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1.1    Inledning 
 

1.1         Presentation av uppsatsen 
Den här uppsatsen behandlar det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning, såsom det 

förekommer i fridskränkningsbrotten i 4:4 a § BrB. Paragrafen är uppbyggd så att flera brott, 

begångna vid olika tillfällen, kan ses i sitt sammanhang och därmed bilda ett grövre brott. För 

att så ska ske krävs att de enskilda brotten uppfyller de två kvalificerande rekvisiten i 

bestämmelsen. Enligt 4:4 a § BrB aktualiseras ansvar för den som begår brottsliga gärningar 

mot en närstående eller tidigare närstående om var och en av gärningarna varit ett led i en 

upprepad kränkning av den som utsatts och om gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

dennes självkänsla. Det kvalificerande rekvisit som jag ska analysera innebär att de aktuella 

enskilda brotten som tillsammans bildar fridskränkningsbrottet måste ha inneburit en 

upprepad kränkning av brottsoffrets integritet.  

 

1.2          Syfte och frågeställning 
Mitt övergripande syfte med den här uppsatsen är att analysera det kvalificerande rekvisitet 

upprepad kränkning. Det har lämnats upp till rättstillämpningen att utveckla innebörden av 

rekvisitet. De frågeställningar jag har är om det i praxis tydligt går att utläsa vad en upprepad 

kränkning är och, om det inte går, hur otydligheter kring rekvisitets innebörd i så fall förhåller 

sig till våra straffrättsliga principer som Ne bis in idem, legalitetsprincipen och kraven på en 

förutsägbar och enhetlig straffrätt. 

 

1.3          Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av arbetet, syftet och frågeställningarna. Här redogörs 

också för metod, material och avgränsningar. Jag går sedan vidare med en presentation av 

fridskränkningsbrotten där jag redogör för bakgrunden, syftet och utformningen av 4:4 a. 

Efter det behandlar jag utförligt det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning, varefter jag 

redogör för vilken roll gärningar utanför de åtalade brotten kan spela vid bedömningen av 

fridskränkningsbrotten och rekvisitet upprepad kränkning. Jag har arbetat in en hel del analys 

i uppsatsen, men avslutar ändå men en slutlig sammanfattande analys där jag också besvarar 

mina ställda frågor. 
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1.4         Material och metod 
Utöver lagtext använde jag mig av relevanta propositioner, statliga offentliga utredningar och 

ett utskottsbetänkande i min analys av rekvisitet upprepad kränkning. Den doktrin jag 

använde består i böcker som behandlar ämnet och artiklar som skrivits angående problem 

med fridskränkningsbrotten. Jag har också tagit del av rapporter från myndigheter och 

organisationer som rör den rättsliga tillämpningen av fridskränkningsbrotten. Vad gäller de 

rättsfall som behandlas i denna uppsats har jag använt mig av domar från alla tre instanser. I 

vissa fall har domar med prejudikatvärde använts för att fastställa gällande rätt, i andra fall 

har jag hänvisat till underrättsdomar för att visa hur tillämpningen av fridskränkningsbrotten 

sker i dessa.  

 

Genom att utgå från materialet ovan undersöker jag i denna uppsats om det går att utläsa vad 

en upprepad kränkning är. Då propositionerna inte ger så mycket vägledning i fråga om vad 

en upprepad kränkning är, utan har lämnat det upp till domstolarna att utveckla innebörden av 

rekvisitet, har jag, för att få en bild av praxis, fått utgå från vad fridskränkningsutredningen 

kom fram till i sin rättsfallsutredning samt andra refererade rättsfall. Jag gjorde även en 

mindre rättsfallsutredning som såklart inte hade något prejudiciellt värde men som ändå, 

tillsammans med övriga tings- och hovrättsfall i denna uppsats, kunde vara en indikation på 

hur underrätterna behandlar fridskränkningsbrott. I litteraturen har oklarheter kring rekvisitet 

och fridskränkningsbrottens konstruktion diskuterats och för att belysa dessa problem har jag 

använt mig av framför allt Monica Burmans avhandling om fridskränkningsbrotten, Suzanne 

Wennberg artikel om fridskränkningsbrottens konstruktion och Magnus Ulvängs bok om 

brottslighetskonkurrens.  

 

 

1.5           Avgränsning 
Det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning förekommer även i brottet olaga förföljelse 

4:4 § BrB. Denna paragraf bygger på fridskränkningsbrottens konstruktion0F

1. Jag övervägde 

därför att undersöka hur begreppet upprepad kränkning tolkades även i denna bestämmelse. 

Då intentionen i förarbetena till olaga förföljelse var att rekvisitet skulle få samma innebörd 

som i fridskränkningsbrotten1F

2, i kombination med att brottet bara funnits en kortare tid, beslöt 

jag mig för att fokusera på rekvisitets innebörd i fridskränkningsbrotten. 

                                            
1 Prop. 2010/11:45 sid 68 
2 Prop. 2010/11:45 sid 72 
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2. Fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § 

brottsbalken 

2.1 Inledning 

Syftet med införandet av fridskränkningsbrotten var att inom ramen för det straffrättsliga 

förfarandet kunna beakta den utsatta personens hela situation när denne utsätts för en serie i 

och för sig brottsliga, men ofta var för sig relativt lindriga gärningar, samt att få till stånd en 

generell uppgradering av straffvärdet för sådana gärningar2F

3. 

 

Genom införandet av fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § kan flera var för sig relativt 

lindriga gärningar ses och bedömas i kontexten av att de utgör en upprepad kränkning av en 

närstående och är ägnade att allvarligt skada självkänslan hos den utsatta.    

 

Kapitlet avser beskriva bakgrunden till införandet av fridskränkningsbrotten och 

brottskonstruktionen för att sedan ingående redogöra för rekvisitet upprepad kränkning. 

 

2.2 Bakgrund och syfte med fridskränkningsbrotten 

2.2.1 Inledning 

Som ett led i regeringens satsning mot våld mot kvinnor tillsattes 1993 Kvinnokommissionen, 

men uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv göra en översyn av frågor som rör våld mot 

kvinnor och föreslå åtgärder för att motverka sådant våld3F

4. 

 

                                            
3 Prop. 1998/99:145 sid 6 
4 SOU 1995:60 sid 1 
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2.2.2 En psykisk terror 

I sitt slutbetänkande beskrev kommissionen våld mot kvinnor i nära relationer som en 

process, där våld och kränkningar blir en del av vardagen hos brottsoffret, den s.k. 

normaliseringsprocessen4 F

5. Kvinnorna som utsätts för systematiska kränkningar av sina män 

lever under konstant psykisk terror. Denna psykiska terror, menade kommissionen, bestod 

både av kriminaliserade och icke kriminaliserade gärningar. Exempel på det senare var att 

mannen isolerade kvinnan från sina närstående eller gömde undan hennes personliga 

ägodelar, såsom nycklar och mobiltelefon. Kommissionen påpekade att med en straffrätt som 

fokuserade på enskilda gärningar gick det inte att se helhetsperspektivet av den situation 

kvinnan befann sig i. För att göra det var man tvungen att se gärningarna som ett led i en 

pågående process. Kommissionens slutsats var att ett nytt kvinnofridsbrott skulle införas i 

brottsbalken. Brottet skulle omfatta både de kriminaliserade och icke kriminaliserade 

gärningar som ingick i att skapa den psykiska terrorn. Handlingarna skulle kvalificeras 

genom att vara ägnade att varaktigt kränka offrets identitet och skada hennes självkänsla5F

6. 

 

2.2.3 Ett kvinnofridsbrott 

Även om brott mot närstående visserligen förekommer i andra konstellationer än man mot 

kvinna, var det ändå denna brottstyp som enligt kommissionen var den vanligaste. Paragrafen 

skulle därför delas upp i två stycken, i andra stycket ett fridskränkningsbrott som tog sikte på 

exempelvis kränkningar av barn, part i samkönad relation, och i ett första stycke ett 

kvinnofridsbrott för att betona att detta brott är det som paragrafen i första hand tar sikte på6F

7. 

 

2.2.4 Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 

Lagförslaget togs upp i en proposition. Regeringens förslag överensstämde delvis med 

kommissionens. Där bekräftades att den systematiska kränkning som kvinnor utsätts för i 

misshandelsrelationer är mer straffvärd än den kränkning de enskilda handlingarna, sett 

separat, innebär. Visserligen fanns redan möjlighet att bedöma exempelvis misshandelsbrott 

som grova då de begicks mot närstående. I många fall kan dock gärningarna som begås vid 

                                            
5 Se vidare om normaliseringsprocessen och dess innebörd i Lundgren, Eva, Våldets normaliseringsprocess, 
utgiven av ROKS, Linköping 2004. 
6 Ang. stycke se SOU 1995:60 sid 8-9 
7 Ang. stycke se SOU 1995:60 sid 8-9 
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våld mot närstående, sedda för sig, vara relativt lindriga. Det är just när dessa begås 

systematiskt mot en närstående som kan de innebära en betydligt värre kränkning av offrets 

integritet. Man kan se det som en mer diffus, allvarligare kränkning, vid sidan av den 

kränkning som de enskilda gärningarna i sig innebär7F

8. Regeringen delade kommissionens 

bedömning att det behövdes en generell uppgradering av straffvärdet för dessa fall där det 

inte gick att uppgradera till ett grovt brott. Däremot ansågs det inte lämpligt att brottet skulle 

omfatta gärningar som inte i sig är kriminaliserade. Då skulle avgränsningen mellan vad som 

är straffbart och inte bli alltför vag och därmed strida mot legalitetsprincipen8F

9 . De 

gärningarna som skulle omfattas av bestämmelsen skulle därför i sig vara kriminaliserade. De 

skulle vidare vara sådana brott som utgjorde ett direkt angrepp på den personliga integriteten 

och som var vanligt förekommande vid våld i nära relationer9F

10.  

 

I likhet med vad kvinnokommissionen föreslagit antogs en ny 4:4 a paragraf i BrB där brottet 

grov fridskränkning fanns i första stycket och grov kvinnofridskränkning i det andra.  Lagen 

trädde i kraft 1 juli 1998 och efter lagändringen i juli 201310F

11 har bestämmelsen följande 

lydelse: 

 

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

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om 

var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning 

till fängelse, lägst nio 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, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. 

 

Ändringarna 2013 innebar att även skadegörelsebrott (BrB 12 kap.) och överträdelse av 

kontaktförbud numera ingår i brottskatalogen för fridskränkningsbrotten. Även om dessa 

brott inte typiskt sett utgjorde ett direkt angrepp på den personliga integriteten, kunde de ändå 

innebära en integritetskränkning när de företogs i sådana situationer som 

fridskränkningsbrotten tog sikte på. Ändringen innebar också en höjning av straffminimum 
                                            
8 Ang. mening se även Ulväng, Magnus, Brottslighetskonkurrens – relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, 
Uppsala 2013, sid 323-324 
9 Ang. stycke se prop. 1997/98:55 sid 76-78. Legalitetsprincipen beskrivs närmare i avsnitt 3.2.1 i denna uppsats 
10 Prop 1997/98:55 sid 79 
11 Prop. 2012/13:108. 
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från sex till nio månader. 

 

2.2.5 En upprepad kränkning? 

Lagen trädde, som nämnts ovan, i kraft den 1 juli 1998. Redan 1999 kom ett första avgörande 

från Högsta domstolen. Målet gällde en man som tidigare dömts för misshandel av sin sambo 

och som nu stod åtalad för att vid fyra tillfällen ha misshandlat henne på nytt11F

12. Frågan som 

Högsta domstolen hade att pröva var om han skulle dömas för grov kvinnofridskränkning 

eller separat för varje brott. 

 

Den tidigare domen mot mannen, samt ett av de nu åtalade misshandelstillfällena, hade 

inträffat före lagens ikraftträdande. Domstolen kom fram till att lagtexten var formulerad på 

så sätt att det krävdes att gärningsmannen tidigare hade begått ytterligare kränkningar mot 

målsäganden, utöver de som framgick av åtalet, för att kunna döma för fridskränkningsbrott. 

De åtalade brotten skulle enligt lagtexten ha varit ett led i en upprepad kränkning. 

Ordalydelsen uteslöt därmed att de åtalade gärningarna kunde utgöra hela ledet. Att syftet i 

propositionen varit att de åtalade gärningarna för sig skulle kunna räcka spelade ingen roll, 

det skulle stå i strid med legalitetsprincipen att döma i strid med paragrafens ordalydelse. 

 

Domstolen konstaterade att de tidigare kränkningarna måste utgöras av brott som ingår i 

brottskatalogen för 4:4 a och som den åtalade dömts för, alternativt fått strafföreläggande 

eller meddelats åtalsunderlåtelse för. Att beakta icke kriminaliserade kränkningar skulle 

innebära att dessa i själva verket blev straffbara. Domstolen ansåg att sådana, om de fått 

användas för att belysa den upprepade kränkningen, de facto skulle komma att ingå i domen. 

Beaktande av tidigare kriminaliserade kränkningar gav inte samma resultat. Domstolen 

fastslog att detta inte strider mot principen Ne bis in idem, då beaktandet av gamla domar inte 

innebär att den tilltalade döms på nytt för dessa brott. Dessa tjänar endast till att belysa den 

upprepade kränkningen, med andra ord att kvalificera de åtalade gärningarna, och ingår alltså 

inte i domen. 

 

I detta fall fanns en tidigare misshandelsdom, men den hade meddelats innan lagen trädde i 

kraft. Eftersom man inom straffrätten vill undvika retroaktiva inslag kunde denna inte tas 

hänsyn till. Då det därutöver inte fanns någon annan dom att ta hänsyn till kunde domstolen 
                                            
12 NJA 1999 s 102 
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alltså inte döma för fridskränkningsbrott. 

 

2.2.6 En ändrad lagstiftning 

Domen föranledde en ändring av lagen, då det faktum att det skulle krävas tidigare brott mot 

målsäganden uppenbarligen stred mot syftet med fridskränkningsbrotten. Formuleringen 

gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning ändrades till var och en av gärningarna 

varit ett led i en upprepad kränkning, för att förtydliga att inga ytterligare gärningar utöver de 

åtalade krävdes för straffansvar12F

13. Rekvisitet upprepad kränkning skulle alltså kunna 

uppfyllas antingen av de åtalade gärningarna ensamma eller tillsammans med tidigare 

gärningar som den åtalade dömts för eller där åtalsunderlåtelse meddelats.. 

 

Lagrådet föreslog att en mer genomgripande ändring av lagtexten skulle göras för att 

undanröja eventuella tolkningsproblem och samtidigt förhindra nya13F

14. Regeringen instämde 

visserligen att det inte kunde uteslutas att nya tolkningsproblem skulle uppkomma, men att en 

mer genomgripande förändring av lagtexten borde föregås av en mer omfattande beredning 

och analys. Det ansågs viktigare att så snabbt som möjligt vill komma till bukt med det 

uppkomna tillämpningsproblemet. Vidare tyckte regeringen att det var för tidigt att göra en 

generell översyn av 4:4 a, då lagen bara varit i kraft ett år. En sådan översyn kunde lämpligen 

göras först när lagen varit i kraft en längre tid. Istället skulle det lämnas upp till domstolarna 

att vidare utveckla innebörden av rekvisitet upprepad kränkning14F

15. 

 

2.2.6.1 Fridskränkningsutredningen 

År 2010 tillsattes Fridskränkningsutredningen för att utvärdera tillämpningen av 

fridskränkningsbrotten15F

16. I uppdraget ingick bland annat att identifiera eventuella tolknings-

problem och undersöka huruvida man nått målsättningen med införandet av paragrafen16F

17.  

 

För att undersöka tillämpningen av paragrafen gjordes en praxisgenomgång av 300 

hovrättsdomar från 2009. Fridskränkningsutredningen kunde utifrån denna dra slutsatsen att 
                                            
13 Prop. 1998/99:145 s 8 
14 Prop. 1998/99:145 s 15 
15 Ang. stycke se prop. 1998/99:145 s 10 
16 SOU 2011:85 sid 3 
17 SOU 2011:85 sid 11 
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domstolarna i en klar majoritet av fallen, då en person stod åtalad för att vid upprepade 

tillfällen ha kränkt en närstående eller tidigare närstående genom brottsliga handlingar, har 

dömt för fridskränkningsbrott. Detta ansåg Fridskränkningsutredningen vara bevis på att en 

generell höjning av straffvärdet kommit till stånd, vilket innebar att man på så sätt fångade 

upp det särskilt straffvärda i kränkningar av närstående eller tidigare närstående. 

 

Fridskränkningsutredningen noterade att det i nästan samtliga fällande domar förkom minst 

ett allvarligare brott utöver de lindrigare gärningar som ofta ingår. 

Fridskränkningsutredningen ansåg dock inte att det utifrån detta gick att dra slutsatsen att 

syftet med att komma åt just de lindrigare gärningarna inte uppfyllts, även om detta inte gick 

att utesluta. Utifrån praxisgenomgången drogs även slutsatsen att det inte förekom några 

tolknings- eller tillämpningssvårigheter av de kvalificerande rekvisiten och att det därför inte 

fanns skäl att föreslå någon ändring av lagtextens utformning17F

18.  

 

Däremot ansåg Fridskänkningsutredningen att fler brott borde läggas till i brottskatalogen för 

4:4 a. Genom att låta fler, typiskt sett integritetskränkande brott få omfattas av bestämmelsen, 

skulle syftet att kunna ta hänsyn till den utsatta personens hela situation bättre tillgodoses. De 

brott som föreslogs ingå var överträdelse av kontaktförbud18F

19  och skadegörelsebrott19F

20 . 

Överträdelse av kontaktförbud, eller överträdelse av besöksförbud som det då hette, 

diskuterades redan i propositionen inför 4:4 a:s tillkomst20F

21. En sådan överträdelse kunde 

visserligen vara en kränkning av offrets integritet, men för straffansvar krävdes varken att 

gärningsmannen uttalat några hot eller ens att den person som han förbjudits kontakta märkt 

av överträdelsen. Skyddsintresset var därför ett annat än det som gäller för övriga brott som 

omfattas av 4:4 a, och en överträdelse av ett besöksförbud skulle istället anses vara ett brott 

mot en påbjuden ordning. En sådan överträdelse, begången i anslutning till ett 

fridskränkningsbrott, skulle dock kunna påverka straffvärdet av detta brott som en 

försvårande omständighet. Fridskränkningsutredningen förde fram argumenten att 

skyddsintresset, vid införandet av lagen mot kontaktförbud, också omfattade just den som 

kontaktförbudet skulle skydda, samt att bestämmelsen skulle få störst betydelse för kvinnor 

som utsätts för trakasserier av män de har eller har haft en relation med. Brottet stämde 

därför, enligt utredningen, väl överens med de förutsättningar som ställdes i motiven till 

                                            
18 Ang. detta och föregående stycke se SOU 2011:85 sid 90 
19 24 § Lag (1988:688) om kontaktförbud 
20 12 kap BrB 
21 Prop.1997/98:55 sid 80 
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fridskränkningsbrotten för sådana gärningar som typiskt sett är integritetskränkande. 

