsen om olaga 

förföljelse, men som inte ingår i fridskränkningsbrotten, är skadegörelse enligt 

12 kap. 1 § BrB, åverkan enligt 12 kap. 2 § BrB samt överträdelse av lagen 

(1988:688) om kontaktförbud. För tillfället finns förslag om att utöka 

brottskatalogen för fridskränkningsbrotten med dessa två brott med 

målsättningen att ytterligare tillgodose lagens syfte. Det finns även ett visst 

intresse av att de två lagbestämmelserna så långt som möjligt överensstämmer 

och utformas på ett likartat sätt.74 I dagsläget kan överträdelse av ett meddelat 

kontaktförbud75 förekomma vid sidan av fridskränkningsbrotten.  

 

5.2 Närståenderekvisitet 
 
Bestämmelsen om olaga förföljelse saknar det krav på att brott ska ha begåtts 

mot en närstående som fridskränkningsbrotten uppställer. I motiven till 

bestämmelsen om olaga förföljelse uppges att syftet med att inte låta denna 

bestämmelse begränsas till närståendeförhållanden var just det att det saknades 
                                                

74 SOU 2011:85 s. 13 samt s. 94. 
75 Lagen (1988:688) om besöksförbud som trädde i kraft den 1 oktober 2011 kallas numera kontakt-
förbud. 
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en straffbestämmelse som tog sikte på upprepade kränkande gärningar utanför 

närståendeförhållanden.76 Det fanns dock även förslag från Stalknings-

utredningen att de grova fridskränkningsbrottens tillämpningsområde skulle 

utvidgas genom att avskaffa närståendekravet som ett alternativ till införandet 

av ett nytt lagrum för att förhindra stalkning. Utredningen anförde emellertid 

att det skulle kunna medföra att syftet med fridskränkningsbrotten till viss del 

skulle gå förlorat samt att straffbestämmelsen om fridskränkningsbrotten skulle 

kunna urholkas.77  

 

5.3 Gärningar som ska vara ägnade att allvarligt skada offrets 
självkänsla 
 

Ytterligare en avgörande skillnad mellan de två bestämmelserna är kravet på 

att gärningarna ska ha varit ägnade att skada offrets självkänsla, vilket ställs 

upp i fridskränkningsbrotten men som inte förekommer i bestämmelsen om 

olaga förföljelse. Det krävs alltså inte något särskilt syfte med den olaga 

förföljelsen på det sätt som krävs för att gärningarna ska kvalificeras som 

fridskränkningsbrott. Förföljelse kan vara mycket påträngande för den utsatte, 

ibland i sådan utsträckning att dennes liv påverkas avsevärt, men kan även vara 

sådan att den inte påverkar den utsattes vardag i någon större omfattning. För 

att bestämmelsen skulle kunna omfattas av båda typer av situationer beslöts att 

något krav på att gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada personens 

självkänsla inte skulle ställas upp. Det kan tänkas att samtliga stalkare inte har 

offrets självkänsla i fokus vid förföljandet, varför vissa gärningsmän skulle 

kunna undgå lagföring om detta rekvisit uppställdes i bestämmelsen om olaga 

förföljelse. Istället föreskrevs att detta bör kunna beaktas vid bedömningen av 

straffvärdet eller leda till ansvar för grov frids- eller kvinnofridskränkning.78 

Vid fridskränkningsbrotten är det tillräckligt att det upprepade handlandet 

objektivt sett framstår som påträngande eller besvärande eller annars som ett 

angrepp på den andre personen. Gärningarna ska typiskt sett leda till att 

självkänslan skadas allvarligt och det krävs inte att åklagaren i varje enskilt fall 

kan bevisa att den utsattes självkänsla verkligen har skadats.79   

                                                
76 Prop. 2010/11: 45 s. 33. 
77 SOU 2008:81 s. 126. 
78 Prop. 2010/11:45 s. 72 f. 
79 Prop. 1997/98: 55 s. 133. 
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6. Gällande rätt 
 

De väsentliga skillnader som föreligger mellan de två lagrummen, vilka 

presenterades i ovanstående kapitel, är viktiga att ta i beaktande i den följande 

rättsfallsanalysen. Detta avsnitt presenterar rättsläget genom undersökning av 

sex för utredningen relevanta rättsfall. För att inte göra utredningen orimlig till 

sin omfattning har enbart praxis där gärningsman och brottsoffer tidigare haft 

en familjerelation alternativt tidigare haft en parrelation, tillämpats. Syftet är att 

försöka utröna vilka omständigheter som legat till grund för domstolens 

bedömning. Detta avsnitt försöker lyfta fram vilken straffbar handling som 

gärningsmannen gjort sig skyldig till, vilket förhållande som förelegat mellan 

gärningsman och brottsoffer samt vilka omständigheter som domstolen ställt i 

centrum i domskälen.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att det förvisso är åklagaren som beslutat om 

rubricering av de straffbara gärningarna, men domstolen är inte bunden av 

åklagarens rubricering utan kan fritt besluta vilket lagrum som ska tillämpas 

enligt 30 kap. 3 § 2 st. RB. 

 

6.1 Grov fridskränkning  

 

6.1.1 B 7979-11 Svea hovrätts dom meddelad 27 april 2012  
 

En kvinna hade under en period av ett år ofredat sin före detta sambo, med 

vilken hon haft ett förhållande under drygt fyra år, varav två som samman-

boende. Ofredandet bestod i ett stort antal telefonpåringningar och sms, ibland 

mellan 200 och 300 samtal per dag, i vilka hon använt kränkande tillmälen 

såsom ”äcklig”, ”fitta”, ”äckelbög” och ”missbildad mellan benen”. Mannen 

uppgav att kvinnan låst in honom under deras förhållande samt hotat med att 

döda honom, förstöra hans liv genom att trakassera hans vänner samt få honom 

vräkt. Kvinnan var sedan tidigare dömd för bl.a. ofredande mot samma man 

och hade meddelats kontaktförbud mot denne. Åklagaren yrkade ansvar för 

grov fridskränkning. 
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Domstolens bedömning 

 

Två instanser konstaterade att kvinnan gjort sig skyldig till flera fall av 

ofredande genom det stora antalet telefonsamtal och sms både avseende 

omfattning och dess kränkande innehåll samt flera fall av olaga hot och 

överträdelse av ett tidigare meddelat kontaktförbud. Sammantaget ansåg båda 

instanser att gärningarna utgjort ett sådant led i en upprepad kränkning av 

mannens integritet samt var ägnade att allvarligt skada hans självkänsla, att 

gärningarna uppfyllde kraven för grov fridskränkning. Parterna var tidigare 

närstående, då de sammanbott i över två år. Domskälen uppger enbart att då 

omfattning av sms och telefonsamtal varit stor och hoten upplevts som mycket 

verkliga för målsäganden, skulle kvinnan dömas för grov fridskränkning till 

sex månaders fängelse. 

 

6.1.2 B 9609-12 Svea hovrätts dom meddelad 11 mars 2013 
 

En kvinna hade under ca nio månader månader skickat ett tjugotal sms med 

kränkande, rasistiskt innehåll till sina två före detta styvbarn. Hon hade varit 

gift med barnens adoptivfar och barnen hade under de tre år som förhållandet 

varat bott tillsammans med pappan och styvmodern i viss omfattning. 

Åklagaren gjorde gällande att kvinnan gjort sig skyldig till grov fridskränkning 

eller olaga förföljelse alternativt ofredande.  

 

Domstolens bedömning 

 

De brottsliga gärningarna utgjordes av att kvinnan skickat 18 respektive 9 sms 

till vardera målsägande med kränkande, rasistiskt innehåll. Hovrätten delade 

tingsrättens bedömning att barnen var att anse som närstående till den före 

detta styvmodern, då de under tiden för faderns och styvmoderns tre år långa 

förhållande bott tillsammans med dem mer än bara sporadiskt. Både tings- och 

hovrätt bedömde agerandet som flera fall av ofredande samt fastställde att 

innehållet i meddelandena varit av djupt kränkande och nedsättande karaktär 

med rasistiska inslag samt var ägnade att såra barnens självkänsla. Det 

fastslogs att innehållet i meddelandena varit sådant att det förutom att kränka 

barnens person, även varit ägnat att skada den grundläggande trygghet och det 
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förtroende som barn ska kunna känna för de vuxna som ansvarar för dem. 