Fridskränkningsutredningen tog också i beaktande att brottet omfattades av bestämmelsen 

olaga förföljelse i 4:4 b BrB, och att det var ändamålsenligt att brottskatalogerna i dessa två 

paragrafer så långt möjligt överensstämde.21F

22 

 

Lagstiftarens önskan att harmonisera brottskatalogerna i 4:4 a och 4:4 b blev det avgörande 

argumentet till att även skadegörelsebrott (12 kap. BrB) fick omfattas av 

fridskränkningsbrotten. Skadegörelsebrottens huvudsakliga skyddsintresse är egendom och är 

inte, som övriga brott i 4:4 a, ett angrepp på offrets person. Fridskränkningsutredningen 

konstaterade emellertid att det mycket väl kan vara en kränkning av någons integritet att 

förstöra dennes personliga ägodelar, och att själva kränkningen i vissa fall kan vara större än 

sakskadan.22F

23   

 

 

2.3          Fridskränkningsbrottens omdiskuterade brottskonstruktion 

2.3.1 Inledning 

Fridskränkningsbrotten är uppbyggda så att flera, i sig brottsliga gärningar, under vissa 

förutsättningar läggs ihop och bildar ett grövre brott. När bestämmelsen trädde i kraft 1998 

var den unik i sin utformning, inga andra brottsbalksbrott var uppbyggda på samma sätt. 

Brottskonstruktionen har varit föremål för diskussion i litteraturen23F

24 . Avsnittet avser att 

belysa de diskussioner som brottskonstruktionen medfört både på lagstiftningsnivå och i 

doktrinen. Betydelsen av brottskonstruktionens utformning har särskilt betydelse för 

bedömningen av rekvisitet upprepad kränkning. 

 

2.3.2 Perdurerande brott 

2.3.2.1 Inledning 

Kvinnofridskommissionens förslag gick ut på att straffbelägga både kriminaliserade och icke 

kriminaliserade gärningar, som var ägnade att varaktigt kränka offrets integritet och 
                                            
22 Ang. Fridskränkningsutredningens resonemang se SOU 2011:85 sid 100-103 
23 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid 104-107 
24 Suzanne Wennberg har utförligt diskuterat brottskonstruktionen i SvJT 2000 s 792. Magnus Ulväng diskuterar 
brottskonstruktionen i boken Brottslighetskonkurrens – relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, Uppsala 
2013, sid 321 ff. 
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självkänsla, som ett enda fortlöpande (perdurerande) brott24F

25. Ett perdurerande brott är ett 

brott som, efter fullbordan, fortsätter att begås och som avslutas först genom ett positivt 

handlande från gärningsmannen. Exempel på ett perdurerande brott är olaga frihetsberövande 

i BrB 4 kap. 2 § där brottet pågår tills dess den frihetsberövade släpps. Brottet fullbordas 

visserligen genom att gärningsmannen företar en handling som utgör ett frihetsberövande, 

exempelvis låser in eller för bort sitt offer, men brottet fortsätter ändå att begås så länge 

gärningsmannen inte företar en ny handling som innebär att frihetsberövandet upphör, d.v.s. 

släpper sitt offer. Genom gärningsmannens första handlande skapas ett slags tillstånd som 

endast kan brytas genom ett nytt handlande25F

26. 

 

2.3.2.2 Möjligheter med brotten som perdurerande 

Konsekvenserna av att ett brott anses vara perdurerande är dels att preskriptionstiden för 

brottet inte börjar löpa förrän det rådande tillståndet är hävt, dels att brottet kan komma att 

bedömas enligt strängare lagstiftning än den som rådde när brottet startades26F

27 . Om 

gärningsmannen skulle göra sig skyldig till ett olaga frihetsberövande och lagen, under tiden 

han håller sitt offer fången, hinner ändras i stängare riktning, skulle den nya bestämmelsen bli 

tillämplig på brottet då det fortsätter att begås även efter att den nya lagen trätt i kraft. 

Retroaktivitetsförbudet, som är en del av legalitetsprincipen och innebär att en ny lag inte ska 

gälla gärningar begångna innan dess ikraftträdande, skulle inte träffa denna situation då 

gärningen i detta fall anses begången även efter att den nya bestämmelsen trätt i kraft. 

Gärningsmannen får så att säga ta konsekvensen av att han fortsätter att upprätthålla det 

uppkomna tillståndet även efter lagändringen. 

 

Hade fridskränkningsbrotten ansetts vara perdurerande hade det alltså inte varit några 

problem att döma för gärningar som begåtts innan 4:4 a trädde i kraft, förutsatt att åtalet 

också omfattar gärningar efter lagens ikraftträdande. Då har ju brottet förövats både före och 

efter den nya lagen. Det hade även inneburit att lindrigare gärningar inte skulle hinna 

preskriberas, som kan vara fallet idag, då preskriptionstiden för perdurerande brott inte börjar 

löpa förrän det rådande tillståndet hävts, alltså när den sista gärningen som omfattas av åtalet 

anses avslutad. 

 

                                            
25 SOU 1995:60 sid 8-9 
26 Ang. perdurerande brott se Asp/Ulväng/Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl. Iustus Förlag, Uppsala 
2013, sid 201-202 
27 Se Asp/Ulväng/Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl. Iustus Förlag, Uppsala 2013, sid 201-202 
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I propositionen anges dock att brottet inte ska anses vara ett perdurerande brott27F

28. Visserligen 

kan argumenteras att ett straffbeläggande av både kriminaliserade och icke kriminaliserade 

gärningar, som tar sikte på den personliga integriteten och självkänslan hos offret, som en 

enda process kanske bäst skulle återspegla det samlade straffvärdet av den vardag som offren 

upplever. Målet med bestämmelsen var ju att kunna beakta offrets hela situation, vilken enligt 

kvinnokommissionen karaktäriseras av en tillvaro präglad av hot och våld. Det är inte bara de 

enskilda kränkningarna utan den konstanta psykiska press som de ger upphov till och som 

brottsoffren lever under som kvinnofridskommissionen velat beakta28F

29. Regeringen höll med 

om att det i och för sig kunde vara tilltalande med en sådan utformning, men pekade i 

propositionen på att det skulle medföra andra problem. 

 

2.3.2.3 Problem med brotten som perdurerande 

Då det är fråga om ett brottmål måste åklagaren, även om fridskränkningsbrotten skulle vara 

perdurerande brott, fortfarande bevisa de enskilda gärningarna som vållar den upprepade 

kränkningen. Att utforma fridskränkningsbrotten som perdurerande, såsom kommissionen 

föreslagit, skulle enligt regeringen göra brottsbeskrivningen allt för vag och ospecifik, vilket 

skulle göra det svårare för åklagaren att bevisa brott. Flera remissinstanser pekade dessutom 

på att utformningen skulle leda till avsevärda svårigheter att avgöra vilka gärningar som ska 

anses ha ingått i fridskränkningsbrottet och därmed träffas av rättskraften. Åklagaren skulle 

enligt dem behöva föra fram omfattande bevisning för att avgöra om varje enskild handling 

utgör grovt brott eller inte, då grova brott begångna under tiden för fridskränkningsbrottet ska 

dömas för separat. Några remissinstanser anförde också att nödvärnsrätten skulle utvidgas till 

att föreligga hela den tid kränkningarna fortgår, eftersom ett perdurerande brott begås 

konstant tills det uppkomna tillståndet hävts. Detta skulle, enligt propositionen, bli en 

oönskad utvidgning av nödvärnsrätten29F

30. 
 

Regeringen anförde också att kommissionens förslag att inkludera icke kriminaliserade 

handlingar som det diffusa begreppet psykisk misshandel, skulle göra det allt för otydlig att 

förutse vilka gärningar som kunde komma att ingå i fridskränkningsbrottet och därmed strida 

mot legalitetsprincipen30F

31.  

 

                                            
28 Prop. 1997/98:55 sid 77, 131 
29 SOU 2011:85 sid 12-13 samt 89-90 
30 Ang. stycke se prop. 1997/98:55 sid 77-78 
31 Prop. 1997/98:55 sid 78, ang. legalitetsprincipen se avsnitt 4.2.1 i denna uppsats. 
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Lagrådet påpekade att det var viktigt att lagstiftaren, då avsikten var att brottet inte skulle 

vara perdurerande utan utgöras av enskilda brott, var tydlig och konsekvent i konstruktionen 

och inte hamnade någonstans mittemellan de båda utformningarna. I den föreslagna 

brottsbeskrivningen angavs att, även om icke kriminaliserade handlingar inte kunde utgöra en 

del av brottet, skulle de få åberopas som bevis för att de åtalade handlingarna utgjorde ett led 

i en upprepad kränkning. Effekten av detta, menade lagrådet, skulle bli att dessa handlingar 

faktiskt skulle komma att ingå i brottet, vilket av redan nämnda skäl skulle strida mot 

legalitetsprincipen. Bestämmelsen skulle dessutom få just en sådan vag brottsbeskrivning 

som man velat undvika. Det skulle även medföra att bestämmelsen ändå fick karaktären av ett 

perdurerande brott31F

32.  

 

2.3.2.4 Fridskränkningsbrotten som perdurerande 

Vad gäller en del av de problem som anförts i propositionen med att göra 

fridskränkningsbrotten perdurerande, kan det ifrågasättas om de inte finns trots den aktuella 

utformningen. Domstolarna ska även idag exkludera brott som är för grova för att ingå i 

fridskränkningsbrottet, vilket kräver att varje gärning, även de ospecificerade i den mån det 

går, gradindelas. 

 

Vad gäller brottsbeskrivningens utformning är det mitt syfte med den här uppsatsen att peka 

på de otydligheter som finns gällande rekvisitet upprepad kränkning och hur det utformats i 

4:4 a. Valet att inte låta icke kriminaliserat beteende ingå eller få beaktas diskuteras nedan i 

avsnitt 2.5.9.2. 

 

Redan av den utformning som fridskränkningsbrotten fått framstår det tydligt att det inte är 

fråga om ett perdurerande brott. Brotten består av i sig skilda brott, som först i efterhand 

omvandlas till ett nytt. En gärning, exempelvis en misshandel, fortsätter inte begås tills nästa 

misshandel äger rum. Även om brottsoffret lever under en konstant psykisk press, orsakad av 

de enskilda gärningarna, så begås inget brott i tiden mellan de åtalade gärningarna. Det kan 

därför inte vara fråga om ett perdurerande brott. 

 

Detta konstateras även av Susanne Wennberg, som i en artikel utförligt har diskuterat 

fridskränkningsbrottens lagtekniska konstruktion. Hon menar att fridskränkningsbrotten inte 

kan vara perdurerande eftersom de gärningar som brottet består av, exempelvis upprepade fall 

                                            
32 Ang. stycke se prop. 1997/98:55 sid 206-207 
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av misshandel och olaga hot, inte innebär att det skapas ett sådant tillstånd som måste 

upphävas genom ett aktivt handlande från gärningsmannens sida32F

33. 

 

2.3.3 Kollektivdelikt 

 

2.3.3.1 Inledning 

Kollektivdelikt innebär att alla brott av en viss brottstyp, begångna under en viss tidsperiod, 

räknas som ett brott. Domstolen dömer alltså endast för ett brott, trots att det egentligen är 

fråga om flera brott, som var för sig uppfyller kraven för fullbordat brott. Exempel på 

kollektivdelikt är koppleri, där man dömer för ett fall av koppleri, när brott i själva verket kan 

ha skett vid ett flertal tillfällen. 

 

2.3.3.2 Fridskränkningsbrotten som kollektivdelikt 

Den brottskonstruktion som ligger närmast att jämföra med fridskränkningsbrotten är 

kollektivdelikt. Wennberg menar att vad som skiljer fridskränkningsbrotten från 

kollektivdelikten är att de senare inte kräver ett upprepat handlande, även om sådana 

situationer också kan omfattas. Att fridskränkningsbrotten är snarlika kollektivdelikt 

konstateras även på andra håll i litteraturen33F

34.  

 

Vid kollektivdelikt omfattas alla gärningar, som i sig räckt för fullbordat brott och som skett 

inom den angivna tidsperioden, vid en fällande dom av rättskraften34F

35. Här skiljer de sig från 

fridskränkningsbrotten där alla brott som faller under brottsbeskrivningen och som skett 

under den i åtalet angivna tidsperioden, inte automatiskt omfattas av rättskraften35F

36. En annan 

skillnad är att gärningarna som bildar fridskränkningsbrotten var för sig inte räcker för 

fullbordat fridskränkningsbrott, om än de är brottsliga i sig. Det är endast när de läggs ihop 

som de tillsammans kan utgöra ett fridskränkningsbrott, om de uppfyller de kvalificerande 

rekvisiten. 

 

2.3.4 Konkurrensklausul 

 

                                            
33 Wennberg, Suzanne, En problematisk brottskonstruktion, SvJT 2000 s 792, sid 2 
34 Asp/Ulväng/Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl. Iustus Förlag, Uppsala, 2013, sid 476, se även 
Jareborg/Sandberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus Förlag, Uppsala 2010, sid 53 
35 Asp/Ulväng/Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl. Iustus Förlag, Uppsala 2013, sid 475 
36 SOU 2011:85 sid 33 
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2.3.4.1 Inledning 

Även om fridskränkningsbrotten har stora likheter med dels ett perdurerande brott, dels ett 

kollektivdelikt är slutsatsen i doktrinen att det istället rör sig om en konkurrensklausul36F

37. 

 

2.3.4.2 Fridskränkningsbrotten – en konkurrensklausul 

Domstolen ska döma för fridskränkningsbrott istället för varje enskilt brott, när 

förutsättningarna för att göra det är uppfyllda37F

38. Ett flertal separata brottsliga gärningar ska då 

istället betraktas som en enda gärningsenhet. Wennberg menar dock att seriebrottsligheten 

inte helt inryms under gärningsenheten, då de åtalade gärningarna antingen själva kan utgöra 

en serie kränkningar eller ingå i en serie kränkningar, som tillsammans utgör en upprepad 

kräkning av integriteten. Att man i förarbetena vacklat mellan valet av en konkurrensklausul 

och kollektivdelikt är enligt Wennberg anledningen till den uppkomna oklarheten kring 

rekvisitet led i en upprepad kränkning och rättstillämpningsproblemet i NJA 1999 sid 102. 

 

Eftersom 4:4 a är en konkurrensklausul går det enligt Wennberg inte att se till gärningar som 

ligger utanför brottsenheten, alltså gärningar utöver de åtalade, för att uppfylla rekvisitet 

upprepad kränkning. Det är ju just de gärningarna som åtalet omfattar som i konkurrens ska 

bedömas som ett grovt brott. Det är alltså dessa som tillsammans måste utgöra en upprepad 

kränkning. Därför går det inte att plocka in andra gärningar, som står utanför 

gärningsenheten, för att visa på en upprepad kränkning. Det skulle ju innebära att de av åtalet 

omfattade gärningarna inte själva når upp till kravet på en upprepad kränkning, vilket får 

resultatet att konkurrensklausulen i 4:4 a är tillämpbar. Istället ska då dömas för de enskilda 

brotten. 

 

Huruvida beaktande av sådana omständigheter även strider mot principen Ne bis in idem 

redogörs för i avsnitt 3.2.2. 

 

 

2.4 Förutsättningar för ansvar enligt BrB 4:4 a 
 

2.4.1 Inledning 

                                            
37 Jareborg/Sandberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus Förlag, Uppsala 2010, sid 53, se 
även Wennberg, Suzanne, En problematisk brottskonstruktion, SvJT 2000 s 792, sid 2 
38 Prop. 1997/98:55 sid 77 
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För ansvar enligt bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska 

föreligga krävs (1) att åtalet omfattar flera, enligt vissa särskilda bestämmelser, straffbara 

gärningar, (2) att brotten begås mot en närstående eller tidigare närstående person, och att 

dessa tillsammans (3) varit ett led i en upprepad kränkning och (4) varit ägnade att allvarligt 

skada självkänslan.  

 

2.4.2            Flera gärningar 

Det krävs att gärningsmannen står åtalad för flera gärningar för att de ska kunna omvandlas 

till ett fridskränkningsbrott. Ordet flera ska tolkas som fler än två, vilket innebär att det som 

huvudregel krävs minst 3 gärningar38F

39. När domstolen använder sig av en tidigare dom för att 

visa att de brott som åtalet omfattar utgör ett led i en upprepade kränkning, krävs som 

minimum att dessa nya handlingar uppgår till minst två. Endast en ny gärning tillsammans 

med en tidigare dom kan inte utgöra ett fridskränkningsbrott, detta skulle enligt förarbetena 

strida mot principen Ne bis in idem39F

40. Hur många gärningar som krävs för att de ska utgöra 

en upprepad kränkning varierar från fall till fall och avgörs främst av gärningarnas karaktär. 

Ju allvarligare gärningar, desto färre krävs40F

41. Sambandet mellan gärningarnas antal och allvar 

utvecklas i avsnitt 2.5.3. 

 

2.4.2.1           Ospecificerade gärningar 

Antalet gärningar som ingår i ett fridskränkningsbrott varierar kraftigt, och det är inte 

ovanligt att det i åtalet anges ett flertal, till antalet ospecificerade, gärningar som begåtts 

under en begränsad tidsperiod41F

42. I åtalen för fridskränkningsbrott har man medgivit vissa 

lättnader i hur detaljerat gärningarna behöver beskrivas. Anledningen är att det kan vara svårt 

för en person, som utsatts för ett större antal brott under en längre tid, att hålla isär och 

precisera de olika gärningarna. Som stöd för att kunna medge sådana lättnader hänvisades i 

propositionen till ett avgörande från högsta domstolen. Målsäganden hade under tre års tid 

utsatts för våldtäkter och misshandel vid ett stort antal tillfällen. Domstolen klargjorde att det 

inte krävdes att målsäganden kunde ange detaljerade uppgifter angående tillvägagångssätt, tid 

                                            
39 Holmqvist m.fl. Brottsbalken – En kommentar, (2 dec 2013 Zeteo) kommentaren till 4:4 a under rubriken 
upprepad kränkning, Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala 2007, sid 
188. Se även RH 2003:11.  
40 Prop. 1997/98:55 sid 131, se även RH 2006:29, där två gärningar i kombination med en tidigare dom ansågs 
utgöra fridskränkningsbrott. Domstolen noterade att två gärningar vanligtvis inte räcker, men kan vara 
tillräckligt då det finns en tidigare dom att beakta. 
41 Prop. 1997/98:55 sid 133 
42 SOU 2011:85 sid 56-57 samt 86 
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och plats för varje enskilt brott som ingick i åtalet. Däremot måste några gärningar 

specificeras42F

43.  

 

Åtalen kan därför omfatta gärningar, begångna under en viss tidsperiod, men som till antal 

eller tillvägagångssätt inte är specificerade. De handlingar som omfattas av åtalet som utgör 

brott av normalgraden ska under den angivna tidsperioden omfattas av rättskraften. Åklagaren 

kan därmed inte komma tillbaka med ett nytt åtal avseende gärningar av normalgraden 

begångna under den aktuella tidsperioden. Däremot kan grova brott begångna under samma 

tidsperiod åtalas för vid ett senare tillfälle.43F

44  Om brotten inte specificeras i fråga om 

tillvägagångssätt, och då inte heller kan gradindelas, blir konsekvensen att man inte vet vilka 

gärningar som omfattas av rättskraften eller vilka brott som åklagaren kan återkomma med. 

Risken finns också att brott som egentligen är att betrakta som grova får ingå som ett 

normalgradsbrott i fridskränkningsbrottet. Att gärningarna inte specificeras tidsmässigt, utan 

endast till att ha skett under en tidsperiod som kan vara förhållandevis lång, leder detta också 

till svårigheter att avgöra huruvida preskription inträtt för varje gärning. Vid oklarheter kring 

tidpunkten för brottet torde sådana brott anses preskriberade.  

 

2.4.2.2.          Brotten som omfattas 

Som nämnts tidigare måste gärningarna för det första vara kriminaliserade enligt 3, 4, 6 eller 

12 kap BrB eller enligt 12 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller 

tidigare närstående person. Brotten ska vidare typiskt sett innebära en kränkning av den 

personliga integriteten. Brott mot liv och hälsa, frihet och frid samt sexualbrott har en sådan 

karaktär. Däremot behöver alla skadegörelsebrott inte typiskt sett vara integritetskränkande. 

Åverkan i form av att någon tagit träd, grus, sten osv på annans mark kan inte typiskt sett 

anses ha en sådan karaktär. Däremot kan, som redan nämnts, skadegörelse av offrets privata 

personliga saker utgöra en kränkning av dennes integritet. Vad gäller skadegörelsebrott och 

överträdelse av kontaktförbud intogs dessa bestämmelser i 4:4 a:s brottskatalog först i juli 

2013. De finns således inte representerade i statistik i denna uppsats. 

 

Slutligen får gärningarna inte vara för allvarliga. Brott som omfattas av 4:4 a är exempelvis 

ringa misshandel, misshandel av normalgraden, ofredande, olaga hot, olaga tvång, mindre 

grovt olaga frihetsberövande, hemfridsbrott, sexuellt ofredande sexuellt utnyttjande och 

                                            
43 Ang. stycke se prop. 1997/98:55 sid 75-76, NJA 1991 s 83 
44 SOU 2011:85 sid 33 
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sexuellt tvång. Gärningar av grövre slag, såsom grov misshandel, våldtäkt och människorov 

faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Dessa anses som grövre brott än 

fridskränkningsbrottet, med en straffskala som generellt sett är högre. De ska därför dömas 

för separat enligt vanliga brottskonkurrensregler44F

45. 

 

2.4.3 Närstående 

De åtalade gärningarna måste ha begåtts mot en och samma offer, och denne ska vara 

närstående eller tidigare närstående till gärningsmannen. Som närstående räknas make, maka, 

sambo, förälder, styvförälder, syskon, barn, styvbarn eller annan nära familjemedlem. 

Karaktäristiskt för närstående är enligt propositionen att gärningsmannen bor tillsammans 

med offret45F

46. Dock kan en kärlekspartner som gärningsmannen inte sammanbott med kan 

räknas som anhörig. I NJA 2004 s 97 dömde Högsta domstolen en man för grov 

fridskränkning då han vid upprepade tillfällen misshandlat sin flickvän. Avgörande var att de 

hade levt i en fast parrelation. En sådan relation ska enligt Högsta domstolen präglas av att 

det, under en inte obetydlig tid, funnits praktiska och känslomässiga band mellan parterna, 

vilket möjliggör att den ena parten kan befinna sig i en sådan särskilt utsatt situation som 

fridskränkningsbrotten tar sikte på.  

 

I de fall en man har begått fridskränkningsbrott mot en kvinna som han har eller har haft en 

kärleksrelation, och även bott tillsammans med, ska brottet rubriceras som grov 

kvinnofridskränkning. Om brottet begåtts mot en annan anhörig döms istället för grov 

fridskränkning. 

 

2.4.4 Upprepad kränkning och ägnat att allvarligt skada självkänslan 

Förutom att gärningarna ska uppfylla kraven ovan, ska de dessutom täckas av två 

kvalificerande rekvisit. Det är genom att dessa uppfylls som de åtalade gärningarna 

omvandlas till ett fridskränkningsbrott. Var och en av gärningarna ska ha utgjort ett led i en 

upprepad kränkning av offrets integritet. Gärningarna ska också typiskt sett har varit ägnade 

att allvarligt skada personens självkänsla. Det senare rekvisitet behandlas närmare i avsnitt 

3.5 i denna uppsats. Rekvisitet upprepad kränkning kommer att behandlas ingående i kapitel 

3.  

                                            
45 SOU 2011:85 sid 33 
46 Ang. stycke se Jareborg/Sandberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus Förlag, Uppsala 2010, 
sid 51 
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2.4.5 Uppsåt 

Att fridskränkningsbrotten är ett uppsåtligt brott framgår av BrB 1:2. Vad gäller uppsåt krävs 

endast att gärningsmannen haft uppsåt beträffande de faktiska omständigheterna, med andra 

ord till de enskilda brotten som omfattas av åtalet. Däremot behöver han inte haft uppsåt att 

kränka offrets integritet eller självkänsla. Värderingen av huruvida de åtalade gärningarna 

innebär en upprepad kränkning av integriteten eller duger till att allvarligt skada självkänslan 

görs av domstolen helt oberoende av gärningsmannens syfte eller motiv46F

47. Det behövs alltså 

inget uppsåt till brottet grov kvinnofridskränkning, bara uppsåt till brotten det består av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
47 Prop. 1997/98:55 sid 133 
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3.            Upprepad kränkning 
 

3.1 Inledning 
Att gärningarna utgör en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet är alltså en 

förutsättning för att bestämmelsen om fridskränkningsbrott ska bli tillämplig. Detta 

kvalificerande rekvisit har gett upphov till rättsliga tillämpningsproblem och varit omtvistat i 

litteraturen. Syftet med den här uppsatsen är att analysera rekvisitet, och jag avser att utförligt 

redogöra för det i detta kapitel. 

 

3.2 Rekvisitet upprepad kränkning 
Fridskränkningsbrott består av olika brott, begångna vid olika tidpunkter och med olika 

tillvägagångssätt. Dessa brott har i sig på olika sätt inneburit konkreta kränkningar av offret. 

När dessa brott i efterhand ses i ett sammanhang, kan man urskilja även en mer diffus och 

allvarlig kränkning av offret. Konkreta brott konstateras i efterhand alltså tillsammans ha gett 

upphov även en annan kränkning än vad de sedda var för sig inneburit, just för att man ser de 

i ett helhetsperspektiv. Vid fridskränkningsbrottens tillkomst menade man att, framför allt vid 

lindrigare gärningar, straffvärdet vid tillämpning av kumulationsprincipen, skulle bli allt för 

lågt med hänsyn till den allvarliga diffusa kränkning som gärningarna tillsammans innebar47F

48. 

Den närmare innebörden av det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning beskrivs mycket 

sparsamt i förarbetena. Den enda vägledning som ges är att antalet gärningar som krävs, för 

att en upprepad kränkning ska anses föreligga, är avhängigt allvaret i gärningarna. Ju 

allvarligare gärningar, desto färre krävs48F

49. I övrigt har det lämnats upp till domstolarna att, i 

ljuset av omständigheterna i det enskilda fallet, tolka rekvisitet49F

50. 

När domstolen avgör huruvida de åtalade gärningarna utgör en upprepad kränkning görs en 

samlad bedömning utifrån fyra punkter: 

• Antalet gärningar 

• Hur allvarliga gärningarna är 

• Den tid som förflutit mellan gärningarna 

• Omständigheterna i övrigt 

 

                                            
48 Prop. 1997/98:55 sid 77 
49 Prop. 1997/98:55 sid 133 
50 Prop. 1998/99:145 sid 12 
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3.3            Sambandet mellan gärningarnas antal och allvar 
Hur många gärningar som krävs för att de ska utgöra en upprepad kränkning avgörs, som 

redan nämnts, främst utifrån gärningarnas karaktär. Ju allvarligare gärningar är, desto färre 

krävs för att de ska uppfylla rekvisitet.  

 

3.3.1  Det krävs oftast allvarligare gärningar 

I propositionen anges att, även om det torde vara vanligt att det ofta ingår allvarligare 

gärningar i nu aktuell brottslighet, så är det möjligt att enbart en serie lindrigare brott kan 

innebära en upprepad kränkning av integriteten50F

51. Det sägs inte närmare vad som menas med 

allvarligare brott, men man bör få utgå från brottens olika straffskalor för den bedömningen. 

Misshandel av normalgraden är ett av de allvarligaste brottet som kan ingå i ett 

fridskränkningsbrott, men även olaga hot, olaga tvång, ofredande, sexuellt ofredande och 

mindre grovt olaga frihetsberövade kan ge fängelse i vissa fall. Brott med enbart böter i 

straffskalan är exempelvis hemfridsbrott.  

 

Utvecklingen i praxis verkar dock ha lett till att det i princip krävs att åtalet omfattar allvarlig 

brottslighet för att domstolen ska döma för fridskränkningsbrott. De vanligaste brotten som 

ingår i fällande domar är misshandel av normalgraden, följt av olaga hot och ofredande. 

Något som uppmärksammats på flera håll är att misshandel av normalgraden, det allvarligaste 

brottet som kan ingå i ett fridskränkningsbrott, nästan uteslutande ingår i alla domar51F

52. 

 

Fridskränkningsutredningen gjorde en praxisgenomgång av 300 hovrättsdomar som visade att 

det i 97 % av domarna för grov kvinnofridskränkning och i 90 % av domarna för grov 

fridskränkning ingick misshandel av normalgraden52F

53. Det var sällan åklagaren väckte åtal för 

fridskränkningsbrott om åtalet bara bestod av lindrigare gärningar. Med lindrigare gärningar 

avsågs brott med böter i straffskalan, exempelvis olaga hot, ofredande och ringa 

misshandel53F

54. Dessa brott har visserligen både böter och fängelse i straffskalan men ansågs 

ändå som förhållandevis lindriga enligt fridskränkningsutredningen.  

 

                                            
51 Prop. 1997/98 sid 76-77 samt 131 
52 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid, Åklagarmyndighetens rapport 2007, Domstolarnas påföljdspraxis för vissa 
våldsbrott sid 24 och 28, Åklagarmyndighetens tillsynsrapport 2006:8, Grov kvinnofridskränkning sid 4 och 17, 
ROKS rapport 1/2010 Grov kvinnofridskränkning – vad vet vi efter tio år sid 11 och 30, Brå rapport 2000:11 Grov 
kvinnofridskränkning – en kartläggning, sid 9 
53 SOU 2011:85 sid 58 
54 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid 90 
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Den uppfattningen verkar också ha visst stöd i praxis. 

 

       I ett hovrättsfall ansågs ett fall av ringa misshandel, ett fall av misshandel av 

normalgraden samt 3 fall av olaga hot inte utgöra en upprepad kränkning, då endast 

misshandeln av normalgraden ansågs vara ett brott av allvarligare slag54F

55. 

 

Det verkar alltså i princip förutsättas att åtalet omfattar misshandel av normalgraden för att 

gärningarna ska utgöra en upprepad kränkning.  

 

 

3.3.2 Krav på ett brott av allvarligare art 

Det verkar dock inte alltid räcka med ett flertal misshandelsfall av normalgraden för att 

uppfylla rekvisitet upprepad kränkning. I praxis förekommer dessutom ofta ett krav på att en 

eller flera gärningar ska vara av så kallad allvarligare art. 

 

      I NJA 2003 s 144 avseende grov kvinnofridskränkning gjorde domstolen bedömningen att 

trots att endast en av gärningarna var av allvarligare art, så var övriga gärningar så pass 

många att de tillsammans klart överskred vad som krävdes för att utgöra en upprepad 

kränkning55F

56. Åtalet omfattade tre specificerade tillfällen av misshandel, ofredande eller olaga 

hot, samt ett stort antal ospecificerade fall av misshandel under en bestämd tidsperiod. Enligt 

domstolens motivering, att de övriga brottens antal räckte för att fälla för grov 

kvinnofridskränkning, trots att det bara fanns en gärning av allvarlig art, torde kunna utläsas 

en huvudregel som kräver minst en gärning av allvarlig art. Gärningen som ansågs vara av 

allvarligare art bestod i att gärningsmannen slagit sin hustru med många slag, bland annat mot 

nacke och axlar, samt ställt sig på hennes fot. När hon föll till golvet tog han struptag och 

klämde åt, samt hotade henne till livet. Detta skedde framför deras gemensamma son. 

Misshandeln orsakade svullnad i foten, smärta och stelhet. De två andra specificerade 

gärningarna, som inte ansågs vara av allvarligare art bestod i att gärningsmannen vid den ena 

tillfället hällt ett stort glas juice över henne när hon satt med deras son i knät i soffan. Vid det 

andra hade han utdelat knytnävsslag, sparkar och knuffar mot sin fru medan hon gick ner för 

trappen för att komma undan honom. Den misshandeln orsakade stark smärta i nacken, 

ryggen och benen, blåmärken och svullnad på halsen efter ett knytnävsslag. Även vid detta 

                                            
55 RH 2008:7 
56 Prop. 1997/98:55 sid 133 
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tillfälle var deras gemensamma barn närvarande.  

 

3.3.3      Fokus på fysiska skador 

Vid bedömningen av huruvida gärningarna varit av allvarlig art har stor vikt lagts vid de 

uppkomna fysiska skadorna. 

 

      I RH 2003:11 ansågs tre misshandelsgärningar inte utgöra en upprepad kränkning då 

målsäganden bara vid ett av dessa tillfällen ådragit sig en fingerskada som ansågs tämligen 

allvarlig. I övrigt ansågs våldet vara av jämförelsevis begränsad omfattning. De övriga 

gärningarna bedömdes visserligen inte vara ringa fall av misshandel, då de innefattade bland 

annat knytnävsslag mot ansiktet, struptag, dunkande av målsägandens huvud mot en dörr och 

mot golvet samt att gärningsmannen bitit henne i ansiktet. Domstolen hänvisade till uttalandet 

i förarbetena om kopplingen mellan antalet gärningar och allvaret i dessa och ansåg inte att 

gärningarna i detta fall var tillräckligt allvarliga för att utgöra ett fridskränkningsbrott. 

 

Vid misshandelsbrott mot närstående kvinnor som inte ingår i något fridskränkningsbrott 

diskuteras också relationen mellan misshandelns allvarliga art och de fysiska skadorna. 

 

      I NJA 2000 s 17 III dömdes en man för misshandel av sin sambo. Misshandeln ansågs var 

av normalgraden med inte av allvarligare art, då skadorna blivit måttlig. Domstolen 

konstaterar i samma stycke att gärningsmannen varit i ett upprört tillstånd, på grund av att han 

upplevt att hans sambo flörtade med en annan kille. I vilken mån detta inverkade på 

bedömningen att misshandeln inte var av allvarligare art är oklart. Misshandeln bestod i att 

gärningsmannen slet sönder sin sambos tröja, knuffade henne bakåt så hon ramlade ner i en 

soffa och slog huvudet i väggen. Sedan satte han sig grensle över henne, tog struptag, slog 

henne upprepade gånger i ansiktet och höll i hennes axlar och skakade om henne. 

Misshandeln resulterade i en blånad över ögat, svullnad i ansiktet och bulor i huvudet. Hon 

gick i terapi flera månader på grund av det inträffade och kände skuld och skam. 

 

3.3.4.       Varför rubriceras inte en misshandel av allvarlig art som grov? 

 En misshandel av så kallad allvarlig art, skulle kunna sägas vara på gränsen till grov 

misshandel, ett brott som inte ingår i fridskränkningsbrotten. För att misshandeln ska anses 

vara av allvarlig art ska de uppkomna skadorna inte ha varit allt för lindriga. Skadornas 

omfattning är en omständighet som även kan leda till att en misshandel bedöms som grov. 
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Redan det faktum att en misshandel av normalgraden begås mot en närstående, är också en 

omständighet som gör att den kan rubriceras som grov. Detta framhölls också i förarbetena 

till fridskränkningsbrotten56F

57.  

 

1988 ändrades lagtexten i bestämmelsen om grov misshandel i 3 kap. 6 § BrB, i syfte att 

komma ifrån den restriktiva tolkning som domstolarna gjort av rekvisitet ”att 

gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet”. Istället skulle endast krävas att 

gärningsmannen ”visat särskild hänsynslöshet eller råhet”. På så sätt skulle fler fall av 

allvarlig misshandel kunna bedömas som grovt brott57F

58. I förarbetena angavs att upprepad 

misshandel av närstående skulle anses vara rå och hänsynslös på så sätt att det uppfyller 

rekvisitet. Detta oavsett om någon allvarligare fysisk skada uppstått. Det försvårande var 

istället att sådan brottslighet har en integritetskränkande och nedbrytande karaktär58F

59. Även 

våld, i form av att sparka på den som ligger, med andra ord fortsätta en misshandel mot någon 

som inte kan värja sig, kan utgöra skäl för att bedöma misshandeln som grov, något som 

förekommit i ett flertal av de fridskränkningsdomar jag redogjort för59F

60.  

 

Det ligger därför närmare till hands att en misshandel av så kallad allvarlig art som begås mot 

närstående borde rubriceras som grov misshandel, och att eventuella övriga lindrigare 

gärningarna bör få utgöra fridskränkningsbrottet. Det verkar ju inte föreligga något hinder 

mot att beakta den nu grova misshandeln för att kvalificera de övriga gärningarna till att 

utgöra en upprepad kränkning60F

61, varför denna lösning enligt mig bättre överensstämmer med 

syftet att komma åt de lindrigare gärningarna. En risk är annars att domstolarna låter 

gärningar som egentligen kan rubriceras som grovt brott få omfattas av 

fridskränkningsbrottet, för att praxis kräver att en sådan gärning måste ingå i åtalet.  

 

Tendens verkar finnas till att så också sker i praxis.  