Hovrätten uppgav att enbart sms:en i sig inte kunde bedömas utgöra 

ofredanden utan vanligtvis bedöms enstaka kränkande tillmälen som 

förolämpning. Däremot innebar den kränkning avseende barnens ursprung, och 

på det sätt som meddelandena var avsedda att ge barnen uppfattningen att deras 

pappa inte ville ha dem, varit så djupt kränkande, nedsättande och rasistiska, att 

det varit uppenbart att de varit ägnade att såra barnens självkänsla. Således 

fastslog hovrätten att sms:en utgjort en kännbar fridskränkning för barnen 

varför gärningarna kunde bedömas som ofredanden, utgjorde ett led i en 

upprepad kränkning av barnens personliga integritet samt var ägnade att 

allvarligt skada deras självkänsla. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och 

kvinnan dömdes för grov fridskränkning till villkorlig dom och samhällstjänst i 

200 timmar, motsvarande 8 månaders fängelse.  

 

6.2 Olaga förföljelse  

 

6.2.1 B 1259-12 Svea hovrätt dom meddelad 14 mars 2012 
 

Parterna hade sammanbott i drygt sex månader innan kontaktförbud 

meddelades till skydd för målsäganden efter att hon avslutat förhållandet. 

Mannen hade tagit kontakt med kvinnan under tre månader vid 28 tillfällen 

genom att ropa att han älskade henne genom hennes brevinkast och lämna 

blommor samt tända ljus utanför hennes dörr. Han hade följt efter kvinnan till 

hennes arbetsplats, ringt, bankat på ett fönster tills det gått hål i detta och sedan 

stoppat in sina kläder genom hålet. Åklagaren hade yrkat ansvar för grov 

kvinnofridskränkning samt överträdelse av kontaktförbud och senare i hov-

rätten yrkat ansvar i andra hand för olaga förföljelse. 

 

Domstolens bedömning 

 

I detta fall hade mannen begått en mängd mindre allvarliga gärningar vilka av 

tingsrätten bedömdes som ofredanden, skadegörelse och överträdelser av 

kontaktförbud. Mannen dömdes för varje gärning särskilt och inte, som 

åklagaren yrkat, för grov kvinnofridskränkning. Hovrätten fastställde i princip 
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tingsrättens dom men bedömde istället gärningarna som olaga förföljelse och 

dömde mannen till fängelse i fyra månader. Enligt hovrätten var gärningarna 

inte så hänsynslösa eller sådana fridskränkningar att de var att anse som 

ofredanden var för sig. Emellertid fick de, mot bakgrund av det meddelade 

kontaktförbudet och med hänsyn till deras intensitet, anses utgöra ofredanden. 

Båda instanser ansåg att gärningarna inte var ägnade att allvarligt skada 

målsägandens självkänsla, varför bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning 

inte kunde tillämpas. Att hovrätten bedömde gärningarna som olaga förföljelse 

och inte dömde mannen för gärningarna separat måste anses vara i linje med 

lagens syfte. Ingen instans diskuterar förhållandet mellan parterna. Mannen var 

mantalsskriven hos kvinnan och bodde hos henne under ca åtta månader, men 

förhållandet avbröts ett antal gånger, då mannen flyttade ut under perioder för 

att alltid återvända. 

 

6.2.2 B 318-12 Skaraborgs tingsrätts dom meddelad 20 mars 2012 
 

En man hade under två månader skickat ett tjugotal sms och meddelanden via 

Facebook till sin före detta sambo, ringt ett antal gånger och kört omkring 

utanför hennes bostad. Mannen hade även ställt sig i vägen för kvinnan då hon 

skulle gå ut från en affär och samtidigt hotat henne genom att knyta sin näve i 

luften och säga du är död, snart ska du få se vad som händer, jag har sån jävla 

lust att… Parterna hade haft ett elva år långt förhållande som avslutats på 

kvinnans initiativ. Samtliga gärningar begicks i strid med det kontaktförbud 

som meddelats mannen avseende kvinnan vid en tidigare rättegång där han 

dömts för bl.a. misshandel och olaga hot mot samma kvinna. 

 

Domstolens bedömning 

 

Tingsrätten fastställde att mannen gjort sig skyldig till ett fall av olaga hot samt 

åtta överträdelser av kontaktförbud. Gärningarna följde ett visst mönster och 

det olaga hotet hade enligt tingsrätten inneburit ett allvarligt angrepp på 

målsägandens trygghet till person. Denna gärning var även ägnad att skada 

tryggheten och tilliten hos parternas gemensamma barn i förhållande till 

modern. Mannen utgjorde tidigare närstående till kvinnan då de sammanlevt 

under många år. I domskälen framhölls att dessa brott är typiska för ett 
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förföljelsebeteende, samt att handlingarna varit upprepade och 

integritetskränkande. Tingsrätten tog vid bedömningen av huruvida de åtalade 

gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning, hänsyn till gärningarnas 

allvar samt att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott mot 

målsäganden. Domstolen dömde mannen för olaga förföljelse samt för 

ytterligare ett antal brott till fängelse i åtta månader varav fyra månader avsåg 

den olaga förföljelsen. 

 

6.2.3 B 3633-12 Göta hovrätts dom meddelad 29 januari 2013 
 
 
I detta fall hade parterna haft ett förhållande under våren 2011 som mannen 

avslutat i januari 2012, men som enligt kvinnan fortgått till september 2012. 

Kvinnan hade under en period av tre månader överskridit meddelat kontakt-

förbud genom att olovligen tränga in på mannens veranda och skriva sitt och 

mannens namn på inredning, fasad och lösa papper och därigenom orsakat 

skada till okänt värde. Hon hade även skickat 111 text- och bildmeddelanden 

med delvis obehagligt och hotfullt innehåll samt ringt mannen vid ett stort antal 

tillfällen, ibland uppemot 70 samtal under en dag. Vid fem tillfällen hade 

kvinnan skickat meddelanden med bilder på sig själv i underkläder eller utan 

kläder i sexuella positioner. Kvinnan hade slutligen huggit mannen med en 

kniv i låret, uppsökt honom på hans arbetsplats samt kletat hundavföring på 

handtaget till passagerardörren på hans bil. Åklagaren hade yrkat ansvar för 

grov misshandel samt olaga förföljelse. 

 

Domstolens bedömning 

 

Gärningarna bedömdes som misshandel av normalgraden samt hemfridsbrott, 

ofredanden, överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse och flera fall av 

sexuellt ofredande. Det ansågs klarlagt att var och en av gärningarna utgjort ett 

led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet och antalet brottsliga 

gärningar var tillräckligt för att bedömas som olaga förföljelse. Tingsrätten 

uppgav i sin påföljdsbedömning att gärningarnas samlade straffvärde uppgick 

till fängelse sex månader, men att lagstiftarens syfte med bestämmelsen om 

olaga förföljelse varit att åstadkomma en höjd straffnivå varför kvinnan 
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dömdes till fängelse i åtta månader. Hovrätten ändrade påföljden till fängelse 

ett år efter att ha bedömt misshandelns straffvärde högre. Orsaken till det höga 

straffvärdet var den misshandel hon begått, vid sidan av den olaga förföljelsen. 

Parterna hade haft ett förhållande under ungefär åtta månader. 

 

6.2.4 B 2360-12 Borås tingsrätts dom meddelad 9 april 2013 
 

En man hade skickat över 1 000 sms till sin före detta flickvän under en period 

av tio dagar samt lagt ut fotografier på kvinnan på Facebook. Meddelandena 

innehöll både förtäckta och öppna hot om att det skulle ”gå illa” för 

målsäganden och dennas familj om hon inte svarade på hans sms och samtal. 

Mannen hade även ringt och hotat att bryta sig in hos kvinnan med hjälp av en 

vän. Kvinnan hade redan samma dag som relationen avslutats meddelat att hon 

skulle anmäla gärningsmannen till polisen om beteendet fortsatte. Parternas 

förhållande varade sju månader utan sammanboende. Mannen meddelades 

kontaktförbud gentemot kvinnan, varpå trakasserierna upphörde. Åklagaren 

hade yrkat ansvar för olaga förföljelse alternativt ofredande i förening med 

olaga hot.  