      

     I ett hovrättsfall61F

62 stod en man åtalad för grov fridskränkning för att vid många tillfällen 

                                            
57 Prop. 1997:98/55 sid 134 
58 Prop. 1987/88:14 sid 3 
59 Prop. 1987/88:14 sid 17-18, Justitieutskottets betänkande 1987/88:16 sid 5 
60 Prop. 1987/88:14 sid 32, se även NJA 1973 s 221 II där alla tre instanser bedömt misshandeln som synnerligt 
hänsynslöst och rå på så sätt att den ska rubriceras som grov misshandel. Gärningsmannen hade kastat omkull 
två kvinnor, varav en 81 år gammal, och sparkat på de när de låg på marken. 
61 Se avsnitt 2.5.9.4 om gärningar begångna i anslutning till fridskränkningsbrott. 
62 Svea hovrätts dom 13 Mars 2013 mål B-1001-13, se även Södertörns tingsrätts dom 2013-01-07 mål B 13919-
12 
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ha misshandlat sin flickvän. Domstolen konstaterade av det varit fråga om mycket allvarlig 

och upprepad misshandel under lång tid, samt att vissa handlingar varit ägnade att framkalla 

allvarlig fruktan för liv och hälsa och att gärningarna hade inneburit svåra 

integritetskränkningar. Åtalet omfattade 12 specificerade fall av misshandel, vissa begångna 

med tillhyggen som bälte och skor med stålhätta. Gärningsmannen hade bland annat tagit 

struptag som lett till att målsäganden nästan blivit medvetslös, dunkat målsägandens huvud 

mot en container tills hon var så illa slagen och svullen i ansiktet att han lugnat sig, samt 

slagit och sparkat målsäganden i magen så pass att hon fått blödningar i underlivet. Flera 

gånger hade misshandeln fortsatt, oftast i form av slag och sparkar, trots att målsäganden 

legat ner och haft svåra smärtor. Utöver dessa tolv specificerade fall angavs ett stort antal 

ospecificerade fall av misshandel som oftast skett genom slag och sparkar. Fråga är om inte 

vissa av gärningarna borde ha bedömts som grov misshandel, särskilt då de begåtts 

systematiskt mot en närstående. 

 

Anna Sundén har i en artikel tagit upp problemet med att domstolarna tenderar att låta bli att 

rubricera systematiskt våld mot närstående som grovt, och istället döma för misshandel av 

normalgraden, eller låta misshandeln ingå i ett fridskränkningsbrott. Hon ger ett flertal 

exempel på hur underrätterna är restriktiva med att beakta misshandel i parrelationer som 

grov, trots att den skett systematiskt mot en fysiskt svagare närstående62F

63. 

 

 

3.3.5          Strider praxis mot syftet med fridskränkningsbrotten? 

I propositionen går det inte att utläsa något krav på att det måste ingå allvarliga gärningar i 

fridskränkningsbrottet, tvärtom klargörs att det är fullt möjligt att endast en serie lindriga 

gärningar kan uppfylla kravet, även om det dock ofta torde ingå allvarligare brott. Det är 

förmodligen vanligt att sådant systematisk kränkande som det är fråga om sällan stannar vid 

lindrigare gärningar. Systematiska trakasserier av en person, i form av brottsliga 

integritetskränkande handlingar, tenderar att omfatta allt grövre våld, ju närmare relationen är 

mellan gärningsmannen och offret63F

64. Detta räcker dock inte till att förklara varför det nästan 

uteslutande ingår misshandel av normalgraden i fridskränkningsdomar. En mer trolig 

förklaring till det är att det i domstolarnas praxis har vuxit fram ett krav på att det som 

huvudregel måste ingå misshandel som gett upphov till inte allt för ringa skador.  

                                            
63 Sundén, Anna, Den som verkar vettigast vinner. Rättsväsendets oförmåga att hantera sexualiserat våld, I 
Granström, Görel (red.) Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala Publ. House, 2004, sid 19 ff. 
64 SOU 2008:81 sid 119 
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Att det ingår misshandel av normalgraden i nästan alla fridskränkningsdomar har 

uppmärksammats och kritiserats på flera håll. ROKS ansåg att denna omständighet stod i strid 

med avsikten att komma åt de lindrigare gärningarna och att domstolarna missat att det 

straffvärda ligger i den upprepade kränkningen snarare än det grova våldet64F

65. Syftet med 

bestämmelsen kunde därför inte anses vara uppnådd. Även Brå har ansett att det faktum att 

domarna alltid innehåller allvarligare brottslighet strider mot syftet med bestämmelsen65F

66. 

Fridskränkningsutredningen antog däremot en försiktigare syn på saken. Visserligen kunde 

det ifrågasättas huruvida bestämmelsen fångade upp de lindrigare fallen på det sätt som 

avsetts, men man kunde inte utifrån detta med säkerhet dra slutsatsen att syftet med 

bestämmelsen inte var uppfyllt. Som argument framfördes att det var svårt att säga i hur 

många fall det faktiskt förekom enbart lindrigare gärningar och hur ofta dessa i så fall 

anmäldes66F

67.  

 

Det förefaller emellertid långsökt att påstå att rättstillämpningen i detta avseende lyckats 

vidareutveckla rekvisitet upprepad kränkning inom ramen för fridskränkningsbrottens syfte. 

Att en praxis vuxit fram där domstolarna, istället för att låta de lindrigare gärningarna 

omfattas av fridskränkningsbrottet och uppgradera misshandel av normalgraden till grovt 

brott när möjlighet finns, snarare kräver att det ingår en gärning som egentligen faller utanför 

bestämmelsens tillämpningsområde, måste klart anses strida mot bestämmelsens syfte. 

 

3.3.6.              Allvaret bör relateras till kränkningen 

Det är den upprepade kränkningen av personens integritet som är det som ger brottet dess 

fridsstörande karaktär och som motiverar ett högre straff. Fokus vid bedömningen av 

gärningens allvar ligger dock inte vid hur allvarlig kränkningen varit, utan omfattningen av de 

fysiska skadorna. Misshandelsfallen i vissa av de rättsfall som jag redogjort för ovan, som 

inte bedömdes vara av allvarligare art, måste ändå anses vara avsevärt integritetskränkande. 

Gärningarna omfattade bland annat knytnävsslag mot huvudet, dunkande av offrets huvud 

mot golvet, sparkar, ett bett i ansiktet, och struptag. I ett av fallen gick kvinnan i terapi i flera 

månader efter misshandeln och brottades med skam och skuldkänslor.  

 

 I förarbetena anges att gärningarna typiskt sett ska anses kränkande, däremot behöver de inte 

                                            
65 ROKS rapport 1/2010 Grov kvinnofridskränkning – vad vet vi efter tio år? sid 30 
66 Brå rapport 2000:11 Grov kvinnofridskränkning – en kartläggning, sid 9 
67 SOU 2011:85 sid 90 
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de facto innebära en kränkning av integriteten67F

68. För att bedöma allvaret i gärningarna ligger 

det därför närmare till hands att fokus bör ligga på hur integritetskränkande gärningarna 

typiskt sett kan anses vara, snarare än vilka slags fysiska skador de orsakat. Handlingar av 

ovanstående slag, såsom våld mot huvud och struptag, borde oavsett de fysiska skadorna 

anses innebära en betydande kränkning av integriteten. De fysiska skadornas omfattning bör 

vara en omständighet som istället beaktas vid straffmätningen. Det torde vara gärningarna i 

sig och inte de fysiska skadorna som utgör det integritetskränkande inslaget när gärningen 

riktas mot en närstående.  

 

Att en misshandel av normalgraden typiskt sett kan anses mer kränkande än ett ofredande är 

nog sant. Men inte på grund av att de fysiska skadorna troligen blir värre utan på grund av att 

själva gärningen är ett mer allvarligt och kränkande övergrepp på dennes integritet. Det är 

inte osannolikt att det också var en sådan tolkning av gärningarnas allvar som åsyftades i 

propositionen. Ju allvarligare kränkning gärningen inneburit, desto färre gärningar torde 

krävas för att det ska vara fråga om en upprepad kränkning. 

 

Även Monica Burman anser att graden av kränkning bör vara det relevanta vid bedömningen 

av rekvisitet upprepad kränkning68F

69.  

 

 

3.4        Tid mellan gärningarna 
För att rekvisitet upprepad kränkning ska vara uppfyllt krävs, förutom att de åtalade 

gärningarna ska vara tillräckligt många och allvarliga, att de också har ett visst tidsmässigt 

samband. Inslaget av ett systematiskt kränkande påverkas av den tid under vilka gärningarna 

företas, i relation till gärningarnas allvar och frekvens69F

70. 

 

I propositionen anges endast att gärningarna måste ha begåtts inom viss tid och att den 

yttersta gränsen är preskriptionstiden70F

71. För fridskränkningsbrott gäller en preskriptionstid på 

10 år71F

72. Vilka gärningar som kan ingå i åtalet för fridskränkningsbrottet kan dock ändras 

under den tiden. Eftersom fridskränkningsbrotten utgörs av brott som företagits var för sig 

                                            
68 Prop. 1997/98:55 sid 133 
69 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Iustus Förlag, Uppsala 2007, sid 193 
70 SOU 2011:85 sid 84 
71 Prop. 1997/98:55 sid 131 
72 35 kap. 1 § p.3 brottsbalken 
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och som i efterhand omvandlas till fridskränkningsbrott, gäller att gärningarna preskriberas 

var för sig utifrån den preskriptionstid som gäller för varje brott72F

73. 

Fridskränkningsutredningen motsatte sig förslaget om att en särskild preskriptionsregel skulle 

införas som möjliggjorde att i sig preskriberade brott skulle få åtalas för inom ramen för 

fridskränkningsbrott73F

74. I den senaste lagkommentaren har dock ifrågasatts om inte 

preskriptionstiden för fridskränkningsbrott bör gälla även för brott som i sig preskriberats, 

men som varit ett led i en upprepad kränkning av offret74F

75. 

 

Det ligger i fridskränkningsbrottens natur att den tidsperiod, under vilka de gärningar brottet 

består av företas, kan vara relativt lång. Att det förflutit för lång tid mellan de åtalade 

gärningarna kan däremot leda till att både rekvisitet led i en upprepad kränkning och 

rekvisitet ägnade att allvarligt skada självkänslan inte anses uppfyllda75F

76. Inslaget av 

systematiskt kränkande blir då för vagt. Högsta domstolen har uttalat att gärningarna måste ha 

ett visst tidsmässigt samband och att endast den omständigheten att för lång tid förflutit 

mellan gärningarna kan göra att det inte kan anses föreligga en upprepad kränkning76F

77. 

 

Gärningarna får heller inte företas under en allt för begränsad tidsperiod. Det krävs som sagt 

att kränkningarna upprepats under en viss tid för att det ska få karaktären av en systematisk 

nedbrytning. 

 

      I en hovrättsdom hade gärningsmannen gjort sig skyldig till två fall av misshandel och 

flera fall av olaga hot. Ena misshandelstillfället hade begåtts två och ett halvt år före övriga 

gärningar och ansågs inte utgöra ett led i en upprepad kränkning, då för lång tid förflutit. De 

övriga gärningarna i åtalet ansågs å andra sidan ha begåtts under en allt för kort period, tre 

månader, och utgjorde därför inte heller en upprepad kränkning77F

78. 

 

      I ett annat hovrättsfall dömdes gärningsmannen för sex fall av misshandel istället för 

fridskränkningsbrott, på grund av bristande tidsmässigt samband. De två första 

misshandelstillfällena begicks med ett halvårs mellanrum, sen tog det ett år innan nästa 
                                            
73 SOU 2011:85 sid 33 
74 SOU 2011:85 sid 135 
75 Holmqvist m.fl. Brottsbalken - en kommentar, (2 dec 2013 Zeteo) kommentar till 4:4 a under rubriken 
Tidssamband 
76 Holmqvist m.fl. Brottsbalken - en kommentar, (2 dec 2013 Zeteo) kommentar till 4:4 a under rubriken 
Tidssamband 
77 NJA 2003 s 144 
78 Svea hovrätts dom 1 juli 2009 mål B 4068-09 
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misshandel skedde och efter ytterligare drygt ett år begicks de sista tre misshandelsfallen 

inom en ganska kort tidsperiod (under sommaren och september 2008). Även här var det 

alltså fråga om att det gått både för lång och för kort tid mellan gärningstillfällena. I 

bedömningen vägdes även in att inget av misshandelsfallen ansågs vara av allvarligare art78F

79. 

 

Det krävs alltså att de åtalade gärningarna företagits med inte allt för långt mellanrum eller 

under en allt för kort tidsperiod för att det ska vara tal om ett sådant tidsmässigt samband att 

de kan utgöra en upprepad kränkning. Vilket tidssamband som krävs är emellertid inte helt 

klart. I de ovanstående rättsfallen ansågs en tidsperiod på ungefär tre månader vara för kort 

för att tre fall av misshandel, respektive ett misshandelsfall tillsammans med ett flertal olaga 

hot, skulle utgöra en utgöra en upprepad kränkning. I två andra hovrättsfall har en sådan 

tidsperiod däremot ansetts tillräckligt lång. I det första fallet angående grov 

kvinnofridskränkning ansågs fyra fall av misshandel begångna inom loppet av tre månader ha 

ett sådant tidsmässigt samband som krävdes79F

80 . Även i det andra fallet dömdes 

gärningsmannen för grov kvinnofridskränkning, då han under loppet av tre och en halv 

månad utsatt sin sambo för flera fall av misshandel och olaga hot80F

81. 

 

3.5        Rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan 
Då de två kvalificerande rekvisiten har ett samband med varandra är det nödvändigt att kort 

redogöra för även det andra rekvisitet. I förarbetena beskrivs även rekvisitet ”ägnade att 

allvarligt skada självkänslan” sparsamt. Att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

självkänslan innebär inte att självkänslan måste ha skadats i det konkreta fallet, det räcker att 

gärningarna normalt sett duger till att ge ett sådant resultat. Det krävs inte heller uppsåt från 

gärningsmannens sida att skada brottsoffrets självkänsla, endast uppsåt till gärningarna som 

tillsammans kan innebära en sådan skada. De flesta brott som ingår i fridskränkningsbrottens 

brottskatalog torde normalt sett duga till att skada självkänslan hos offret. För att allvarligt 

skada självkänslan kan lindrigare brott uppfylla rekvisitet genom att de ingått i ett mönster 

som sammantaget leder till att offret bryts ner81F

82. 

 

Bedömningen huruvida gärningarna sammantaget ska duga till att allvarligt skada 

                                            
79 Svea hovrätts dom 28 oktober 2009 mål B 9865-08 
80 Svea hovrätts dom 2012-10-29 mål B 8271-12, se framför allt skiljaktig domares uttalande angående 
tidsmässigt samband. 
81 Svea hovrätts dom 2013-03-08 mål B 796-13 
82 Prop. 1997/98:55 sid 133  
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målsägandens självkänsla, ska enligt Högsta domstolen göras utifrån målsägandens hela 

situation. 

 

      I NJA 2003 s 144 avseende grov kvinnofridskränkning beaktade domstolen att kvinnan 

var nyinflyttad till Sverige utan något socialt nätverk och därför var utlämnad till maken, som 

i sin tur inte gjort några ansträngningar att hjälpa henne in i samhället. Han hade dessutom 

försökt begränsa hennes kontakt med omvärlden. Domstolen ansåg därför att gärningarna 

varit ägnade att skada hennes självkänsla. 

 

      I RH 2004:48 beaktade hovrätten bland annat att gärningarna företagits i samband med en 

uppslitande skilsmässa med häftiga konfrontationer och ordväxlingar mellan parterna och 

därför inte typiskt sett kunde anses vara ägnade att allvarligt skada målsägandens självkänsla. 

 

Vid bedömning av detta kvalificerande rekvisit kan domstolen ta hänsyn till alla 

omständigheter i det enskilda fallet, både kriminaliserade och icke kriminaliserade 

gärningar82F

83. Fridskränkningsutredningen har konstaterat att omständigheter som att offret 

varit socialt isolerad, beroende av gärningsmannen eller varit fysiskt svagare eller yngre än 

denne påverkat bedömningen83F

84. 

 

3.6.    Ska rekvisiten bedömas tillsammans eller separat? 
Något som framstår som oklart är huruvida bedömningen av de två kvalificerande rekvisiten 

ska ske separat eller tillsammans. 

 

3.6.1                 Praxis 

Högsta domstolen utgick i sitt första avgörande från att bedömningen av rekvisiten skulle ske 

separat. 

 

      I NJA 1999 s 102 fann majoriteten av justitieråden att det kvalificerande rekvisitet 

upprepad kränkning inte var uppfyllt, varför gärningsmannen inte kunde dömas för 

fridskränkningsbrott. Rekvisitet ägnade att allvarligt skada självkänslan togs inte upp, 

antagligen för att domstolen redan konstaterat att brotten inte utgjorde en upprepad 

integritetskränkning. Tre justitieråd var skiljaktiga och gjorde egna bedömningar av huruvida 

                                            
83 Monica Burman Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala, 2007, sid 191 
84 SOU 2011:85 sid 81 
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de kvalificerande rekvisiten var uppfyllda. Alla tre bedömde rekvisiten var för sig. De kom 

också till tre olika slutsatser. JustR Gregow ansåg att gärningarna uppfyllde rekvisitet 

rekvisitet ägnade att allvarligt skada självkänslan men de utgjorde inte en upprepad kränkning 

av brottsoffrets integritet. JustR Håstad fann båda rekvisiten uppfyllda, var för sig. JustR 

Beckman fann att de utgjorde en upprepad kränkning med att de inte var ägnade att allvarligt 

skada självkänslan. Han anförde att de handlade om två separata rekvisit, men att det förelåg 

ett visst samspel mellan de. Frågan hur många gärningar som krävdes var avhängigt 

gärningarnas allvar och i allvarsbedömningen kunde det spela roll huruvida de dög till att 

allvarligt kränka målsägandens självkänsla. 

 

      Även i NJA 2003 s 144 skedde bedömningen av rekvisiten separat. Vid bedömningen av 

rekvisitet upprepad kränkning fokuserade domstolen på sambandet mellan gärningarnas 

allvar och antal, och vid bedömningen huruvida dessa gärningar varit ägnade att allvarligt 

skada självkänslan utgick man från offrets sociala situation. 

 

Rekvisiten har, som JustR Beckman påpekat, ett visst samband. Förarbetena beskriver de 

båda rekvisiten kortfattat och lämnar det upp till rättstillämpningen att definiera dem. 

Visserligen anges det i propositionen olika utgångspunkter för bedömningen av rekvisiten, då 

den upprepade kränkningen bedöms främst utifrån gärningarnas allvar och frekvens, medan 

huruvida gärningarna varit ägnade att allvarligt skada självkänslan beror på omständigheterna 

i övrigt. Dock spelar vissa omständigheter roll för bedömningen av båda rekvisit. Hur 

allvarliga gärningarna är spelar roll för bedömningen av båda rekvisiten. Ju allvarligare de är, 

desto färre gärningar krävs för att det ska utgöra en upprepad kränkning av integriteten, 

dessutom torde en allvarligare gärning vara mer trolig att allvarligt skada offrets självkänsla. 

Även det upprepande inslaget får betydelse vid bedömningen av båda rekvisit. Att lindrigare 

gärningar ingått i ett mönster av nedbrytande karaktär kan innebära att självkänslan anses 

allvarligt skadad84F

85. Även om en del omständigheter spelar roll för båda rekvisiten så finns det 

omständigheter som bara får beaktas vid bedömningen av det ena. Tidigare domar och brott 

som döms för i konkurrens med fridskränkningsbrottet får beaktas vid bedömningen av båda 

rekvisit för att visa på ett beteendemönster.85F

86 Gärningar som inte är kriminaliserade, men som 

företagits under den tidsperiod som fridskränkningsbrottet begåtts, får däremot endast beaktas 

vid bedömningen av om gärningarna varit ägnade att allvarligt skada självkänslan. 