 

Domstolens bedömning 

 

Tingsrätten lyfte vid sin bedömning fram den omfattning i vilken det ringts och 

sms:ats till målsägandens telefon. Samtal ringdes till henne dag som natt, till 

slut kunde hon inte använda telefonen över huvud taget, varför detta var att 

anse som flera fall av ofredande. Dessutom hade målsäganden redan i ett tidigt 

skede meddelade att hon skulle anmäla gärningsmannen till polisen om han 

inte slutade kontakta henne. Den tilltalade hade även gjort sig skyldig till olaga 

hot via samtal per telefon och sms. Beteendet var enligt tingsrättens bedömning 

mycket hänsynslöst och var och en av gärningarna hade utgjort en kränkning 

av målsägandens integritet. Avseende förhållandet mellan gärningsman och 

brottsoffer, konstaterade domstolen att parterna varit ett par under sju månader 

under vilka de bodde i olika städer och umgicks under veckosluten samt att 

målsäganden avslutat relationen. Domstolen fastställde att var och en av 

gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet 

varför den tilltalade dömdes för olaga förföljelse till fyra månaders fängelse.  
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7. Göta hovrätts dom B 3238-12 meddelad 8 januari 
2013 
 

Detta avsnitt avser att analysera ett aktuellt fall mer ingående i syfte att jämföra 

ovanstående praxis med ett fall som ännu inte avgjorts slutligt. B 3238-12 är 

överklagat till HD som den 6 februari 2013 meddelade prövningstillstånd 

avseende brottsrubricering och påföljd.80 Även denna del av undersökningen 

fokuserar på underfrågeställningarna vilken straffbar handling som 

gärningsmannen gjort sig skyldig till, vilka omständigheter som domstolen 

fokuserat på i sina domskäl samt vilket förhållande som förelegat mellan 

gärningsman och brottsoffer. 

 

Den 20 oktober 2012 dömdes en man av Skaraborgs tingsrätt till tio månaders 

fängelse för olaga förföljelse, ofredande samt överträdelse av kontaktförbud 

mot sin före detta flickvän, en dom som Göta hovrätt fastställde men där 

straffet kortades ned till åtta månaders fängelse. De brottsliga gärningarna hade 

ägt rum under en period av drygt två månader. Parterna var ett par under ca 

fem år och fick en dotter tillsammans. De separerade och mannen flyttade 

tillbaka till sitt hemland, där han träffade en ny kvinna mot vilken han begick 

flera brott för vilket han dömdes till ett flerårigt fängelsestraff. Den tilltalade 

återvände till Sverige år 2011 då han och målsäganden åter blev ett par och 

flyttade ihop, men förhållandet tog snart slut. Mannen uppträdde flera gånger 

nära kvinnans bostad och kontrollerade hennes och barnens dagliga rutiner, 

bl.a. genom att upp till tio gånger per dag köra långsamt förbi hennes hem, 

stanna och fotografera in i hennes hus och titta in genom fönster, kontrollera 

bilar parkerade utanför bostaden och lysa in i huset med billyktorna under 

dygnets alla timmar samt ringa och skicka meddelanden till kvinnan per sms. I 

mars 2012 meddelades mannen kontaktförbud gentemot kvinnan och den 

gemensamma dottern. Åklagaren yrkade enbart ansvar för olaga förföljelse.  

 

Domstolens bedömning 

 

Hovrätt och tingsrätt fastställde att mannen gjort sig skyldig till olaga 

förföljelse eftersom han genom ovan sagda beteende överträtt det mot honom 

                                                
80 Detta mål har erhållit målnr. B 272-13 hos HD. 
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ålagda kontaktförbudet avseende kvinnan och deras gemensamma dotter. Det 

konstaterades att mannen inte kunnat ha något annat ärende än att bevaka 

målsäganden med sitt agerande då vägen förbi hennes hus inte leder 

någonstans samt att mannen velat kontrollera vilka personer, främst män, som 

haft sina bilar parkerade utanför målsägandens hus. Domstolen uppgav att på 

det sätt som mannen, utan rimlig anledning, så gott som dagligen kört förbi 

utanför målsägandens bostad, stannat och fotograferat samt bländat med ljuset 

var att beteckna som hänsynslöst. Det fastställdes även att mannen gjort sig 

skyldig till olaga hot med uttalandet ”du har börjat gräva i helvetet, du ska 

brinna där” vilket uppenbarligen varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för 

den egna säkerheten till person för målsäganden. Domstolen uppgav att 

samtliga gärningar skulle ses i ett sammanhang samt att var och en av 

gärningarna får anses ha utgjort led i en upprepad kränkning av målsägandens 

integritet. Således dömdes mannen för olaga förföljelse mot sin före detta 

flickvän till tio månaders fängelse av tingsrätten respektive åtta månaders 

fängelse av hovrätten. Vid bestämmelse av påföljd beaktade domstolen att det 

rört sig om ett mycket stort antal gärningar samt att dessa fått till konsekvens 

att kvinnan fått lämna sin bostad och numera lever under skyddad adress. 

Domen överklagades till HD av den tilltalade avseende brottsrubricering och 

påföljd. Prövningstillstånd meddelades avseende brottsrubricering och målet är 

för närvarande under behandling i HD. 

 

Kommentar 

 

I detta mål har gärningsmannen gjort sig skyldig till ett antal överträdelser av 

kontaktförbud samt ett fall av olaga hot. Kvinnan och mannen har haft ett 

förhållande under fem år, under denna tid bott tillsammans och har barn 

tillsammans vilket klassificeras som ett närståendeförhållande. Tings- och 

hovrätt lägger i sin bedömning vikt vid mannens hänsynslösa beteende genom 

att under långa perioder och vid ett stort antal tillfällen påverka kvinnans 

vardagsliv. Domstolen betonar även att mannens handlande medfört att 

kvinnan tvingats flytta till skyddad adress.   
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8. Praxisanalys 
 

De sju rättsfall som här ovan presenterats är avsedda att bidra till möjligheten 

att klargöra vilka faktorer som varit avgörande vid domstolens bedömning av 

de brottsliga gärningarna. Nedan jämförande analys fokuserar även här på 

parametrarna vilken straffbar handling som gärningsmannen gjort sig skyldig 

till, vilka omständigheter som domstolen fokuserat på i sina domskäl samt 

vilket förhållande som förelegat mellan gärningsman och brottsoffer. 

 

8.1 B 9609-12 och B 2360-12 
 

Vid jämförelse mellan B 9609-12 och B 2360-12 framkommer intressanta 

resultat. I det första fallet hade en före detta styvmoder dömts för grov 

fridskränkning till villkorlig dom motsvarande åtta månaders fängelse för att ha 

skickat ett tjugotal sms till sina före detta styvbarn. Det andra fallet gällde en 

man som skickat över 1 000 sms till sin före detta flickvän och för detta dömts 

för olaga förföljelse till fyra månaders fängelse. Det framstår som att 

domstolen anser att det är innehållet i de meddelanden som avgjort 

gärningarnas allvar, inte omfattningen av de meddelanden som skickats. I det 

andra fallet skickades ett avsevärt större antal sms, där en del av de 1 000 

meddelandena innehöll kränkningar och hot, men där dessa kränkningar inte 

ansågs lika allvarliga som de som den före detta styvmodern skickat. Det 

verkar inte ha spelat någon roll att mannen skickat över 1 000 sms inom loppet 

av tio dagar, det är fortfarande att anse som olaga förföljelse och inte som 

fridskränkning. Tidsaspekten kan ha påverkat domstolarnas bedömning. I det 

första fallet har gärningsmannen begått kränkningar mot den ena målsäganden 

under en period av ca åtta månader och mot den andra målsäganden under en 

period av ca tre månader. I det andra fallet har gärningsmannens kränkningar 

pågått under endast tio dagar. Det finns inte angivet i motiven till 

bestämmelserna huruvida tiden är en viktig aspekt att ta hänsyn till men 

självklart medför ett utdraget händelseförlopp en grövre kränkning vilket kan 

påverka bedömningen. 
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Vidare är det intressant att parterna i det första fallet är att anse som 

närstående, men inte i det andra fallet, där parterna haft ett förhållande under 

sju månader utan att vara sammanboende kan ha spelat in i bedömningen av 

brottsligheten. Eftersom parterna enligt praxis inte kan anses som närstående81 

kan gärningarna i detta fall ändå aldrig kvalificeras som ett 

fridskränkningsbrott, även om brottsligheten möjligtvis kan jämställas med det 

första fallet. Gärningarna värderas mycket olika av domstolarna och den 

viktigaste faktorn framstår vara vilket förhållande som förelegat mellan 

brottsoffer och gärningsman samt vilket innehåll de aktuella meddelandena 

haft. 

 

8.2 B 7979-11 och B 3633-12 
 

I B 7979-11 dömdes en kvinna till grov fridskränkning för att ha ofredat sin 

före detta sambo med ett stort antal telefonpåringningar och sms med 

kränkande tillmälen, och i 3633-12 trängde en kvinna olovligen in i sin före 

detta partners bostad där hon åstadkom stor skadegörelse samt bl.a. kletat 

hundavföring på brottsoffrets bildörr, och därigenom gjort sig skyldig till olaga 

förföljelse. Gärningarna i det andra fallet skulle kunna anses som lika 

allvarliga, om inte allvarligare, än i det första fallet. Trots detta bedömdes det 

andra fallet som olaga förföljelse medan det första fallet som det grövre brottet, 

grov fridskränkning. I dessa fall framstår den avgörande skillnaden ligga i 

förhållandet mellan parterna. I det första fallet hade parterna haft ett 

förhållande under fyra år och sammanbott under två av dessa. I det andra fallet 

hade parternas förhållande varat under ca åtta månader och inget anges i 

domskälen om att parterna skulle ha sammanbott. Om parterna inte 

sammanbott, utan endast haft en åtta månader lång relation, uppnår relationen 

antagligen inte kraven för ett närståendeförhållande. Varför domstolen inte 

ansett att paret var närstående framgår inte av domskälen. Det skulle kunna 

vara så att domstolen ansett att förhållandet inte varit av tillräcklig varaktighet 

eller präglats av den praktiska och känslomässiga bindning som krävs enligt 

HD:s praxis. Således finns ingen möjlighet för domstolen att tillämpa 

fridskränkningsbrottet, även om de brottsliga gärningarna är tillräckligt 

allvarliga för att kunna utgöra grov fridskränkning. 
                                                

81 Vid jämförelse med NJA 2004 s. 97. 
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Även här är värt att notera tidsaspekten. Gärningarna i mål B 7979-11, som 

bedömdes som grov fridskränkning, begicks under ett års tid medan 

gärningarna i mål B 3633-12 vilka bedömdes som olaga förföljelse, enbart 

begicks under tre månader. 

 

8.3 B 1259-12 
 

Denna dom är av stort intresse för analysen. I domskälen diskuterar både tings- 

och hovrätt det rekvisit som uppställs i fridskränkningsbrotten, att gärningarna 

måste vara ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla, för att 

kvalificeras som ett fridskränkningsbrott enligt 4 kap. 4 a § BrB. Det är 

ovanligt att domstolen över huvud taget diskuterar detta rekvisit i domskälen, 

eftersom något annat rekvisit oftast redan medfört att någon av bestämmelserna 

inte kan tillämpas, t.ex. närståenderekvisitet. I detta fall ansåg båda domstolar 

att gärningarna som sådana var tillräckligt grova för att kunna utgöra grov 

fridskränkning. Parterna hade vidare sammanbott under äktenskapsliknande 

förhållanden under sex månader, vilket skulle kunna medföra att parterna 

betraktats som närstående. Men gärningarna som mannen gjort sig skyldig till, 

bl.a. genom att ropa in genom kvinnans brevlåda att han älskar henne, samt 

lämna blommor och levande ljus utanför kvinnans dörr, kunde inte anses ha 

varit ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla. Av denna anledning 

kunde inte bestämmelsen om fridskränkning tillämpas, trots att övriga 

förutsättningar var uppfyllda för att tillämpa bestämmelsen. Således bedömdes 

gärningarna som olaga förföljelse och mannen dömdes till fyra månaders 

fängelse. 

 

8.4 B 318-12 
 

I detta fall valde tingsrätten att döma en man till olaga förföljelse efter att han 

skickat ett tjugotal sms samt Facebookmeddelanden till sin före detta sambo, 

hotat kvinnan, ringt henne ett antal gånger samt kört omkring utanför hennes 

bostad i strid med ett tidigare meddelat kontaktförbud. Parterna är tidigare 

närstående då de haft ett långt samboförhållande. I domskälen framhölls att de 

brottsliga gärningarna varit typiska för ett förföljelsebeteende varför detta fall 

ingår i analysmaterialet. Det framstår som att det helt enkelt är så att 
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gärningarna i sig inte varit tillräckligt allvarliga för att kvalificeras som grov 

kvinnofridskränkning, eftersom övriga förutsättningar för att uppfylla kraven 

för fridskränkningsbrotten är uppfyllda. Även kravet på att gärningarna ska ha 

varit ägnade att skada den utsattas självkänsla allvarligt måste anses uppfyllda. 

Vid en jämförelse med ovanstående mål, B 1259-12, kan sannolikt gärningarna 

i sig anses lika grova, men i det tidigare målet övervägde domstolen att fälla 

gärningsmannen för grov fridskränkning. Således kan det anses vara antalet 

gärningar som inte är tillräckligt omfattande, eftersom den gärningsmannen 

fälldes för 27 incidenter, som sammantaget sågs som ett mindre antal grövre 

ofredanden medan detta fall utgörs av ett mindre antal överträdelser av 

kontaktförbud. Det kan således vara så att gärningarna inte uppfyller kravet på 

upprepad kränkning enligt fridskränkningsbrotten men enligt bestämmelsen 

om olaga förföljelse.  

 

8.5 B 3238-12  
 

Vid en jämförelse med tidigare praxis är det viktigt att notera att detta fall har 

likheter med samtliga fall som behandlats i praxisgenomgången. Avseende 

själva gärningarna utgör dessa en mängd överträdelser av kontaktförbud, ett 

brott som enbart är straffbelagt enligt den brottskatalog som aktualiseras i 

bestämmelsen om olaga förföljelse. Handlingarna skulle i vissa fall även kunna 

anses utgöra flera fall av ofredande, bl. a. när mannen kört förbi kvinnans hus 

och lyst in med lamporna ett stort antal gånger. I så fall skulle möjligtvis även 

brottet grov fridskränkning kunna aktualiseras, om gärningarna skulle kunna 

anses vara tillräckligt allvarliga avseende kränkning och omfattning.  

 

Det är intressant att jämföra det aktuella fallet med B 7979-11, där en kvinna 

dömts för grov fridskränkning efter att ha ofredat sin före detta sambo med ett 

stort antal telefonpåringningar och sms med kränkande tillmälen och ett fall av 

olaga hot. Gärningarnas allvar framstår rimligtvis som lika allvarliga och 

parterna är att bedöma som tidigare närstående i båda fallen. Det kan således 

vara det faktum att de gärningar som mannen begått i detta fall är att bedöma 

som överträdelse av meddelat kontaktförbud, ett brott som i dag ännu inte ingår 

i bestämmelsen om grov fridskränkning. Hade detta brott omfattats av 

brottskatalogen för grov fridskränkning hade det kanske funnits en möjlighet 
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för domstolen att döma mannen för grov fridskränkning istället för, som nu, för 

olaga förföljelse. I så fall skulle samtliga övriga förutsättningar för att döma för 

grov fridskränkning vara uppfyllda; var och en av gärningarna är att anse som 

en upprepad kränkning av kvinnans personliga integritet och gärningarna har 

varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Att gärningarna är att anse 

som ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla framkommer vid en 

jämförelse med B 1259-12. Där hade den tilltalade gjort sig skyldig till 

ofredande bl.a. genom att ropa in genom sin före detta sambos brevlåda att han 

älskade henne. Denna handling var inte att anse som ägnad att allvarligt skada 

målsägandens självkänsla. I det nu aktuella fallet måste mannens agerande, att 

fota kvinnan, kartlägga henne och hennes familjs liv och ständigt åka förbi med 

sin bil utanför deras bostad, vara handlingar som är att anse som 

integritetskränkande och ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.  
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9. Avslutande analys 
 

Föregående avsnitt har utgjorts av empiriskt material om de två bestämmelser 

som här ska jämföras, genomgång av gällande rätt, och sedermera jämförande 

analys av detta. Den empiriska genomgången fokuserade på att försöka utreda 

vilka omständigheter och förutsättningar som skiljer de två lagrummen åt, 

medan praxisanalysen fokuserade på att försöka utröna vilken straffbar 

handling som gärningsmannen gjort sig skyldig till, vilka omständigheter som 

domstolen fokuserat på i sina domskäl samt vilket förhållande som förelegat 

mellan gärningsman och brottsoffer. De olika frågeställningarna ställdes upp 

för att underlätta vid den avslutande analysen som presenteras här nedan, i 

strävan att besvara de huvudfrågeställningar som uppställdes i metodavsnittet. 