                                            
85 Ang. vad som beaktas vid bedömningen av rekvisitet ”ägnade att allvarligt skada självkänslan” se SOU 
2011:85 sid 81 
86 SOU 2011:85 sid 82-83, se aven avsnitt 2.5.9.3. och 2.5.9.4 i denna uppsats 
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3.6.2   Fridskränkningsutredningen 

Fridskränkningsutredningen (2010) konstaterar att bedömningen av rekvisiten skett på ett 

likartat sätt i domarna de granskat och att hovrätten sällan ändrat den brottsrubricering som 

tingsrätten gjort. Utifrån detta dras slutsatsen att det inte förekommer tolknings- eller 

tillämpningsproblem kring de båda rekvisiten. Vidare konstateras att bedömningen av de båda 

rekvisiten vanligtvis sker i ett sammanhang, mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda 

fallet, och att gärningarnas allvar och frekvens har betydelse för bedömningen av båda 

rekvisit.  

 

Att rekvisiten bedöms tillsammans och att domstolarna inte klargör för vilka omständigheter 

som tagits i beaktning för varje rekvisit leder till flera problem. För det första blir det svårt att 

dra slutsatsen att det i rättspraxis är klarlagt vad rekvisiten innebär. Utan en utförlig 

motivering av varför rekvisiten anses uppfyllda kan man inte hävda att det finns en klar bild 

av vilka omständigheter som utgör en upprepad kränkning eller som är ägnade att allvarligt 

skada självkänslan. Att rekvisiten bedöms i ett enda sammanhang betyder dessutom att 

omständigheter, som egentligen endast är hänförliga till det ena rekvisitet, exempelvis icke 

kriminaliserat kränkande beteende, kan få betydelse för bedömningen av det andra. 

 

3.7 Bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet 

 
3.7.1            Inledning 

I förarbetena anges att uttrycket upprepad kränkning medger att hänsyn tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet.86F

87 Omständigheterna i det enskilda fallet är även 

utgångspunkt för bedömningen av huruvida gärningarna duger till att allvarligt skada 

självkänslan. Vilka övriga omständigheter som får beaktas vid varje rekvisit skiljer sig åt, då 

icke kriminaliserat kränkande beteende enbart får beaktas vid det senare rekvisitet. Av detta 

framgår att det är viktigt att bedömningen av de båda rekvisiten sker separat. Vilka dessa 

övriga omständigheter är, som få beaktas vid bedömningen av rekvisitet upprepad kränkning, 

framgår inte av förarbetena. I detta avsnitt undersöker jag omständigheter som domstolarna 

beaktat. 

 

                                            
87 Prop. 1997/98:55 sid 133 
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3.7.2.            Målsägandens provocerande beteende 

Huruvida målsägandens beteende kan anses ha provocerat fram gärningsmannens våld är en 

omständighet som i förmildrande riktning har beaktats av domstolarna vid bedömningen av 

huruvida gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning. Provokation kan ha skett genom 

att målsäganden betett sig på ett sätt som utlöst gärningsmannens handlande, exempelvis 

genom att vara otrogen. Målsäganden kan också ha varit delaktig i konflikter med 

gärningsmannen som lett till att han hamnat i ett psykiskt instabilt tillstånd och i detta 

tillstånd begått de brottsliga gärningarna.87F

88 

 

      I RH 2008:7 hade gärningsmannen först örfilat sin flickvän och två månader senare gjort 

sig skyldig till ett fall av misshandel av allvarligare art och olaga hot i form av 3 sms. 

Gärningarna ansågs inte utgöra ett led i en upprepad kränkning då de senare gärningarna 

företagits under endast två dagar och utlösts av samma faktor, att flickvännen inte kommit 

hem från sin väninna. Att gärningsmannens motiv varit sådant som avses i 4:4 a påverkade 

enligt hovrätten inte bedömningen. 

 

Att gärningarna företagits under en kort tidsperiod kan såklart innebära att de inte får 

karaktären av en systematiskt begången kränkning. Vad som kan vara svårare att förstå är att 

domstolen lägger vikt vid att gärningarna utlösts av kvinnans oönskade beteende. Vad 

domstolen antagligen menade var att brotten var begångna när gärningsmannen befann sig i 

ett särskilt temporärt sinnestillstånd, utlöst av en viss isolerad händelse, och därför inte 

utgjorde ett led i en systematisk nedbrytning av kvinnan. Detta kan i vissa fall i och för sig 

stämma. Ilska över något ens partner gjort kan så klart resultera i våldsamheter utan att det är 

fråga om en upprepad kränkning. Redan det faktum att de då företagits under en kort 

tidsperiod skulle göra att de inte rubricerades som fridskränkningsbrott. Att det i ovanstående 

fall förekommit en örfil vid ett tidigare tillfälle gör dock att man kan ifrågasätta om de åtalade 

gärningarna möjligen var de första händelserna i vad som skulle kunna komma att bli en 

längre serie kränkningar. Eventuella framtida kränkningar kan såklart inte beaktas i domen, 

men bara för att misshandeln och de olaga hoten utlösts av ett visst oönskat beteende från 

kvinnans sida, utesluter det inte att de kan vara ett led i en upprepad kränkning. Tvärtom 

torde det vara troligt att ett oönskat beteende, särskilt i förhållanden av den sort som är aktuell 

vid fridskränkningsbrott, i allra högsta grad borde kunna utlösa våld. En kvinna i ett sådant 

                                            
88 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala 2007, sid 369-372, se även RH 
2004:48 som redogörs för nedan. 
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förhållande löper störst risk att skadas när hon går emot mannens vilja. Endast utifrån det 

faktum att vissa gärningar utlösts av samma faktor går alltså inte att dra slutsatsen att de inte 

varit ett led i en upprepad kränkning. 

 

      I RH 2002:65 bidrog kvinnans påstådda delaktighet i de bråk, som lett till att hon blivit 

misshandlad, till att brotten omrubricerades från grov kvinnofridskränkning till tre fall av 

misshandel, då gärningarna i och med detta inte ansågs uppfylla de kvalificerande rekvisiten. 

Det var gärningsmannen som påstod att hon deltog i bråken, kvinnan vägrade svara på frågor 

i rättegången på grund av rädsla för honom. Det faktum att hon inte ville medverka i 

rättsprocessen påverkade också att brotten inte rubricerades som fridskränkningsbrott. 

 

      Även i RH 2004:48 ledde det faktum att paret genomgick en svår och uppslitande 

skilsmässoprocess och att kvinnan deltagit i åtskilliga häftiga ordväxlingar till att mannen 

dömdes för de enskilda brotten och inte för grov kvinnofridskränkning. Också det faktum att 

kvinnan hade det bättre ställt ekonomiskt och att mannen hade ekonomiska problem 

beaktades. Dessa omständigheter ansåg domstolen, liksom i föregående rättsfall, vara 

hänförliga till rekvisitet ägnade att allvarligt skada självkänslan. Att det visserligen rörde sig 

om många brott men att inget av dem var av allvarligare slag ledde till att rekvisitet upprepad 

kränkning inte heller ansågs uppfyllt.  

 

Delaktighet av båda parter i en konflikt kan naturligtvis i vissa fall bero på att det inte finns 

ett sådant maktförhållande, där mannens våld är ett uttryck för hans dominans och ett led i en 

systematisk nedbrytning av kvinnan. Allt våld som sker inom en relation behöver inte 

nödvändigtvis vara ägnat att upprätthålla ett sådant maktförhållande. Det var antagligen det 

som domstolen i RH 2004:48 ville peka på med angivande av ovanstående omständigheter 

som bevis på att kvinnan i detta förhållande inte blev systematiskt nedbruten. 

Hovrättsassessor Järtelius var skiljaktig och höll med tingsrätten om att det stora antalet 

gärningar måste utgöra en upprepad kränkning. Järtelius ansåg även att gärningarna måste 

varit ägnade att allvarligt skada självkänslan, då gärningsmannens syfte med gärningarna 

varit att kontrollera och förmå målsäganden att återuppta förhållandet, vilket gjort att hon levt 

under en stark psykisk press. Här togs alltså hänsyn till gärningsmannens motiv, något som 

enligt förarbetena inte skulle göras.88F

89 

 

                                            
89 Prop 1997/98:55 sid 133-134 
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Också i ett annat rättsfall89F

90 ledde det faktum att paret genomgick en konfliktfylld 

skilsmässoprocess, där båda parter deltagit i häftiga ordväxlingar och där umgänge med 

barnen var en omtvistad fråga, till att gärningarna inte ansågs ägnade att allvarligt skada 

självkänslan. I bedömningen tog domstolen även i beaktande att gärningarna inte varit så 

allvarliga och att inget fysiskt våld förekommit. 

 

3.7.3.            I vilka fall är det rimligt att beakta provocerande beteende? 

Tendensen att beakta kvinnans beteende som en orsak till våldet och en omständighet som 

gör att de kvalificerande rekvisiten inte uppfylls har kritiserats av bl.a. ROKS.90F

91 Att 

domstolarna beaktar en pågående konflikt eller kvinnans agerande i relation till mannens som 

en förmildrande omständighet, bland annat vid bedömningen av de kvalificerande rekvisitens 

uppfyllnad, gör enligt ROKS att hans agerande framstår som mer ursäktligt.  

 

I vissa fall kan det, som redan nämnts, vara nödvändigt att beakta målsägandens 

omständigheter som målsägandens beteende gentemot gärningsmannen eller att det föreligger 

en pågående konflikt mellan de, för att kunna avgöra huruvida det föreligger en systematisk 

kränkning av målsäganden. I andra fall kan det framstå som närmare absurt att exempelvis en 

otrohet, vilja att avsluta ett förhållande eller något annat beteende som helt enkelt inte 

uppskattas av våldsutövaren ses som en förmildrande förklaring till övergrepp. Fråga är var 

gränsen kan dras för vad som rättsligt får beaktas som ett sådant provocerande beteende som 

får tillmätas betydelse vid rättstillämpningen. I förhållanden som präglas av svartsjuka och 

kontrollerande beteende från ena parten, kan man tänka sig att det krävs förhållandevis lite 

för att provocera fram ett våldsamt beteende. Om gärningsmannen blir provocerad av 

bagatellartade händelser, vore det orimligt om sådant fick beaktas som förmildrande 

omständigheter. 

 

Konsekvensen blir då att ett icke kriminaliserat beteende från kvinnans sida, exempelvis att 

hon vill separera eller helt enkelt inte beter sig på ett önskvärt sätt, kan fungera som en 

förmildrande omständighet vid bedömningen av rekvisitet upprepad kränkning, medan icke 

kriminaliserade kränkande gärningar från mannens sida inte kan inverka försvårande på den 

bedömningen. 

 

                                            
90 Södertörns tingsrätts dom 2012-02-29 mål B 11323-12, Svea hovrätts dom 2013-01-28 mål B 2899-12 
91 ROKS rapport 1/2010 sid 26 



38 

 

3.7.4.          Ska provocerande beteende beaktas vid kvalificeringen eller 

straffmätningen? 

Det är inte bara vid bedömningen av den upprepade kränkningen som kvinnans provocerande 

beteende beaktats i förmildrande riktning. Vid olika fall av grov kvinnofridskränkning har ett 

sådant beteende beaktats antingen vid kvalificeringen av brottet eller som en förmildrande 

omständighet vid straffmätningen.91F

92 Till viss del kan det verka logiskt att sådana 

omständigheter ändå beaktas vid kvalificeringen, just för att visa på att det faktiskt inte är 

fråga om ett sådant maktförhållande som är karaktäristiskt för grov kvinnofridskränkning. Å 

andra sidan är brottsprovokation en omständighet som beaktas som förmildrande just vid 

bestämmande av brottets straffvärde92F

93, varför beaktande av denna omständighet vid 

straffvärdebedömningen vore logiskt. Viktigast är ändå att det klarläggs när hänsyn till dessa 

omständigheter ska tas, om de ska få betydelse för rekvisitet upprepad kränkning eller först 

vid straffmätningen. I annat fall riskerar vi att få olika bedömningar i lika fall vad gäller 

brottsrubricering. Att domstolarna sällan motiverar varför rekvisiten anses uppfyllda och 

dessutom sällan åberopar de försvårande och förmildrande omständigheter som beaktats är 

beklagligt, då det blir mycket svårt att avgöra hur beaktandet av dessa omständigheter 

normalt sker.93F

94 Det gör också att det blir svårt att veta vilka slags omständigheter som 

domstolen kan ta hänsyn till vid bedömningen av rekvisiten upprepad kränkning och ägnad 

att allvarligt skada självkänslan och vilka som ska lämnas därhän. 

 

3.8       Sambandet mellan gärningarnas allvar, intensitet och frekvens 

utgör en upprepad kränkning. 

 
3.8.1                Inledning 

Det är sambandet mellan gärningarnas allvar, intensitet och frekvens som avgör om de utgör 

en upprepad kränkning av den utsatte.94F

95 Tanken är att kontextualisera de åtalade gärningarna 

och utifrån en helhetsbedömning avgöra om de utgör ett led i en upprepad kränkning. I det 

här avsnittet avser jag utreda hur det efterfrågade sambandet är definierat i förarbeten och 

praxis. 

                                            
92 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala 2007, sid 372 
93 29 kap 3 § p.1 brottsbalken 
94 Det har visat sig i Fridskränkningsutredningen att domstolarna sällan motiverar varför rekvisiten anses 
uppfyllda, se SOU 2011:85 sid 69 och 80. 
95 SOU 2011:85 sid 87 
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3.8.2        Förarbeten 

Kvinnokommissionen beskriver hur våldet i nära relationer hör samman med en föreställning 

om mannens kontroll och kvinnans underordnade ställning, jämfört med isolerade fall av 

exempelvis misshandel och olaga hot.95F

96 Med hänvisning till detta konstaterade regeringen att 

endast lindriga gärningar kan utgöra fridskränkningsbrott om de ingår i ett mönster som 

sammantaget leder till att offret bryts ner.96F

97 Det är det systematiska i förfarandet, att begå 

upprepad brottslighet mot samma offer, som leder till den mer allvarliga kränkningen.97F

98 

Regeringen har inte velat använda ordet systematisk i lagtexten eftersom det kan uppfattas 

som ett krav på att kränkningarna ska ha varit planerade, men påpekar att det självklart kan 

finnas ett mått av systematik i kränkningen som personen utsatts för, exempelvis då 

gärningsmannen genom upprepade gärningar söker skaffa sig kontroll över sitt offer.98F

99 Mer 

vägledning än så, vad gäller sambandet, ges inte i propositionen. Lagrådet verkar ha ansett att 

ytterligare vägledning var onödig, då de angav att det borde vara relativt lätt för domstolen att 

avgöra i vilka fall det föreligger en upprepad kränkning av integriteten.99F

100 

 

Även Fridskränkningsutredningen kom fram till att det inte förekom några tolknings- eller 

tillämpningssvårigheter av de kvalificerande rekvisiten. Utredningen kom fram till att 

domstolarnas bedömning av vilka fall som utgjort en upprepad kränkning hade skett på ett 

liknande sätt i deras praxisgenomgång. De kvalificerande rekvisiten bedömdes vanligtvis i ett 

sammanhang, mot bakgrund av de åtalade gärningarna och omständigheterna i det enskilda 

fallet. Rekvisitet upprepad kränkning bedömdes utifrån gärningarnas allvar, antal och 

tidsmässiga samband, något som regelmässigt också angavs i domarna. Utredningen 

konstaterade också att tingsrätt och hovrätt ofta var ense i rubriceringsfrågan. Utifrån det 

drogs slutsatsen att det i praxis var klarlagt vad som utgjorde en upprepad kränkning.100F

101 

 

 

 

3.8.3         Bristfällig motivering av varför rekvisiten anses uppfyllda 

Att domstolarna sällan motiverade varför gärningarna ansetts utgöra en upprepad kränkning 

                                            
96 SOU 2011:85 sid 83 
97 SOU 2011:85 sid 81 
98 Prop. 1997/98:55 sid 77 
99 Prop. 1997/98:55 sid 81 
100 Prop. 1997/98:55 sid 207-208 
101 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid 77-78 samt 81 



40 

 

inverkade inte på Fridskränkningsutredningens bedömning. Utredningen medgav att det 

såklart var önskvärt att domstolarna så långt möjligt motiverade sina bedömningar, men att de 

vid fridskränkningsbrott sällan har att beakta annat än de omständigheter som är klarlagda. På 

grund av detta, menade fridskränkningsutredningen, torde det sällan behövas en mer utförlig 

motivering av varför rekvisiten ansetts uppfyllda.101F

102 Av detta skulle slutsatsen kunna dras att 

det, bara genom att se till vad som utretts i målet, med en sådan enkelhet gå att utläsa 

huruvida de kvalificerande rekvisiten är uppfyllda att en utförlig motivering i domskälen 

anses överflödig. 

 

Jag har gått igenom åtta rättsfall102F

103 avseende grov kvinnofridskränkning, som avgjorts i både 

tingsrätt och hovrätt, samt åtta rättsfall avseende grov fridskränkning. Det är såklart en 

alldeles för liten undersökning för att kunna dra några generella slutsatser, men resultatet jag 

fick vad gäller domarna avseende grov kvinnofridskränkning stämmer väl överens med vad 

fridskränkningsutredningen angivit angående bristen på motivering i domarna av varför 

rekvisiten ansetts uppfyllda. Vad gäller fallen av grov kvinnofridskränkning förekom det 

endast i ett av målen att tingsrätten berörde frågan varför rekvisiten ansågs uppfyllda103F

104. Vad 

gäller domarna avseende grov fridskränkning motiverades däremot regelmässigt varför 

rekvisiten ansetts uppfyllda, vilket skulle kunna vara en indikation på att bedömningen av de 

kvalificerande rekvisiten är olika beroende på vem brottsoffret är.104F

105  

 

I vilket fall är det svårt att dra slutsatsen att vi har en enhetlig praxis vad gäller bedömningen 

av det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning, när domstolarna (i vart fall vid grov 

kvinnofridskränkning, som är den vanligaste105F

106 brottsrubriceringen) sällan motiverar varför 

rekvisiten ansetts uppfyllda. 