 

9.1 Vilka förutsättningar krävs för att de olika lagrummen ska 
bli tillämpliga? 
 

Gemensamma förutsättningar för de två lagrummen 

 

I båda fallen ska var och en av de brottsliga gärningarna utgöra ett led i en 

upprepad kränkning av brottsoffrets personliga integritet.82 För detta krävs att 

flera brottsliga handlingar är uppe till domstolens bedömning samtidigt, mellan 

vilka det måste finnas ett visst samband, men utan krav på att de är av samma 

slag. Gärningarna ska sammantaget ha utgjort en upprepad, systematisk 

kränkning mot en och samma person. I förarbetena anges inget om vilket antal 

gärningar som krävs för att bestämmelserna ska vara uppfyllda. I motiven till 

olaga förföljelse uppges endast att det ska vara fråga om flera gärningar medan 

förarbetet till fridskränkningsbrotten föreskriver att det måste vara fråga om 

minst två gärningar för att bestämmelsen ska bli tillämplig. Antalet kränkande 

gärningar som krävs för att överträdelsen ska anses som upprepad bedöms med 

utgångspunkt i gärningarnas karaktär. Ju allvarligare gärningar som begåtts, 

desto färre antal gärningar krävs för att kränkningen ska anses som upprepad.83 

Enligt Diesen och Diesen har underrätterna utvecklat en praxis som säger att 

tumregeln är att det krävs minst tre händelser för att dessa tillsammans ska 
                                                

82 Prop. 1997/98:55 s. 79 f. samt prop. 2010/11:45 s. 67. 
83 Prop. 1997/98:55 s. 133 samt prop. 2010/11:45 s. 71 f. 
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kunna bedömas som grov frids- eller kvinnofridskränkning.84 Ingen av 

bestämmelserna är perdurerande utan de kriminaliserade gärningarna preskri-

beras var för sig. I båda fallen är de enskilda gärningarna straffbelagda var för 

sig, men ska bedömas i ett sammanhang, vilket är syftet med båda brotten. Vad 

avser kränkningar mot den personliga integriteten räcker det inte att flera 

gärningar begåtts mot samma person, utan det ska vara fråga om sådana 

gärningar som typiskt sett utgör en särskild kränkning av offrets integritet.  

 

Förutsättningar som skiljer lagrummen åt 

 

Det framstår som att det föreligger viktiga skillnader mellan bestämmelserna 

som domstolarna tar i beaktande vid sin bedömning av de brottsliga 

gärningarna. För det första innefattar de två bestämmelsernas brottskataloger 

olika brott. Fridskränkningsbrotten spänner över tre hela kapitel i brottsbalken 

medan bestämmelsen om olaga förföljelse enbart innefattar enskilda specifika 

brott. Lagrummen närmar sig emellertid varandra då förslag finns om att 

utvidga de brottsliga gärningarna för fridskränkningsbrotten till att även 

omfatta skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud, brott som redan nu 

ingår i olaga förföljelse.  

 

En skillnad som framstår som avgörande i många fall är det närståenderekvisit 

som uppställs för fridskränkningsbrotten, men som saknas i bestämmelsen om 

olaga förföljelse. Närståendebegreppet så som det formuleras i 4 kap. 4 a § BrB 

saknar en tydlig definition. Klart är att barn, föräldrar och andra nära släktingar 

omfattas av närståendebegreppet. HD har i NJA 2004 s. 97 fastställt att par 

som inte har sammanbott under vissa förutsättningar kan omfattas av 

närståendebegreppet. Avgörande bör enligt HD vara att förhållandet inte ska ha 

varit av obetydlig varaktighet samt att det präglats av en praktisk och 

känslomässig bindning för att parterna ska betraktas som närstående.  

 

Divergens föreligger vidare mellan de två lagrummen eftersom bestämmelsen 

om olaga förföljelse saknar det rekvisit som uppställs i fridskränkningsbrotten, 

vilket fastställer att de brottsliga gärningarna ska vara ägnade att allvarligt 

skada offrets självkänsla. Det krävs således inget syfte med de brottsliga 

                                                
84 Diesen & Diesen, s. 324. 
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gärningarna för att aktualisera bestämmelsen om olaga förföljelse, på det sätt 

som krävs vid fridskränkningsbrotten.  

 

9.2 När har domstolen valt att döma för olaga förföljelse 
respektive fridskränkningsbrotten?  
 

Den empiriska genomgången har visat att det föreligger tre väsentliga rekvisit 

som skiljer lagrummen åt, vilket går att utläsa av själva lagtexten. Praxis-

genomgången visar att det föreligger ytterligare ett flertal viktiga skillnader 

som påverkar domstolarnas bedömning i olika avseenden.  

 

Relation mellan gärningsman och brottsoffer 

 

Praxisgenomgången bekräftar att närståenderekvisitet som enbart uppställs i 

fridskränkningsbrotten, och inte i bestämmelsen om olaga förföljelse, är en 

väsentlig omständighet som domstolarnas måste ta hänsyn till vid 

bedömningen av vilken brottsrubricering som ska tillämpas. Exempelvis kan 

detta ha varit avgörande för skillnaden i utgången mellan domarna i mål B 

2360-12 och mål B 9609-12. I det första fallet hade en man skickat över 1 000 

sms samt ringt och hotat sin före detta flickvän. Detta bedömdes av 

domstolarna som olaga förföljelse. I det andra fallet hade en före detta 

styvmoder skickat ett tjugotal sms till sina före detta styvbarn med kränkande, 

rasistiskt innehåll, vilket bedömdes som grov fridskränkning. Det kan tänkas 

att om mannen som ringt och sms:at över 1 000 gånger varit närstående till 

brottsoffret, vid en jämförelse med B 9609-12, hade han möjligtvis kunnat 

dömas för grov fridskränkning till ett längre straff. I vissa fall kan helt enkelt 

inte brottet grov fridskränkning bli tillämpligt, enbart med anledning av att 

parterna inte är att bedöma som närstående. Många mål utgör gränsfall, som 

t.ex. detta, där parterna haft ett förhållande under sju månader utan att 

sammanbo. Självklart finns flera omständigheter som kan ha medfört att 

utgången i målen blivit så olika, t.ex. att domstolarna ansett att då styvmodern 

begått brott mot barn i en beroendeställning, borde detta vara att anse som 

allvarligare.  
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Samma iakttagelse gjordes vid analys av B 3633-12. I detta fall dömdes en 

kvinna för olaga förföljelse efter att ha gjort sig skyldig till misshandel, 

hemfridsbrott, ofredanden, överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse och 

flera fall av sexuellt ofredande mot sin tidigare partner. Parterna hade enbart 

varit ett par i ca åtta månader utan att sammanbo. Det framstår som att 

gärningarna i sig är tillräckligt allvarliga för att bedömas som grov 

fridskränkning varför kvinnan, om hon bedömts vara närstående till mannen, 

kunnat dömas för detta brott istället. Enligt förarbeten till båda bestämmelserna 

ska fridskränkningsbrotten tillämpas i första hand om samtliga förutsättningar 

är uppfyllda för detta brott. Således förefaller detta rekvisit kunna avgöra vilket 

lagrum som blir tillämpligt, allt annat lika, och kan således sägas utgöra en 

vattendelare mellan de två bestämmelserna i många fall.  

 

De brottsliga gärningarna 

 

Vilka brottsliga gärningar som är uppe för domstolens prövning är en intressant 

faktor att ta hänsyn till vid analysen, vilket är en bedömningsfaktor som 

diskuterats i det empiriska materialet, eftersom lagrummens brottskataloger 

skiljer sig åt. I detta hänseende är det främst bestämmelsen om överträdelse av 

kontaktförbud som är av intresse, eftersom detta brott i dagsläget enbart 

omfattas av bestämmelsen om olaga förföljelse. Överträdelse av kontaktförbud 

kan ofta även bedömas som ofredande, ett brott som även ingår i bestämmelsen 

om fridskränkning.85 Vid analys av det fall som nu är uppe för prövning i HD, 

B 3238-12, där en man dömts för olaga förföljelse efter ett stort antal 

överträdelser av kontaktförbud, skulle många av gärningarna även skulle kunna 

anses utgöra ofredanden. Samtliga övriga förutsättningar för att aktualisera 

bestämmelsen om grov fridskränkning skulle kanske kunna bedömas vara 

uppfyllda. Detta är en bedömningsfråga men gärningarna är inte avsevärt 

mindre grova än t.ex. B 7979-11 där en kvinna dömdes för grov fridskränkning 

efter att ha ofredat sin före detta sambo med ett stort antal telefonpåringningar 

och sms med kränkande tillmälen och ett fall av olaga hot. Således skulle även 

bestämmelsen om grov fridskränkning möjligtvis kunna tillämpas, om det var 

                                                
85 Se bl.a. Svea hovrätts dom B 1259-12, dom meddelad 14 mars 2012, där båda instanser uppger att det 
inte föreligger hinder mot att bedöma samma gärning som överträdelse av kontaktförbud samt ett fall av 
ofredande. 
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så att överträdelse av kontaktförbud även ingick i brottskatalogen för grov 

fridskränkning. Det finns således en viktig poäng i att låta innehållet i de två 

brottskatalogerna närma sig varandra. 

 

Gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla 

 

Praxisgenomgången har även i detta avseende bekräftat att detta rekvisit 

påverkar domstolarnas bedömning av brottsrubricering, även om det endast 

varit den avgörande förutsättningen i ett rättsfall. I B 1259-12, var detta den 

avgörande faktorn. Detta rekvisit verkar dock endast bli relevant om samtliga 

övriga förutsättningar för de två brotten är uppfyllda. Trots detta är det ett 

betydelsefullt rekvisit eftersom det kan påverka bedömningen av 

brottsrubricering. Detta var fallet i B 1259-12 där domstolen övervägde att 

döma gärningsmannen för grov fridskränkning eftersom samtliga övriga 

förutsättningar för att tillämpa bestämmelsen var uppfyllda. Istället bedömdes 

gärningarna som olaga förföljelse eftersom de brottsliga gärningarna inte 

ansågs ha varit ägnade att allvarligt skada brottsoffrets självkänsla. Rekvisitet 

avgjorde brottsrubriceringen i det aktuella fallet men det kan tänkas att det inte 

tillämpas ofta eftersom situationen i fallet framstår som relativt ovanlig.  

 

De brottsliga gärningarnas allvar 

 

När det gäller de brottsliga gärningarnas allvar är det svårt att alltid avgöra 

vilka gärningar som lett till att domstolen dömt för olaga förföljelse respektive 

fridskränkning. Det finns omständigheter som talar både för och emot att 

gärningarnas allvar skulle vara avgörande för domstolens bedömning vid 

gränsfall. I vissa domar förefaller inte brottslighetens allvar avgöra 

brottsrubriceringen. Istället kan det finnas andra omständigheter som lyfts fram 

av domstolarna. Det tycks finnas tillfällen där gärningsmän dömts till olaga 

förföljelse trots att de gärningar han eller hon begått varit av allvarligare art än 

vid fall där en annan gärningsman dömts till grov fridskränkning. 

 

I mål B 7979-11 dömde hovrätten en kvinna för grov fridskränkning mot sin 
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före detta sambo, för att ha ringt ett stort antal telefonsamtal och skickat ett 

stort antal sms varje dag, samt gjort sig skyldig till olaga hot. Det är intressant 

att jämföra detta fall med B 3633-12, där en kvinna dömdes till olaga 

förföljelse då hon gjort sig skyldig till misshandel, hemfridsbrott, ofredanden, 

överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse och flera fall av sexuellt ofredande 

mot sin tidigare partner. Gärningarna kan sannolikt anses vara lika grova i båda 

fallen. Här verkar således inte gärningarna som sådana ha avgjort 

brottsrubricering. Istället kan något annat vara avgörande för bedömningen, 

som t.ex. närståenderekvisitet eller den tid under vilken kränkningarna pågått. 

Dessa två fall kan även jämföras med B 1259-12, där hovrätten övervägde att 

döma en man för grov fridskränkning efter att ha ofredat sin före detta sambo 

vid 28 tillfällen genom att ropa att han älskade henne genom hennes brevinkast 

och lämna blommor samt tända ljus utanför hennes dörr. Omständigheterna i 

det sista fallet måste anses avsevärt lindrigare än i de två första fallen.  

 

Tidsaspekten 

 

Inga förarbeten föreskriver någon tidsram för bedömningen av de två brotten, 

bortsett från att preskriptionstiden för brottsligheten som helhet utgör yttersta 

gräns för gärningarna.86 Tidsaspekten nämns heller inte i något rättsfall från 

praxisgenomgången. Trots detta kan tidsramen för de brottsliga gärningarna ha 

utgjort en omständighet som påverkat domstolens bedömning. Detta 

framkommer vid en jämförelse mellan B 2360-12, som ovan beskrivits som 

fallet där en styvmoder dömts för grov fridskränkning efter att ha skickat ett 

antal sms med kränkande innehåll till sina före detta styvbarn, respektive mål B 

9609-12, där gärningsmannen skickat över 1 000 sms till sin före detta 

flickvän. Det första fallet haft ett mer utdraget händelseförlopp där styvmodern 

utsatte styvbarnen för kränkningar under en period av åtta månader, medan 

gärningsmannen i det andra fallet begick kränkande handlingar endast under tio 

dagar. En utdragen kränkning kan uppfattas som allvarligare, och kan kanske 

ha påverkat bedömningen. Liknande slutsats kan dras vid jämförelse mellan B 

7979-11 där en kvinna dömdes för grov fridskränkning för att hon ringt ett stort 

antal telefonsamtal, skickat ett stort antal sms samt gjort sig skyldig till olaga 

                                                
86 Berggren m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2013, Zeteo) Kommentaren till 4 kap 4 a § & Prop. 2010/11:45 s. 
77. 
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hot mot sin före detta sambo, och B 3633-12, där en kvinna dömdes till olaga 

förföljelse efter att hon gjort sig skyldig till misshandel, hemfridsbrott, 

ofredanden, överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse och flera fall av 

sexuellt ofredande mot sin tidigare partner. I det första fallet pågick 

kränkningarna under ett års tid och i det andra fallet endast under tre månader. 

Således kan tidsaspekten uppfattas som en faktor som skiljer de två lagrummen 

åt, även om detta inte föreskrivs i motiven till bestämmelserna. Eftersom 

fridskränkningsbrotten består av allvarligare brottslighet än bestämmelsen om 

olaga förföljelse, är det naturligt att de förstnämnda gärningarna begås under en 

längre tidsperiod. Att domstolarna tar hänsyn till detta vid bedömningen är 

inget som uttalas men kan föreligga som en implicit faktor. 

 

9.3 Vilka gränsdragningsproblem kan uppstå? 
 

Efter ovanstående utredning utkristalliseras vissa gränsdragningsproblem, med 

anledning av att det ännu inte är fastställt exakt var gränsen mellan 

fridskränkningsbrotten och bestämmelsen om olaga förföljelse går. Det är inte 

helt klarlagt hur stort antal gärningar som krävs för att de olika bestämmelserna 

ska aktualiseras. Motiven till lagrummen uppger endast att det inte ska röra sig 

om för få gärningstillfällen men anger inget om vilket antal brott som krävs, 

utan enbart att ju allvarligare gärningarna är, desto färre tillfällen krävs för att 

rubricera gärningen som olaga förföljelse. Detta medför att det kan vara svårt 

att förstå var gränsen går mellan gärningarnas omfattning och allvar. Det 

framstår dessutom som att det inte alltid är just gärningarnas omfattning eller 

allvar som avgör vilket lagrum som blir tillämpligt, utan istället är det något 

annat rekvisit som avgjort utgången i målet. I många fall är brottsligheten i sig 

avsevärt lika vad gäller bestämmelsen om olaga förföljelse och fridskränk-

ningsbrotten, och består i en mängd ofredanden av olika allvarlig grad, där det 

inte alltid är lätt att se varför domstolen valt att döma på det ena eller det andra 

sättet. Praxisgången har visat att det till och med kan vara så att mycket 

liknande brottslighet bedöms som två olika brott. 