 

 

3.8.4        Ett odefinierat samband 

Införandet av fridskränkningsbrotten i brottsbalken var ett sätt att ta itu med det våld i 

hemmet som används för att upprätthålla en maktstruktur mellan parterna. Allt familjevåld 

                                            
102 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid 81-82 
103 Se källredovisningen för fullständig lista av rättsfallen 
104 Södertörns tingsrätts dom 2012-12-04 mål B 10601-12 
105 Se vidare om detta i avsnitt 3.9 i denna uppsats 
106 SOU 2011:85 se exempelvis sid 40, 44. 
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har emellertid inte den karaktären, parter i ett förhållande kan kränka varandra utan att den 

ene kontrollerar och bryter ner den andre. Bedömningen av huruvida våldet är uttryck för att 

upprätthålla en maktstruktur görs ju utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Hur avgör 

man då i vilka fall det är en upprepad kränkning? Magnus Ulväng menar att ett krav på en 

viss systematik i tillvägagångssättet, istället för en hänvisning till en upprepad kränkning, 

skulle avgränsa tillämpningsområdet till de fall där det verkligen var fråga om en systematisk 

nedbrytning och göra det lättare att avgöra vilka fall som uppfyllde de kvalificerande 

rekvisitet.106F

107  

 

3.8.4.1        Vari ligger systematiken? 

 Ulväng diskuterar i sin bok Brottslighetskonkurrens olika sätt för att försöka avgöra hur 

sambandet mellan gärningarnas allvar, antal och frekvens är tänkt att se ut för att utgöra en 

upprepad kräkning. Vid fridskränkningsbrottens tillkomst hänvisades till att en önskan att se 

mängdbrottslighet på ett mer kontextuellt sätt uttryckts i litteraturen107F

108. Exemplen som gavs 

tog sikte på främst förmögenhetsbrott, där resultatet av att döma för varje enskilt brott skulle 

bli närmast absurt. För dessa fall förutsätts att de enskilda brotten ingår i en och samma 

brottsplan, att bedriva förmögenhetsbrott systematiskt. Det är det planmässiga inslaget som 

gör att gärningarna bör ses som en enda brottsenhet.108F

109 För fridskränkningsbrotten krävs 

ingen gemensam brottsplan, detta framgår av förarbetena.109F

110 Det systematiska är något som 

kan ses först i efterhand, då handlingarna i övrigt inte är kopplade till varandra. Det 

efterfrågade sambandet kan därför inte ligga i en gemensam brottsplan.  

 

Är det då möjligt att det efterfrågade sambandet istället ligger i att de enskilda brotten begåtts 

på ett systematiskt tillvägagångssätt? Härvid ska ordet systematiskt inte uppfattas som att 

gärningarna föregåtts av en särskild brottsplan. Det handlar istället om att gärningarna, 

objektivt sett, i efterhand anses ha begåtts systematiskt. Ulväng menar att det är otydligt vari 

det systematiska inslaget ska ligga. Ett alternativ är att det återfinns i brottsresultatet, alltså på 

det sätt offret kränkts. I lagrådets yttrande vid 1999 års ändring av fridskränkningsbrottet, 

föreslogs att rekvisitet upprepad kränkning skulle ändras för att förtydliga att kränkningen 

                                            
107 Ulväng, Magnus, Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, Uppsala 2013, 
sid 330-331 
108 Prop. 1997/98:55 sid 81 
109 Ulväng, Magnus Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, Uppsala 2013, 
sid 332 
110 Prop. 1997/98:55 sid 133-134 
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måste ha skett systematiskt.110F

111 Det är dock enligt Ulväng oklart vilken kränkning som måste 

innehålla ett mått av systematik. Är det den kränkning som varje brott i sig innebär, eller är 

det i den allvarliga, mer diffusa kränkningen som systematiken ska återfinnas? Det senare 

alternativet är enligt Ulväng det troligaste, dock kan denna kränkning påverkas av andra 

omständigheter än endast de åtalade gärningarna. Ett annat alternativ är enligt Ulväng att det 

systematiska istället är kopplat till själva gärningarna snarare än effekten av dem. I 

förarbetena till fridskränkningsbrotten sägs att ”det systematiska i förfarandet kan leda till en 

mycket betydande kränkning”, vilket leder tankarna till att systematiken återfinns i just 

handlingarna111F

112. Sättet på vilket gärningarna begåtts skulle då utgöra sambandet mellan de 

enskilda brotten. Något krav på en brottsplan eller annat samband kan dock inte ställas. Den 

enda kopplingen gärningarna behöver ha är att de i efterhand, sedda tillsammans, konstateras 

utgöra en upprepad kränkning. Oberoende av om gärningarna begåtts på liknande sett eller 

med samma syfte, kan en allvarlig kränkning anses ha skett systematiskt just eftersom den 

successivt vuxit fram ur gärningsmannens upprepade brottslighet mot offret. Ulväng menar 

att detta ger begreppet ”systematiskt” en uttunnad innebörd. Inget annat samband mellan 

gärningarna krävs förutom att domstolen i efterhand kan säga att de utgjort ett led i en 

upprepad kränkning. Det leder oss enligt Ulväng tillbaka till utgångspunkten, att det är oklart 

på vilka grunder och under vilka omständigheter sambandet skapas.112F

113 

 

3.8.4.2         En tydligare demarkationslinje? 

Efter det uppkomna tillämpningsproblemet i NJA 1999 s 102 gjorde regeringen snabbt en 

smärre ändring av ordalydelsen i rekvisitet upprepad kränkning. Lagrådet föreslog en mer 

genomgripande reform, och ansåg att uttrycket ”gärningarna utgjort en serie kränkningar av 

personens integritet”, eller ”ingått i en serie av sådana kränkningar” bättre skulle visa att 

kränkningen på något sätt behöver vara systematisk113F

114. Detta vore enligt Ulväng en tydligare 

demarkationslinje mellan fall av flerbrottslighet och fall där gärningarna ska ses som ett brott, 

att kräva ett systematiskt tillvägagångssätt istället för att hänvisa till ett led i en upprepad 

kränkning. Han medger att risken med krav på ett systematiskt tillvägagångssätt är att det 

ställs allt för höga krav på sambandet mellan gärningarna och att det riskerar att blockera 

användningen av 4:4 a. Han menar dock att det skulle göra skillnaden tydligare mellan fall 

där det handlar om en systematisk nedbrytning av offret och fall av flerbrottslighet och att 
                                            
111 Prop 1998/99:145 sid 15 
112 Prop. 1997/98:55 sid 77 
113 Ang Ulvängs resonemang se Magnus Ulväng, Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, 
Iustus Förlag, Uppsala 2013, sid 331-335 
114 Prop 1998/99:145 sid 15-16 
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tillämpningsområdet för fridskränkningsbrotten då skulle avgränsas till de fall där 

familjevåldet verkligen är ett uttryck för ett upprätthållande av en maktrelation.114F

115 Det går 

idag, enligt Ulväng, inte att säga vad för samband som krävs mellan gärningarna, eller vad 

som i övrigt krävs för att det ska vara fråga om en upprepad kränkning115F

116. 

 

3.8.4.3.           Oklart vilket samband som efterfrågas 

Redan i förarbetena fanns alltså motstridigheter till vari det systematiska inslaget skulle 

återfinnas, för att det skulle vara tal om en upprepad kränkning. Fridskränkningsutredningen 

2010 berörde överhuvudtaget inte frågan hur det efterfrågande sambandet såg ut, utan 

konstaterade endast att praxis var enhetlig varför det inte kunde finnas oklarheter runt 

rekvisitens innebörd. Som visats innehåller domskälen sällan en motivering till varför 

rekvisiten ansetts uppfyllda, varför praxis varken kan anses enhetligt eller vägledande vad 

gäller hur det efterfrågade sambandet ska se ut. Utifrån det nu sagda måste jag hålla med 

Ulväng om att det inte finns någon tydlig bild av vad som utgör en upprepad kränkning. 

 

3.9            Bedömningen av den upprepade kränkningen kan bero på 

vem som kränks 
3.9.1              Inledning 

Som nämnts tidigare gjorde jag en genomgång av sexton fridskränkningsbrott från 2012-

2013, varav åtta fall av grov kvinnofridskränkning och åtta fall av grov fridskränkning. I sex 

av dessa åtta fall av grov fridskränkning var målsäganden ett barn som utsatts för brott av en 

förälder. I ett fall var gärningsman och offer bröder, och i det sista fallet hade den åtalade 

mannen utsatt sin flickvän för många mycket allvarliga fall av misshandel begångna under 

flera år. I de sju fall där barn kränkts av sina föräldrar eller styvföräldrar och i ett fall syskon, 

noterade jag flera skillnader från vad som, både utifrån min undersökning och vad jag i övrigt 

kommit fram till i denna uppsats, gäller för fall av grov kvinnofridskränkning. Nedan redogör 

jag för dessa skillnader. 

 

 
3.9.2              Motiveringen beror på rubriceringen 

                                            
115 Ulväng, Magnus, Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, Uppsala 2013, 
sid 336-337 
116 Ulväng, Magnus, Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, Uppsala 2013, 
sid 337 
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Vad gällde domstolarnas motivering i domskälen av hur de bedömt de kvalificerande 

rekvisiten, fanns en märkbar skillnad beroende på vilket fridskränkningsbrott det var fråga 

om. I fallen avseende grov kvinnofridskränkning förekom det endast i ett rättsfall att 

tingsrätten relaterade de kvalificerande rekvisiten till det enskilda fallet. Domstolen 

förklarade att antalet gärningar, med beaktande av omständigheterna kring dessa och vad som 

framkommit om parternas förhållande i stort, gjorde att förutsättningar fanns för att döma för 

grov fridskränkning. I övriga tingsrättsdomar och ett flertal hovrättsdomar konstateras bara att 

rekvisiten uppfyllts genom att ange att ”gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning 

och varit ägnade att allvarligt skada självkänslan”. I resterande hovrättsdomarna sägs inget 

alls om rekvisiten.  

 

I domarna avseende grov fridskränkning var diskussionen kring rekvisitens uppfyllelse 

vanligare. I regel diskuterades rekvisitens uppfyllelse i förhållande till omständigheterna, 

även i hovrätten. I ett fall angavs i domskälen att var och en av gärningarna inte varit så 

allvarliga, men på grund av deras frekvens och att de begåtts under en längre tidsperiod skulle 

de bedömas som grov fridskränkning116F

117. I ett annat rättsfall angavs att våld och tvång i 

uppfostringssyfte typiskt sett leder till att barnens självkänsla kränks och att våldet i detta fall 

varit av sådant slag och i sådan omfattning att det måste bedömas som grov 

fridskränkning117F

118.  

 

3.9.3              Flera skillnader mellan de olika styckena i 4:4 a 

Det var inte bara bristen på motivering av de kvalificerande rekvisiten som skiljde fallen av 

grov kvinnofridskränkning från grov fridskränkning av barn.  I domskälen för grov 

fridskränkning gradindelades även de ospecificerade gärningarna i stor utsträckning, något 

som inte var vanligt i fall av grov kvinnofridskränkning. 

 

3.9.3.1            Närståendefaktorns roll 

Domstolarna såg allvarligt på att kränkningarna begåtts systematiskt av en förälder och det 

ledde i vissa fall till att ringa misshandel rubricerades som brott av normalgraden118F

119. Det 

gjorde i andra fall att de kvalificerande rekvisiten ansågs uppfyllda119F

120. Det hände också att 

                                            
117 Nyköpings tingsrätts dom 2012-11-12 mål B 73-12 sid 13 
118 Uppsala tingsrätts dom 2013-06-28 mål B 2882-12 sid 12 
119 Svea hovrätts dom 2013-03-15 mål B 7061-12, Svea hovrätts dom 2013-05-28 mål B 11194-12 sid 3 och 
Nyköpings tingsrätts dom 2012-11-12 mål B 7312 sid 13. 
120 Uppsala tingsrätts dom 2012-06-28 mål B 2882-12 sid 12, samt Södertörns tingsrätts dom 2012-10-02 mål B 
4470-12 sid 15,  
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närståendefaktorn beaktades som en försvårande omständighet vid straffmätningen120F

121. Att det 

var just en närstående som skickat kränkande sms till sina styvbarn, i syfte att rubba den tillit 

och trygghet barn ska kunna känna till en förälder, blev också avgörande för att kunna 

betrakta meddelandena som ett ofredande genom hänsynslöst beteende istället för 

ärekränkningsbrott.121F

122  

 

3.9.3.2            Mindre våld krävs 

Våldet mot barnen var betydligt lindrigare än det som krävs för att döma för grov 

kvinnofridskränkning. Misshandeln hade exempelvis skett genom slag mot kroppen, antingen 

med handen eller med ett redskap, hårda tag i armen och att barnen dragits i håret. I ett fall 

förekom struptag och sparkar. I ett annat fall bestod åtalet av enbart sms med kränkande 

innehåll, inget fysiskt våld alls krävdes för att kunna döma för grov fridskränkning.  

 

I alla fall där fysisk misshandel av barn förekom, bestod de fysiska skadorna i övergående 

smärta och ibland blåmärken eller rodnader. Inte i något fall diskuterades kring att 

misshandeln behövde vara av allvarlig art. Istället ansågs misshandeln i vissa fall vara av en 

högre svårighetsgrad just på grund av att de begåtts av en närstående. Det faktum att de 

brottsliga gärningarna känts kränkande och nedvärderande och varit en reaktion på att den 

yngre brodern inte gjort som den äldre velat ledde i ett fall till att de kvalificerande rekvisiten 

ansågs uppfyllda122F

123. Fokus låg då på det kränkande och kontrollerande inslaget snarare än på 

de fysiska skadorna. 

 

3.9.4              Bedöms rekvisiten olika beroende på vem offret är? 

Trots att detta självfallet inte är någon empirisk undersökning kan det ändå vara en indikation 

på att de kvalificerande rekvisiten behandlas mer utförligt, och att det inte heller ställs samma 

krav för att de ska anses uppfyllda, när våldet begås mot gärningsmannens barn, eller i vart 

fall en närstående som inte är en kvinna som kränks av en man som är eller har varit hennes 

make eller sambo. Vad gäller kvinnor som kränks av pojkvänner de inte sammanbor med, är 

det ännu svårare att dra några slutsatser. Min undersökning omfattade endast ett sådant fall 

och där hade kvinnan utsatts för mycket allvarlig misshandel under flera år.123F

124 Inga av dessa 

                                            
121 Svea hovrätts dom 2013-03-13 mål 283-13 sid 4 
122 Svea hovrätts dom 2013-03-08 mål B 9603-12 sid 4 
123 Solna tingsrätts dom 2013-05-08 mål B 872-13 sid 15 
124 Svea hovrätts dom 13 Mars 2013 mål B-1001-13, se även Södertörns tingsrätts dom 2013-01-07 mål B 
13919-12 
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misshandelsfall rubricerades dock som grova, vilket jag ifrågasatt i avsnitt 3.3.4 i denna 

uppsats. I NJA 2000 s 17 III, där en man stod åtalad för misshandel av sin flickvän, 

diskuterades kring huruvida den varit av allvarlig art. Det är därför inte omöjligt att dessa fall 

bedöms på samma sätt som fall av grov kvinnofridskränkning.  

 

Sammanfattningsvis finns alltså risken att de kvalificerande rekvisiten bedöms på olika sätt 

beroende på brottsoffrets relation till gärningsmannen, trots att bedömningen av rekvisiten 

enligt lagtexten ska vara desamma för båda styckena i 4 kap 4 a § BrB.  

 

 

3.10     Gärningar utöver de som framgår av åtalet 

 
3.10.1         Inledning 

I det här avsnittet undersöker jag vilka andra gärningar, utöver de åtalade, som beaktas av 

domstolarna vid bedömningen av fridskränkningsbrottet och rekvisitet upprepad kränkning.  

 

3.10.2         Icke kriminaliserade handlingar 

Som nämnts ovan är det bara de kriminaliserade gärningarna som framgår av brottskatalogen 

som kan utgöra fridskränkningsbrott. Kvinnofridskommissionen föreslog att även gärningar 

som inte var kriminaliserade skulle omfattas av bestämmelsen, då även dessa ansågs bidra till 

den kränkning av integriteten som man ville komma åt genom införandet 4:4 a. Sådana 

gärningar skulle kunna vara att gärningsmannen förbjuder offret att träffa vänner och bekanta 

eller fäller nedsättande kommentarer om denne124F

125. Detta ansågs dock strida mot 

legalitetsprincipen då det straffbara området måste vara så pass klarlagt att det i förväg går att 

säga vilka gärningar som är straffbara. Att inkludera opreciserade former av icke 

kriminaliserad psykisk misshandel skulle göra det allt för svårt att avgöra vad som är ett 

straffbart beteende125F

126. Andra konsekvenser av att inkludera icke kriminaliserade gärningar är 

att det skulle bli svårare att avgöra vad som omfattas av domens rättskraft. Domstolen måste 

kunna konstatera vilka de enskilda brotten som ingår i fridskränkningsbrottet är för att 

gärningsmannen inte ska kunna åtalas på nytt för en gärning som ingått i 

fridskränkningsbrottet. 

 
                                            
125 SOU 1995:60 sid 8-9 
126 Prop. 1997/98:55 sid 78 
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Domstolen får inte heller ta hänsyn till icke kriminaliserade gärningar för att belysa den 

upprepade kränkningen. Lagrådet anförde att dessa gärningar, om de fick åberopas för att 

kvalificera de åtalade gärningarna, de facto skulle komma att ingå i fridskränkningsbrottet126F

127. 

Detta skulle i sin tur strida mot legalitetsprincipen, då man inte kan dömas för en gärning som 

inte är kriminaliserad. Däremot får sådana omständigheter beaktas vid bedömningen av 

huruvida gärningarna varit ägnade att allvarligt skadat målsägandens självkänsla. 

 

3.10.3   Tidigare domar 

Brott som den åtalade redan dömts för kan såklart inte ingå i åtalet för fridskränkningsbrottet. 

Det skulle innebära att denne blev straffad två gånger för samma brott, vilket skulle stå i strid 

med principen Ne bis in idem. Det är en grundläggande straffrättslig princip som innebär att 

en gärning som omfattas av en doms rättskraft inte kan bli föremål för ny rättslig prövning.  

 

Vid bedömningen av om en serie brott utgjort ett led i en upprepad kränkning får domstolen 

däremot, enligt förarbetena, ta hänsyn till tidigare begångna brott mot målsäganden av samma 

karaktär, utan att det strider mot principen Ne bis in idem. Med uttrycket ”av samma 

karaktär” menas en tidigare fridskränkningsdom eller en dom avseende ett brott som ingår i 

brottskatalogen för fridskränkningsbrotten. Det ska poängteras att det måste vara fråga om ett 

brott där skuldfrågan är klarlagd, d.v.s. genom dom eller åtalsunderlåtelse127F

128. Även Högsta 

domstolen har uttalat att det inte strider mot principen Ne bis in idem att beakta tidigare 

domar, då dessa tidigare brott endast tjänar till att kvalificera de nu åtalade gärningarna och 

alltså inte omfattas av det aktuella åtalet128F

129. 

 

3.10.4       Brott begångna i anslutning till fridskränkningsbrottet 

Något som inte framgår av förarbetena är om domstolen, vid bedömningen av om 

gärningarna utgör en upprepad kränkning, får ta hänsyn till brott som inte omfattas av åtalet 

men som begåtts i anslutning till fridskränkningsbrottet och som bidrar till den systematiska 

nedbrytningen av offret. Det kan exempelvis vara fråga om en grov misshandel eller en 

våldtäkt, som begåtts mot samma offer men som på grund av konkurrensregler inte ska ingå i 

fridskränkningsbrottet. Fridskränkningsutredningen konstaterar att det är tillåtet och att så 

också sker i praxis129F

130.  