  

Det framstår som att det besvärligaste gränsdragningsproblemet i samband med 

de två aktuella brottsrubriceringarna, är att det inte finns någon definition på 

vad som utgör ett närståendeförhållande. Som ovan nämnts fastställde HD i 
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NJA 2004 s. 97 att det avgörande rekvisitet för huruvida parterna är att anse 

som närstående är att förhållandet inte ska ha varit av obetydlig varaktighet 

samt att det präglats av en praktisk och känslomässig bindning för att parterna 

ska kunna betraktas som närstående. Detta öppnar för tillämpningssvårigheter 

eftersom det kan medföra att personer som utsätts för grova kränkningar av en 

partner som upplevs som närstående, ändå inte ses som närstående i lagens 

mening. I dessa fall blir domstolens enda möjlighet att döma för olaga 

förföljelse om dessa förutsättningar är uppfyllda, alternativt för varje brott 

separat.87 

 

9.4 Slutsats 
 

Denna undersöknings empiriska material har visat att det finns tre väsentliga 

skillnader mellan fridskränkningsbrotten och bestämmelsen om olaga 

förföljelse, vilka kan utläsas av bestämmelsernas lydelser. Skillnaderna utgörs 

av att lagrummen omfattar olika brottsliga gärningar samt att bestämmelsen om 

fridskränkning uppställer två rekvisit som saknas hos olaga förföljelse. Dessa 

två rekvisit utgörs av att fridskränkningsbrotten enbart blir tillämpliga om 

brottsligheten begåtts mot någon som är närstående till gärningsmannen. 

Dessutom ska brottsligheten vara ägnad att allvarligt skada den utsattes 

självkänsla. Praxisgenomgången har visat att samtliga skillnader påverkar 

domstolarnas bedömning på olika sätt. Utöver dessa förutsättningar 

utkristalliseras även ett antal andra faktorer som medför att domstolarna 

bedömt relativt lika situationer på olika sätt. Faktorerna utgörs bl.a. av vilken 

brottslighet som förekommit, samt under hur lång tid de brottsliga gärningarna 

ägt rum. Något som är mycket intressant är att brottslighetens allvar inte alltid 

fastställer vilket lagrum som blir tillämpligt när det gäller gränsfall. Istället 

verkar en mängd andra faktorer kunna avgöra bedömningen.  

  

Eftersom brotten innefattar så stora likheter uppstår vissa gränsdragnings-

problem, där bedömning av brottsrubricering ligger i just dessa skillnader. 

                                                
87 Denna uppsats berör inte den nedre gränsdragningen, dvs. mellan olaga förföljelse respektive 
fridskränkningsbrotten, och de tillfällen domstolen valt att döma för enskilda gärningar. Exempel på dessa 
är Svea hovrätts dom i mål nr. B 317-05, dom meddelad 18 nov. 2005 samt Hovrätten för nedre Norrlands 
dom i mål nr. B 885-12, dom meddelad 21 feb. 2013. Även detta är en mycket intressant frågeställning 
men denna ryms inte inom ramen för detta arbete. 
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Framförallt verkar svårigheter förekomma avseende bedömningen av vilka 

relationer som utgör närståendeförhållanden mellan parter. Detta kan få 

väsentliga konsekvenser eftersom en person som inte utgör närstående till 

brottsoffret aldrig kan dömas för fridskränkningsbrott, oavsett allvaret i de 

straffbara gärningarna. Att våld mot närstående omfattas av ett särskilt skydds-

intresse fastställs i motiven till både olaga förföljelse och fridskränk-

ningsbrotten. Tolkningen av vad som utgör närstående blir därför avgörande 

vid bedömningen av en stor del av de rättsfall som befinner sig i gränslandet 

mellan olaga förföljelse och fridskränkningsbrotten. 

 

9.5 Diskussion  

 
Att närståendebegreppet inte är närmare definierat ger upphov till en del 

problem. Idag kan en gärningsman som haft en relation med sitt brottsoffer, 

men som inte utgör närstående enligt praxis, i teorin begå grövre brott än en 

person som är att anse som närstående enbart av den anledningen att man 

sammanbott en kortare period, och ändå dömas för ett lindrigare brott med 

lägre straffskala. Samtidigt måste poängteras att det i och med införandet av 

bestämmelsen om olaga förföljelse numera finns lagstiftning som tar sikte på 

upprepade kränkningar och hot från personer som inte utgör närstående utan 

mer ytliga bekantskaper. Det måste anses som en positiv utveckling att 

personer som inte kan dömas för fridskränkningsbrott, om något av rekvisiten 

för dessa brott inte är uppfyllda, åtminstone kan dömas för olaga förföljelse i 

många fall. Detta är ett steg i rätt riktning avseende våld mot personer som inte 

är närstående och heller inte omfattas av gränsfallsproblematiken.  

 

Enligt Brå:s rapport Stalkning i Sverige – Omfattning och åtgärder, är två 

tredjedelar av alla personer som utsätts för stalkning på något sätt bekanta med 

gärningsmannen och en fjärdedel har tidigare varit i en romantisk relation med 

gärningsmannen.88 Detta kan medföra att personer som utsätts för förföljelse av 

någon som kanske upplevts som närstående men som i lagens mening inte 

utgör detta, inte kan dömas för fridskränkningsbrott. En del av de personer som 

utsätts för systematisk förföljelse faller därför utanför de ramar som fridskränk-

                                                
88 S. 7. 
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ningsbrotten ställer upp. Det måste anses utgöra en brist att begreppet 

närstående saknar en klar definition eftersom det kan kunna ge upphov till 

gränsdragningsproblem. Närståenderekvisitet måste anses vara oerhört viktigt 

vid bedömning av gränsdragningsfall när domstolen ska rubricera brott där 

brottsoffer och gärningsman haft en relation men inte sammanbott, eller inte 

sammanbott så länge som stadgats i NJA 2004 s. 97. Vid fridskränknings-

brotten aktualiseras ett större antal brott än vid olaga förföljelse, eftersom 

brottskatalogen för de förstnämnda spänner över flera kapitel och uppger inte 

enbart ett antal specifika brott. Detta kan medföra att, om parterna inte kan 

anses vara närstående och domstolen istället tillämpar bestämmelsen om olaga 

förföljelse, en mängd brott faller utanför tillämpningsområdet, vilka kunnat 

omfattas av fridskränkningsbrotten. För dessa brott döms då för separat vilket 

medför att man inte kan beakta dessa i sitt sammanhang, i strid med båda 

lagrummens syfte. 

 

Det finns därför ett behov av praxis från HD i syfte att klargöra gräns-

dragningen mellan de två bestämmelserna. Huvudsakligen krävs information 

om närståenderekvisitet, vilken omfattning och hur allvarlig brottslighet som 

krävs för att bedöma den sammantagna brottsligheten som olaga förföljelse 

respektive som ett fridskränkningsbrott. Införandet av de två lagrummen i 

brottsbalken har medfört att allvaret hos brottslighet som pågår mot personer 

under en längre tidsperiod kan betraktas som ett sammantaget, grövre brott, i 

linje med lagrummens syfte. Samtidigt är det viktigt att domstolarna fortsätter 

att utveckla och förfina rättstillämpningen för att undvika framtida 

gränsdragningsproblem. 
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10. Regeringens handlingsplaner 
  
Arbetet med att utveckla, förbättra och förfina rättstillämpningen avseende våld 

i nära relationer pågår alltjämt. En nationell samordnare tillsattes under 2012 i 

detta syfte.89 Som tidigare nämnts tillsattes en särskild utredning år 2010 med 

uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning, kallad Fridskränkningsutredningen. Utredningens 

föreslog att brottskatalogen för fridskränkningsbrotten ska utökas till att även 

omfatta överträdelse av kontaktförbud och skadegörelsebrott, på samma sätt 

som bestämmelsen om olaga förföljelse. Förslaget fick senare medhåll av 

regeringen. Förslaget ville ytterligare tillgodose syftet med lagstiftningen, 

genom att utöka de straffbara gärningarna med ytterligare kränkningar som 

typiskt sett utgör direkta angrepp på den personliga integriteten.90 Utredningen 

anförde att det finns ett visst intresse av att brottskatalogerna för fridskränk-

ningsbrotten och olaga förföljelse så långt som möjligt överensstämmer och 

utformas på ett likartat sätt.91 Fridskränkningsutredningen fastställde att 

målsättningen med fridskränkningsbrotten i huvudsak uppnåtts sedan dess 

införande; att utsatta personers hela situation numera beaktas av domstolarna 

och att det har skett en generell höjning av straffvärdet för upprepade brott i 

nära relationer. Således fanns ingen anledning att föreslå några lagtekniska 

ändringar.92 Fridskränkningsutredningen motsatte sig den tidigare Straffnivå-

utredningens förslag att höja minimistraffet för fridskränkningsbrotten. Detta i 

syfte att höja genomsnittsstraffet för fridskränkningsbrotten med ungefär tre 

månader i syfte att uppnå en eftersträvad generell höjning av straffnivån för 

brottstypen.93 Fridskränkningsutredningen anförde att en höjning av minimi-

straffet skulle medföra en risk för att en del gärningar som idag bedöms som 

grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning inte skulle kunna bedömas 

som tillräckligt allvarliga för att innefattas av bestämmelserna, och istället 

skulle de brottsliga gärningarna behöva bedömas enskilt, helt i strid med 

bestämmelsernas syfte.94 Regeringen gav Fridskränkningsutredningen delvis 

                                                
89 Dir. 2012:38. 
90 SOU 2011:85 s. 94 samt prop. 2012/13:108. 
91 SOU 2011:85 s. 13. 
92 SOU 2011:85 s. 85. 
93 SOU 2008:85 s. 364. 
94 SOU 2011:85 s. 134. 
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medhåll och föreslog att fridskränkningsbrotten ska innefatta överträdelse av 

kontaktförbud och skadegörelse men även att minimistraffet för grov frids- 

respektive kvinnofridskränkning bör vara nio månader.95 Ändringsförslagen 

ska börja gälla från och med den 1 juli 2013.96 

 

År 2010 beslöt riksdagen att genomföra ett tillägg i 29 kap. 1 § BrB, enligt 

vilket det vid straffvärdebedömningen särskilt ska beaktas om gärningen 

inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till 

person. Bland exemplen på allvarliga angrepp anges grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning. Lagändringen syftade till att åstadkomma en höjd 

straffnivå.97 Fridskränkningsutredningen konstaterade att i dagsläget är för 

tidigt att bedöma vilka effekter denna lagstiftningsåtgärd fått för bedömningen 

av fridskränkningsbrotten. Brå har fått i uppdrag att utvärdera lagändringen, ett 

uppdrag som ännu inte slutfört, utan ska slutredovisas senast den 15 maj 

2014.98 Även införandet av bestämmelsen om olaga förföljelse ska utredas och 

följas upp av Brå. Syftet är att undersöka hur reformen om förbättrat skydd mot 

stalkning i och med införandet av bestämmelsen om olaga förföljelse fungerat. 

Det ingår även i uppdraget att närmare undersöka vilket genomslag 

bestämmelserna om kontaktförbud erhållit. Uppdraget ska slutredovisas senast 

den 16 januari 2015.99 

 

                                                
95 Prop. 2012/13: 108. 
96 Prop. 2012/13:108 s. 12. 
97 Prop. 2009/10:147 s. 40 f. 
98 Ju2012/3378/KRIM. 
99 Regeringsbeslut 1:40 meddelat 20 december 2012. 
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11. Avslutande ord  
 
Införandet av fridskränkningsbrotten utgjorde ett efterlängtat framsteg i den 

svenska rättsutvecklingen för personer som utsätts för förföljelse, hot, våld och 

kränkningar av närstående. Efter införandet av bestämmelsen om olaga 

förföljelse gäller detta även för personer som inte är närstående eller bekanta 

med gärningsmannen.  

 

Brott mellan närstående utgör alltjämt ett allvarligt samhällsproblem och ett 

fenomen som orsakar ett fruktansvärt lidande och innebär djupgående 

inskränkningar i de utsattas frihet. Tyvärr berör fortfarande problematiken 

främst kvinnor som utsätts av en man de har eller har haft en parrelation till. 

Även andra situationer omfattas, som exempelvis föräldrar som utsätter barn, 

kvinnor som utsätter män, brott i samkönade relationer, brott mot äldre och 

hedersrelaterat våld. Enligt den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU), 

som utgörs av ett omfattande frågeformulär om utsatthet för brott, drabbas 

årligen drygt en procent av kvinnorna och knappt en halv procent av männen 

av olika former av brott i nära relationer. De brott som avses är bl.a. 

misshandel, sexuellt våld, trakasserier eller hot från en nuvarande eller tidigare 

partner. Även här gäller med stor sannolikhet att siffrorna innebär en stor 

underskattning.100 Merparten av brott som sker mellan personer i nära 

relationer kommer aldrig till myndigheternas kännedom och det antas att 

mörkertalet är stort.101 

 

Samtidigt har införandet av både fridskränkningsbrotten och bestämmelsen om 

olaga förföljelse medfört en positiv utveckling avseende brott mellan 

närstående, framförallt då införandet av fridskränkningsbrotten fungerat som 

en åtalsdrivande och skärpande faktor.102 Möjligheterna att fälla t.ex. 

seriemisshandlare inom eller efter en tidigare relation har ökat betydligt genom 

införandet av fridskränkningsbrotten. Lagrummet har inneburit bevislättnader 

och medfört att utredningar i dessa ärenden erhållit högre kvalitet.103 

Fridskränkningsutredningen har genomfört en praxisgenomgång som visat att 
                                                

100 Brå rapport NTU 2012 – Om utsatthet, trygghet och förtroende. 
101 Ju2012/3378/KRIM. 
102 Diesen & Diesen s. 306. 
103 Diesen & Diesen s. 322. 
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upprepade kränkningar begångna mot närstående eller tidigare närstående i en 

klar majoritet av alla fall bedöms som fridskränkningsbrott och inte som 

enskilda gärningar, i linje med lagens syfte. Det har även visats att de 

avgöranden som rubriceras som fridskränkningsbrott, och inte som enskilda 

gärningar, leder till klart strängare påföljder.104 Detta har inneburit en generell 

höjning av straffvärdet, i linje med syftet med införandet av både 

bestämmelsen om olaga förföljelse och fridskränkningsbrotten.105 Ännu finns 

inga siffror avseende huruvida straffvärdet för olaga förföljelse höjts eftersom 

utredningar om införandet av detta brott ännu inte är färdigställda. 

 

Enligt Brå har antalet anmälda fall av kvinnomisshandel ökat under en lång 

tid.106 Arbetet mot denna typ av brottslighet kräver samordnade, långsiktiga 

insatser. Ett exempel på detta är regeringens handlingsplan för att förebygga 

och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt 

våld i samkönade relationer.107 Men det krävs ytterligare insatser för att 

motverka detta allvarliga samhällsproblem.  

 

Införandet av bestämmelsen om olaga förföljelse är ett viktigt steg i kampen 

mot trakasserier och förföljelse. Personer som utsätts för grova fridskränk-

ningsbrott och stalkning av människor som tidigare utgjort en nära stående 

person medför ofta djupa kränkningar och ärr för livet. Lagstiftningen om 

olaga förföljelse inger hopp för att dessa personer ska kunna leva ett liv utan 

fruktan, med ökad trygghet även om det fortfarande finns mycket kvar som 

måste göras på detta område. Detta är lagstiftning och rättstillämpning som 

hela tiden måste utvärderas, förändras och förbättras, för att höja livskvalitén 

hos människor som utsätts för denna typ av brottslighet. 

 

                                                
104 SOU 2011:85 s. 91 f. 
105 SOU 2011:85 s. 11. 
106 Ju2012/3378/KRIM. 
107 Skr. 2007/08:39. 
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