                                            
127 Prop. 1997/98:55 sid 207-208 
128 Ang. stycke se Prop. 1997/98:55 sid 81, 133 och 209 
129 NJA 1999 s 102 
130 SOU 2011:85 sid 83 
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      I en hovrättsdom beaktades att gärningsmannen i anslutning till fridskränkningsbrottet 

systematiskt begått grova våldtäkter mot målsäganden. De åtalade gärningarna bestod i ett 

mindre grovt olaga frihetsberövande och några fall av olaga hot. Domstolen menade att 

endast dessa gärningar troligen inte hade räckt för att döma för fridskränkningsbrott, men i 

och med att våldtäkterna kunde beaktas dömdes gärningsmannen för grov 

kvinnofridskränkning.130F

131 

 

Även Monica Burman anser att det inte bör vara ett problem att beakta brott som av 

konkurrensskäl döms för separat, då dessa brott omfattas av 4:4 a:s ordalydelse, och alltså är 

av samma karaktär som de i fridskränkningsbrottet.131F

132 

 

3.10.5         Brott som inte omfattas av brottskatalogen i BrB 4:4 a 

Brott som inte omfattas av brottskatalogen i 4:4 a får självfallet inte åtalas som en del av 

fridskränkningsbrottet. Det är dock oklart i vilken mån dessa får användas kvalificera de 

åtalade gärningarna till att utgöra en upprepad kränkning. Förarbetena nämner inget om detta. 

Dessa brott har dock uteslutits ur den brottskatalog som ansetts vara representativ för 

gärningar som är typiskt identitetskränkande. Således borde en logisk tolkning vara att de inte 

heller bör få beaktas för att belysa denna kränkning. Burman är också mycket tveksamt att 

detta kan vara tillåtet, då brott som inte omfattas av brottskatalogen bör ha lite att tillföra 

bedömningen av den upprepade kränkningen.132F

133 

 

3.10.5.1         Ärekränkningsbrott vanligt förekommande vid fridskränkningsbrott 

En brottstyp som inte sällan företas i samband med fridskränkningsbrott är 

ärekränkningsbrott i 5 kap BrB.133F

134 För förtal och förolämpning krävs som huvudregel att 

målsäganden anger brottet till åtal. Endast i vissa fall kan brottet falla under allmänt åtal, och 

bara om det är påkallat ur allmän synpunkt.134F

135 Den praktiska nyttan av att sådana brott skulle 

ingå i 4:4 a ansågs vid fridskränkningsbrottens uppkomst därför kunna starkt ifrågasättas och 

av den anledningen fick ärekränkningsbrotten inte ingå i brottskatalogen.135F

136  

 

                                            
131 Hovrättens i Skåne och Blekinge län dom 18 maj 2009 mål B 452-09 
132 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala 2007, sid 186-187 
133 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, Iustus Förlag, Uppsala 2007, sid 188 
134 SOU 2011:85 sid 109 
135 5 kap 5 § BrB 
136 Prop. 1997/98:55 sid 79-80 
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Fridskränkningsutredningen kom ett drygt decennium senare till samma slutsats, att 

ärekränkningsbrotten inte borde läggas till i brottskatalogen. Det avgörande argumentet var 

även då att de särskilda åtalsbestämmelserna kunde påverka åtalsprocessen negativt, och att 

den praktiska nyttan av att dessa brott skulle ingå därför starkt kunde ifrågasättas. Ett annat 

argument mot att inkludera ärekränkningsbrotten var att de inte ingick i brottskatalogen för 

olaga förföljelse, och att det var önskvärt att katalogerna för fridskränkningsbrotten och olaga 

förföljelse så gott som möjligt överensstämde. Som Fridskränkningsutredningen konstaterade 

är ärekränkningsbrott vanligt förekommande i anslutning fridskränkningsbrott och bidrar 

även i allra högsta grad till den upprepade kränkning av brottsoffrets integritet som man velat 

komma åt. Ett inkluderande av ärekränkningsbrotten i 4:4 a skulle, enligt 

fridskränkningsutredningen, av den anledningen förvisso bättre tillgodose syftet med 

bestämmelsen136F

137. 

 

Trots att ärekränkningsbrotten inte omfattas av 4:4 a, konstaterade 

Fridskänkningsutredningen vid sin genomgång av 300 hovrättsfall från 2009, att nedsättande 

kommentarer och dylikt, som gärningsmannen riktat mot offret, inte sällan togs med i 

gärningsbeskrivningen i åtalet för fridskränkningsbrottet. En analys av i vilken utsträckning 

kränkande och nedsättande tillmälen beaktas vid bedömningen av fridskränkningsbrotten 

företogs därför137F

138. Resultatet blev att ärekränkningsbrotten kunde beaktas på två olika sätt. 

       

3.10.5.2        Ärekränkningsbrott som försvårande omständighet 

Först konstaterades att verbala kränkningar kan fungera som en försvårande omständighet vid 

bedömningen av straffvärdet av ett fridskränkningsbrott138F

139. Vid straffmätningen ska särskilt 

beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit och gärningsmannens 

avsikter med den139F

140. Gärningen som försvåras genom en verbal kränkning måste såklart 

omfattas av 4:4 a. Exempelvis kan gärningsmannen ha uttalat nedsättande kommentarer i 

samband med en misshandel, vilket gjort att den kränkning misshandeln innebar blev värre. 

Brottet som försvåras av kränkningen och själva kränkningen måste vidare företas 

samtidigt.140F

141 Fridskränkningsutredningen hänvisade till ett avgörande från Högsta 

domstolen141F

142 där föräldrarna utsatt sin dotter för förolämpningar under en period av fyra år. 

                                            
137 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid 109 
138 SOU 2011:85 sid 110 
139 SOU 2011:85 sid 111-112 
140 29 kap 1 § 2st BrB 
141 SOU 2011:85 sid 111 
142 NJA 2004 sid 437 
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Under samma tidsperiod hade hon också blivit hotad och misshandlad vid ett flertal både 

preciserade och icke preciserade tillfällen. Domstolen uttalade följande: 

 

      Vid bedömningen av gärningarnas straffvärde innebär konstruktionen av 

fridskränkningsbrottet att det kan göras en helhetsbedömning av den kränkta personens 

situation. Självfallet kan inte vägas in ansvarspåståenden som de åtalade frikänts från, något 

som i förevarande fall gäller vissa enskilda misshandelsgärningar och samtliga hot. Även 

påståendet om förolämpning skall lämnas därhän. Det är omständigheterna vid brotten som 

är avgörande för straffvärdebedömningen. Vid den bedömningen är domstolen oförhindrad 

att ta upp omständigheter som inte framgår av gärningsbeskrivningen (jfr NJA 2003 s. 486). 

Det kan således i detta fall beaktas att kränkningen av Z. i samband med flera av 

misshandelsbrotten förstärkts genom att föräldrarna utsatt henne för nedsättande tillmälen. 

Även i övrigt har misshandeln skett under kränkande former, såsom genom sparkar. 

 

Bara de ärekränkningsbrott som företagits i samband med ett misshandelsbrott kunde alltså 

beaktas, och detta först vid straffmätningen. Ett uttryckligt ställningstagande från Högsta 

domstolen mot att beakta ärekränkningsbrotten för att belysa kränkningen vid kvalificeringen 

saknas, och i det här fallet räckte den upprepade misshandeln självständigt för att uppfylla 

rekvisitet upprepad kränkning. 

 

Av rättsfallet framgår att domstolen, vid bedömande av försvårande omständigheter som kan 

påverka straffvärdet, kan välja att ta hänsyn till omständigheter som inte framgår av 

gärningsbeskrivningen. Fridskränkningsutredningen poängterade att sådana omständigheter 

som kan läggas den åtalade till last bör tas upp just som försvårande omständighet redan i 

stämningsansökan, och som minimikrav i vart fall vid huvudförhandlingen, så att den 

tilltalade ha möjlighet att yttra sig över anklagelserna.142F

143 Att ta hänsyn till dessa 

omständigheter först vid straffmätningen, när skuldfrågan redan är klarlagd, torde kunna 

ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt. Det kan då stå i strid med Europakonventionen art 6 

om rätten till en rättvis rättegång. Trots att yttranden som kan utgöra ärekränkningsbrott inte 

sällan tas med i gärningsbeskrivningen för ett fridskränkningsbrott, var det enligt 

fridskränkningsutredningen, inte vanligt att domstolarna i domskälen redogjorde för de 

omständigheter de beaktat som försvårande.143F

144 Utredningen gav inget svar på hur vanligt det 

                                            
143 SOU 2011:85 sid 112 
144 SOU 2011:85 sid 69 
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är att domstolen faktiskt beaktar ärekränkningsbrott i samband med fridskränkningsbrott som 

en försvårande omständighet, utan angav endast att det förekommer att de beaktas på detta 

sätt. 

 

3.10.5.3        Ärekränkningsbrott blir ofredande 

Det andra sättet som ärekränkningsbrott, enligt Fridskränkningsutredningen, kunde beaktas 

vid fridskränkningsbrott var att de rubricerades som ofredanden enligt 4:7 BrB.144F

145 Ofredande 

kan ske genom handgripligt antastande, skottlossning, stenkastning, oljud eller annat 

hänsynslöst beteende.145F

146 Det förekom enligt utredningen att åklagaren i 

gärningsbeskrivningen gjorde gällande att verbala kränkningar skulle utgöra ett ofredande 

genom hänsynslöst beteende. Det krävdes då inte att de företagits i samband med ett annat 

brott utan kunde ingå direkt i fridskränkningsbrottet, då brottet ofredande omfattas av 

brottskatalogen i 4:4 a § BrB.  

 

För att kränkande och nedsättande uttalanden ska kunna bedömas som ofredande istället för 

ärekränkningsbrott krävs att det normalt är fråga om mer än enstaka tillfällen och att de når 

upp till en viss intensitet och därmed utgör en kännbar fridskränkning för offret.146F

147  

 

      I ett hovrättsfall147F

148 dömdes en styvmamma för att ha kränkt sin före detta sambos barn 

genom att skicka sms med kränkande innehåll. Vissa av meddelanden, med påståenden om att 

barnen var fula eller knäppa, utgjorde typiska förolämpningar och uppfyllde inte kraven för 

ett ofredande. Ett flertal meddelanden innehöll däremot påståenden om att deras adoptivfar 

inte längre älskade barnen och ville skicka tillbaka de till det land där de föddes. Dessa 

meddelanden ansågs, förutom att vara kränkande, även ägnade att rubba den trygghet och 

tillit som barn ska kunna känna för de vuxna som ansvarar för dem. Att en närstående person 

skickat meddelanden av sådan karaktär till barnen utgjorde därför en kännbar fridskränkning. 

 

Muntliga kränkningar kan alltså, om de uppfyller rekvisitet kännbar fridskränkning, 

rubriceras som ett ofredande genom hänsynslöst beteende. I 25 av de 300 granskade 

hovrättsfallen förekom uttryckligt påstående om ofredande genom hänsynslöst beteende, för 

kränkningar företagna utan samband med andra brott, i gärningsbeskrivningen. I 19 av dessa 

                                            
145 SOU 2011:85 sid 112 
146 4 kap 7 § BrB 
147 SOU 2011:85 sid 114 
148 Svea Hovrätts dom 8 Mars 2013 mål B 9609-12 
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fall fälldes den åtalade för ofredande. Fridskränkningsutredningen drog slutsatsen att 

domstolarna rubricerar kränkande och nedsättande uttalanden som ofredande i de fall när de 

anser att rekvisitet kännbar fridskränkning är uppfyllt. Det torde dock vara vanligt, enligt 

Fridskränkningsutredningen, att de verbala kränkningarna inte når upp till kravet på en 

kännbar fridskränkning148F

149. Har de då inte företagits i samband med, och förstärkt 

kränkningen av, ett brott som omfattas av 4:4 a, återstår frågan om och hur uttalandena 

beaktas i dessa fall. 

 

3.10.5.4      Får ärekränkningsbrottet beaktas vid kvalificeringen? 

Ärekränkningsbrott kan alltså sammanfattningsvis enligt utredningen antingen beaktas som 

en försvårande omständighet vid straffmätningen, om de företagits i samband med brott som 

omfattas av 4:4 a, eller utgöra ett ofredande om de begåtts självständigt men utgjort en 

kännbar fridskränkning. Fridskränkningsutredningen konstaterar att hur verbala kränkningar 

beaktats av domstolen varierar och att de i några fall faktiskt rubricerats som 

ärekränkningsbrott inom ramen för fridskränkningsbrottet, trots att dessa brott över huvud 

taget inte omfattas av brottskatalogen i 4:4 a149F

150.  

 

Något som Fridskränkningsutredningen inte tar upp är huruvida ärekränkningsbrott används 

för att belysa den upprepade kränkningen och därmed kvalificera de åtalade gärningarna. 

Åklagarmyndigheten däremot konstaterar efter en granskning av 48 ärenden av grov 

kvinnofridskränkning att brottsmisstankar om brott som inte ingår i 4:4 a, bland annat 

ärekränkningsbrott, används av domstolen för att belysa gärningsmannens upprepade 

kränkning av offrets identitet150F

151. Ärekränkningsbrotten kan i vissa fall alltså tänkas bli 

”omständigheterna i det enskilda fallet” som de brottsliga gärningarna ska ses i ljuset av för 

att avgöra om de utgör ett led i en upprepad kränkning. 

 

Mot bakgrund av detta kan det inte alls anses klarlagt i vilken mån ärekränkningsbrotten tas 

med i bedömningen av fridskränkningsbrotten. En förklaring till domstolarnas benägenhet att 

på olika sätt ta hänsyn till ett brott som inte omfattas av brottskatalogen, kan vara att 

ärekränkningsbrott är ett sådant brott som typiskt sett utgör en kränkning av offrets integritet. 

Detta konstateras även av fridskränkningsutredningen151F

152 och kan, enligt mig, också utläsas 

                                            
149 Ang. stycke se SOU 2011:85 sid 114 
150 SOU 2011:85 sid 110 
151 Åklagarmyndighetens tillsynsrapport 2006:8, Grov kvinnofridskränkning, sid 17 
152 SOU 2011:85 sid 109 
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indirekt av propositionen till fridskränkningsbrotten; vid uppräkningen av de brott som kan 

anses utgöra en kränkning av den personliga integriteten förklaras att ärekränkningsbrotten i 

princip kräver att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl anses 

påkallat ur allmän synpunkt, varför den praktiska nyttan av att det omfattas av 4:4 a starkt kan 

ifrågasättas. Därför bör avgränsningen ske till 3,4 och 6 kap. brottsbalken.152F

153 E contrario 

borde ärekränkningsbrotten för övrigt uppfylla kraven på att vara typiskt integritetskränkande 

brott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
153 Prop. 1997/98:55 sid 79-80 
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4.  Avslutande reflektioner och besvarande av 

frågeställningar 
Vid fridskränkningsbrottens tillkomst lämnades det till rättstillämpningen att närmare 

definiera vad som utgör en upprepad kränkning. Kan vi då, 15 år senare, konstatera att 

domstolarna definierat begreppet så pass att det ur praxis går att utläsa vad som krävs för att 

det ska vara fråga om en upprepad kränkning? Om det inte går, hur förhåller det sig till våra 

straffrättsliga principer. I det här kapitlet sammanfattar jag mina slutsatser och besvarar 

frågeställningarna. 

 

4.1.      Går det att utläsa ur praxis vad en upprepad kränkning är? 

 
4.1.1.      Stämmer domstolarnas tolkning av rekvisitet med syftet? 

Som konstaterats krävs det i princip alltid att åtalet omfattar allvarligare gärningar, och stor 

vikt vid den bedömningen läggs vid de fysiska skadornas omfattning. Domstolarna är också 

restriktiva med att rubricera misshandel som grov när möjlighet finns. En omständighet värd 

att notera är att de fällande domarna, som i princip alltid omfattar brott i det översta skiktet av 

brottskatalogen eller brott som egentligen ska rubriceras som grova, nästan uteslutande ligger 

i den nedersta fjärdedelen av straffskalan153F

154. Det kan starkt ifrågasättas varför domstolarna 

inte utnyttjar hela straffskalan när syftet med fridskränkningsbrotten just var att få till en 

uppgradering av straffvärdet. ”Huvudregeln” att åtalet ska omfatta misshandel av allvarlig art 

får två konsekvenser. Dels leder det till att fall, där åtalen endast omfattar lindrigare gärningar 

än så, inte fångas upp som fridskränkningsbrott. Dels betraktas fall, som många gånger 

egentligen ska betraktas som grov misshandel, istället som ett mindre allvarligt brott med 

lägre straffskala. Resultatet kan då snarare bli en sänkning av straffvärdet. I vart fall kan en 

misshandel rubriceras lindrigare om den begåtts inom ramen för en systematisk kränkning av 

en närstående kvinna jämfört med om den utgjort oprovocerat gatuvåld154F

155. Jag har svårt att 

förstå hur domstolarna, utifrån det givna syftet med fridskränkningsbrotten, lyckats tolka det 

kvalificerande rekvisitet på detta sätt. Kanske var förarbetena för intetsägande eller oklara. 

Kanske är det även ett resultat av en komplicerad ny brottskonstruktion. Vad som står klart är 

                                            
154 Åklagarmyndighetens rapport 2007, Domstolarnas påföljdspraxis vid vissa våldsbrott, sid 21,22,25,26, samt 
SOU 2011:85 sid 68-69 
155 Oprovocerat gatuvåld är också en anledning att rubricera en misshandel som grov på grund av hänsynslöst 
och rått beteende, se prop. 1988/89:14 sid 5 
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i alla fall att de krav som i praxis vuxit fram på vad som krävs för en upprepad kränkning 

klart står i strid med syftet att höja straffvärdet när integritetskränkande brott begås 

systematiskt mot en närstående.  

Vid bedömningen av rekvisitet upprepad kränkning ska vikt läggas vid hur kränkande 

gärningarna är, vilket inte nödvändigtvis är kopplat till de uppkomna fysiska skadorna. 

Skadan vid en misshandel må vara den fysiska, men skadan vid fridskränkningsbrott är enligt 

bestämmelsens syfte den psykologiska nedbrytningen på grund av upprepade 

integritetskränkningar. Detta faktum beaktas ofta inte av domstolarna vid bedömningen av det 

kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning, i vart fall inte när det gäller grov 

kvinnofridskränkning. 

 

4.1.2.        Är det klarlagt vad en upprepad kränkning är? 

Även om vi idag har en praxis som står i strid med fridskränkningsbrottens syfte, är den i vart 

fall enhetligt och tydlig? Fridskränkningsutredningen menade att vi har en enhetlig praxis, 

eftersom domstolarna dömde på liknande sätt i lika fall i den praxisgenomgång som gjordes. 

Att domstolana sällan motiverade varför rekvisiten ansågs uppfyllda och vilka 

omständigheter som låg till grund för bedömningen av det, var inget som hindrade den 

slutsatsen. Kanske var det så att domstolarna, som lagrådet påstått, hade så lätt att se den 

upprepade kränkningen att det var onödigt att närmare redogöra för bedömningen i 

domskälen. Om så var fallet framstår det som märkligt att rekvisitets innebörd fortfarande 

ifrågasätts155F

156.  

 

4.1.2.1      Inkonsekventa bedömningar av rekvisitet upprepad kränkning 

Vad gäller bedömningen av vad som utgör en upprepad kränkning har jag, utifrån de rättsfall 

jag tagit del av när jag skrivit denna uppsats, inte kunnat se någon röd tråd i bedömningarna. 

De rättsfall jag tagit del av är från olika instanser, olika år och såklart inget som kan ligga till 

grund för generella slutsatser. Jag vill dock med nedanstående jämförelser visa på den 

inkonsekvens jag noterat.  

Även om domarna i huvudsak omfattar allvarliga gärningar, skiljer sig bedömningarna åt i 

hur allvarliga gärningar som krävs. I ett hovrättsfall156F

157 dömdes gärningsmannen för grov 

kvinnofridskränkning för att vid ett flertal tillfällen under loppet av ett halvår ha misshandlat 

                                            
156 I Ulväng, Magnus, Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, Iustus Förlag, Uppsala 2013, 
sid 337 konstateras det att det fortfarande finns frågetecken kring rekvisitet upprepad kräkning. Detta redogörs 
för närmare i avsnitt 3.8.3 i denna uppsats.  
157 Svea hovrätts dom 2013-02-22 mål B 5336-12 
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sin dåvarande sambo genom struptag och knuffar. Misshandeln ledde till blåmärken, tillfällig 

andnöd och smärta. I RH 2003:11 misshandlade gärningsmannen sin flickvän vid tre tillfället 

genom att utdela knytnävslag mot ansiktet, dunka hennes huvud mot golvet och en dörr, bita 

henne i ansiktet och ta struptag. Vid ena misshandelstillfället ådrog sig flickvännen en 

fingerskada som ansågs tämligen allvarlig. Övrigt våld ansågs vara av begränsad omfattning 

då det endast medfört sådana lindrigare skador som i första rättsfallet. Gärningsmannen 

dömdes därför för de enskilda brotten.  

Även vad gäller det tidsmässiga sambandet har liknande fall bedömts på olika sätt. Av fyra 

fall, där liknande gärningar begåtts under loppet av tre månader, ansågs tidsperioden i två av 

fallen vara för kort. I de andra två ansågs det föreligga ett tidsmässigt samband mellan 

gärningarna.157F

158  

 

Även beaktandet av omständigheter som ärekränkningsbrott, som begåtts under samma 

tidsperiod som fridskränkningsbrottet, sker på olika sätt. En risk finns även att det föreligger 

avsevärda skillnader för vad som utgör en upprepad kränkning beroende på om det är fråga 

om grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning.  

 

4.1.2.2       Oklart vad som utgör en upprepad kränkning 

Det som står klart är i alla fall att domstolen i varje enskilt fall ska göra en sammanvägning 

av gärningars allvar, antal och tidsmässiga samband i ljuset av övriga omständigheter. Dock 

kvarstår frågetecken kring vilka omständigheter som beaktas och får beaktas i den 

bedömningen. Vi har en praxis där bedömningen av rekvisiten ofta sker i ett sammanhang, 

där det är oklart vilka omständigheter som beaktats vid uppfyllandet av varje rekvisit, och där 

domstolen sällan redogör för hur de gjort bedömningen. Vilket samband som efterfrågas är 

långt ifrån klarlagt. Det framstår därför som krystat att påstå att vi har en enhetlig och tydlig 

praxis kring hur bedömningen av rekvisitet upprepad kränkning görs.  

Med en otydlig praxis, där så många frågetecken kring rekvisitet kvarstår, och som dessutom 

ligger i strid med fridskränkningsbrottens syfte, kan konstateras att vad som utgör en 

upprepad kränkning inte går att utläsa. 

 

 

 

                                            
158 Se avsnitt 3.4 i denna uppsats där jag redogör för dessa rättsfall 
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4.2         Hur förhåller sig oklarheterna kring rekvisitet till våra 

straffrättsliga principer? 
Det är alltså oklart vilka omständigheter som ska föreligga för att en serie brott ska anses 

utgöra en upprepad kränkning av integriteten. Hur förhåller sig då detta faktum till våra 

straffrättsliga principer? Kan det ur rättssäkerhetssynpunkt vara acceptabelt med ett så 

odefinierat kvalificerande rekvisit? 

 

4.2.1.        Legalitetsprincipen och kraven på förutsägbarhet och enhetlighet 

Legalitetsprincipen är en grundläggande princip inom svensk straffrätt. Den kommer till 

uttryck både i svensk och internationell lagstiftning. I regeringsformens andra kapitel om våra 

grundläggande fri- och rättigheter står att ingen får dömas till påföljd för en handling som inte 

var kriminaliserad när den begicks, inte heller till strängare påföljd än vad som var stadgat vid 

gärningstillfället158F

159. Samma krav ställs även i artikel 7 Europakonventionen, som även den 

gäller såsom lag i Sverige. Den allra första paragrafen i brottsbalken stadgar att ett brott ska 

vara kriminaliserat genom lag.  

Legalitetsprincipen innefattar fyra krav på den svenska straffrätten159F

160. För det första finns det 

ett föreskriftskrav, det som kommit till uttryck i 1:1 BrB. Principen kallas också Nulla poena 

sin lege (inget straff utan lag), och innebär att en handling som inte är kriminaliserad i lag inte 

kan föranleda straffrättsliga sanktioner. För det andra råder ett retroaktivitetsförbud. En ny 

straffrättslagstiftning får inte appliceras på gärningar som begåtts innan lagen trädde i kraft. 

Ett undantag är perdurerande brott, om brottet fortsätter att begås även efter att nya lagen trätt 

i kraft160F

161. För det tredje finns ett analogiförbud, vilket innebär att man inte, till nackdel för 

den tilltalade, får tolka och tillämpa lagen utöver dess ordalydelse. Denna princip kom till 

uttryck i NJA 1999 s 102, där Högsta domstolen kom fram till att lagens ordalydelse innebar 

att det krävdes att gärningsmannen tidigare dömts för brott mot målsäganden, för att de nu 

åtalade gärningarna skulle kunna utgöra ett led i en upprepad kränkning. Det spelade därför 

ingen roll att intentionen varit den motsatta i propositionen. Slutligen omfattar 

legalitetsprincipen även ett obestämdhetsförbud, som innebär att lagen i rimlig utsträckning 

måste vara så pass tydligt utformad att det framgår vilka gärningar som är straffbelagda.  

 

I och med att legalitetsprincipen uppfylls ska den enskilde individen kunna förutse den 

                                            
159 RF 2:10 st. 1 
160 Se Asp/Ulväng/Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl. Iustus Förlag, Uppsala 2013, sid 46. 
161 Se avsnitt 2.3.2 i denna uppsats 



58 

 

straffrättsliga konsekvensen som följer av en viss brottslig handling, och kunna förvänta sig 

att domstolarna också dömer lika i lika fall. En rättssäker straffrätt ska alltså vara enhetlig och 

förutsägbar. 

 

Hur förhåller sig då otydligheterna kring rekvisitet upprepad kränkning till straffrättens krav 

på förutsägbarhet och enhetlighet i rättstillämpningen? Går det i tillräcklig mån att i förväg 

säga vilka handlingar som kan komma att bestraffas inom ramen för ett fridskränkningsbrott? 

Visserligen finns en brottskatalog i 4:4 a § BrB, men som visats i denna uppsats kan 

exempelvis ärekränkningsbrott på olika sätt bli en del av fridskränkningsbrottet. Brott som 

egentligen är att betrakta som grova kan också komma att omfattas av ett fridskränkningsbrott. 

Det är vidare oklart vilka omständigheter och gärningar som beaktas, och på vilket sätt de 

beaktas, i bedömningen av det kvalificerande rekvisiten. Det efterfrågade sambandet, som är 

det som kvalificerar de åtalade gärningarna till att utgöra en upprepad kränkning, är inte 

heller klarlagt.  

 

Det är som sagt svårt att påstå att det finns en enhetlig och definierad praxis kring rekvisitets 

innebörd, när det i stor utsträckning saknas utförliga motiveringar i domskälen. Vidare leder 

de oklarheter som finns angående vad som utgör en upprepad kränkning, och därmed vad 

som kan komma att betraktas som ett fridskränkningsbrott, till att det straffrättsliga området 

inte blir förutsägbart. 

 

4.2.2         Principen om Ne bis in idem 

Ne bis in idem betyder ”inte samma sak två gånger” och innebär att den som dömts till straff 

för ett brott inte kan straffas igen för samma brott. Principen kommer till uttryck i artikel 4 

p.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och 30 kap 9§ 1 st. BrB. 

 

4.2.2.1       Vad säger förarbetena – egentligen? 

I propositionen till fridskränkningsbrotten161F

162 ansåg regeringen att det inte stred mot principen 

om Ne bis in idem att beakta tidigare domar vid bedömningen av huruvida gärningarna 

utgjorde en upprepad kränkning, något som även bekräftades av Högsta domstolen i NJA 

1999 s 102. Domstolen utvecklade ställningstagandet med att förklara att tidigare domar, till 

skillnad från icke kriminaliserat beteende, kunde beaktas utan att de facto komma att ingå i 

brottet. Dessa skulle endast visa på ett handlingsmönster och därmed kvalificera de åtalade 

                                            
162 Prop. 1997/98:55 sid 81-82, samt 133. 
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gärningarna162F

163. 

 

I lagrådets yttrande angavs att om domstolarna fick använda sig av icke kriminaliserade 

gärningar för att belysa den upprepade kränkningen, så skulle dessa oundvikligen bli en del 

av fridskränkningsbrottet163F

164. Angående beaktandet av tidigare domar ansåg lagrådet att det 

kunde leda till tillämpningsproblem. Visserligen kunde tidigare domar visa på ett mönster av 

upprepade kränkningar i det nya åtalet, men då lagtexten innehöll ett krav på flera gärningar 

kunde inte en gärning i kombination med en gammal dom utgöra fridskränkningsbrott. Detta 

skulle strida mot principen om Ne bis in idem. Uttalandet har tolkats som att beaktandet av en 

tidigare dom när det nya åtalet innehåller två gärningar inte vållar samma problem164F

165. Vad 

lagrådet snarare måste ha menat var att då lagtexten ställer krav på ett visst antal gärningar så 

måste de åtalade gärningarna i sig uppfylla detta krav. Vid lagändringen som följde efter NJA 

1999 sid 102 föreslog lagrådet en omformulering av rekvisitet ”led i en upprepad kränkning” 

till en ”serie kränkningar”, för att tydliggöra att det krävdes att kränkningen på något sätt var 

systematisk. Formuleringen skulle tillåta att gärningarna bedömdes som en fristående 

gärningsenhet, som samtidigt kunde ses i ljuset av tidigare domar för att kunna konstatera att 

det förelåg en sådan serie kränkningar som krävdes i gärningsbeskrivningen. Däremot torde 

domstolen, enligt lagrådet, inte kunna döma för fridskränkningsbrott i det fall där 

gärningsmannen först döms för ett allvarligt fridsbrott och sedan begår ett par lindrigare 

gärningar. Anledningen var att de nya brotten knappast uppfyllde rekvisitet ägnade att 

allvarligt skada självkänslan165F

166. Den tidigare domen, som antagligen varit ägnad att allvarligt 

skada självkänslan, kunde alltså inte väga upp det faktum att de åtalade gärningarna själva 

inte uppfyllde det rekvisitet. Detta trots att bedömningen av huruvida gärningarna varit 

ägnade att allvarligt skada självkänslan ska göras av gärningarna som helhet, dvs. gärningar 

behöver inte var för sig uppfylla rekvisitet. I beaktande av vad lagrådet anfört i förarbetena 

verkar rådet ställa krav på att de åtalade gärningarna själva uppfyller rekvisiten i 4:4 a. Ett 

beaktande av tidigare domar skulle visserligen enligt lagrådet vara tillåtet, i vilken 

utsträckning är inte helt klart.  

 

Regeringen instämde i stort med lagrådet, men konstaterade samtidigt att tidigare domar 

måste få beaktas för att visa på den upprepade kränkningen. Ett sådant beaktande kunde bli 

                                            
163 NJA 1999 sid 102 
164 Prop. 1997/98:55 sid 207-208 
165 Jfr RH 2009:29 
166 Prop. 1998/99:145 sid 16 
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aktuellt då handlingsmönstret uppdagats först efter att gärningsmannen dömts för de första 

brotten i gärningsserien. Om det nya åtalet endast omfattade lindriga gärningar, som inte 

själva utgjorde en upprepad kränkning, vore det orimligt att inte få beakta en tidigare dom för 

att kvalificera dessa nya gärningar. Regeringen ansåg därför att man inte kunde kräva att de 

åtalade gärningarna själva skulle uppfylla rekvisitet upprepad kränkning.166F

167  

 

 

4.2.2.2       Ett bristfälligt resonemang 

Regeringens linje är den som fått genomslag i praxis167F

168. I RH 2006:29 har kravet på att ett 

fridskränkningsbrott måste omfatta minst tre gärningar ansetts uppfyllt när åtalet bara bestod 

av två gärningar, men det fanns en tidigare dom att beakta. I ett annat hovrättsfall använde sig 

domstolen av de systematiskt begångna våldtäkter som gärningsmannen dömdes för vid sidan 

om fridskränkningsbrottet, för att kvalificera de åtalade gärningarna168F

169. 

 

Varför tidigare domar, i motsats till icke kriminaliserade handlingar, inte skulle bli en del av 

fridskränkningsbrottet när de används för att kvalificera de åtalade gärningarna är oklart. Att 

detta inte utvecklats mer är olyckligt och gör att resonemanget inte blir särskilt övertygande. 

Beaktandet av icke kriminella handlingar skulle visserligen strida mot legalitetsprincipen i det 

att icke kriminaliserade handlingar på sätt skulle medföra straffsanktion. Det straffbara 

området skulle dessutom bli alldeles för vagt och strida mot kravet på förutsägbarhet. Vid 

beaktande av tidigare domar skulle det straffbara området inte bli mer svåröverskådligt, den 

dömde är såklart fullt medveten om vilka brott han dömts för. Det skulle inte heller ske något 

beaktande av sådant beteende som inte i sig var brottsligt. Det ändrar dock inte det faktum att 

det inte finns någon förklaring till varför tidigare domar inte skulle bli en del av 

fridskränkningsbrottet när de beaktades vid kvalificeringen.  

 

4.2.2.3       Den tidigare domen blir en del av gärningsenheten 

Oavsett detta kan inte bortses från att fridskränkningsbrotten är utformade som en 

konkurrensklausul, där relativt lindriga gärningar omvandlas till ett grovt brott. Det är först 

när dessa gärningar tillsammans kan utgöra en brottsenhet som motsvarar ett grovt brott, 

alltså uppfyller de kvalificerande rekvisiten, som konkurrensklausulen ska tillämpas169F

170. Det 

                                            
167 Ang. stycke se prop. 1997/98:55 sid 81-82, samt 133 
168 SOU 2011:85 sid 82. 
169 Hovrätten i Skåne och Blekinge dom 18 maj 2009 mål B 452-09 
170 Wennberg, Suzanne, en problematisk brottskonstruktion, SvJT 2000 s 792, sid 4 
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måste därför ifrågasättas hur ett beaktande av tidigare domar, i syfte att kvalificera gärningar 

som i sig inte uppfyller kraven på en upprepad kränkning, skulle kunna göras utan att dessa 

blir en del av gärningsenheten. Att en sådan lösning möjliggör en uppgradering av 

straffvärdet för de lindrigare gärningarna och ett bättre beaktande av offrets hela situation, 

ändrar inte det faktum att de åtalade gärningarna själva måste uppfylla rekvisiten i 

konkurrensklausulen för att den ska bli tillämplig. För att plocka ihop ett fridskränkningsbrott 

med hjälp av en tidigare dom för att rekvisiten ska uppfyllas måste den redan bestraffade 

gärningen komma att ingå i gärningsenheten.  Den kommer då också att omfattas av den nya 

domen och därmed sker en dubbelbestraffning av samma brott. Jag måste därför hålla med 

Wennberg att det strider mot principen Ne bis in idem att låta tidigare domar kvalificera de 

åtalade gärningarna när dessa i sig själva inte räcker. Tidigare domar är såklart det bästa 

beviset på ett handlingsmönster, men beaktandet av återfall i likartad brottslighet bör 

lämpligast göras vid straffmätningen170F

171 istället för att utgöra en del av gärningsenheten. 

 

4.3             Sammanfattande slutkommentar 

 
Krav på våld tar fokus från den faktiska skadan… 

Fokus har som sagt, i vart fall vid grov kvinnofridskränkning, legat på att det ska finnas 

våldsgärningar med inte allt för lindriga fysiska skadorna som följd. De krav som ställs på 

gärningarnas och skadornas allvar leder fokus från det faktum att det är just upprepandet av 

kränkande gärningar som ger upphov till den psykologiska skada som motiverar ett 

uppgraderande av straffvärdet.  

 

… vilket också gör att grova brott måste ingå 

Det leder också till att brott som egentligen är att betrakta som grova och som ska utelämnas 

ur fridskränkningsbrottet, egentligen just för att de begåtts inom ramen för detta brott, istället 

blir en nödvändig komponent för att över huvud taget kunna väcka åtal för 

fridskränkningsbrott. Det som gör resonemanget ännu märkligare är att det enligt praxis 

skulle vara helt okej att döma separat för det grova brottet och samtidigt beakta det för att 

kvalificera övriga gärningar till ett fridskränkningsbrott (trots att detta enligt mig skulle strida 

mot principen om Ne bis in idem). Vad som åstadkommits är alltså inte en uppgradering av 

                                            
171 Se 29 kap 4 § BrB 
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straffvärdet för de lindrigare gärningarna, utan en nedgradering av straffvärdet för brott som 

inordnats under fridskränkningsbrottet, men som egentligen kunde utgjort ett eget grovt brott.  

 

… i vart fall när det gäller kvinnorna 

Som visats i avsnitt 3.9 i denna uppsats finns en risk att bedömningen av vad som utgör en 

upprepad kränkning eller vad som i övrigt krävs för att utgöra fridskränkningsbrott, skiljer sig 

åt beroende på om brottet rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. 

I vart fall när offret inte är en kvinna som utsätts av en man hon har ett kärleksförhållande 

verkar andra krav ställas både på rättsprocessen och vid bedömningen av rekvisitet upprepad 

kränkning. Då efterfrågas inte alls samma våldshandlingar eller omfattande skador, fokus 

ligger istället på det kränkande inslaget. Domstolarna är också mer benägna att rubricera både 

de specificerade och ospecificerade gärningar som omfattas av åtalet, samt rubricera 

misshandel i en högre svårighetsgrad på grund av att den begåtts mot en närstående. 

Varför offrets relation till gärningsmannen får sådana konsekvenser kan jag endast spekulera i. 

Konsekvensen blir i vart fall att rekvisitet, som ska ha samma innebörd oavsett hur 

fridskränkningsbrottet rubriceras, tolkas olika beroende på vem offret är. 

 

I det stora hela finns det många oklarheter kring rekvisitet 

Utöver att de krav som ställs i praxis, i vart fall när det gäller grov kvinnofridskränkning, står 

i strid med det ursprungliga syftet med fridskränkningsbrotten, går det inte att säga så mycket 

mer om vilka omständigheter som utgör en upprepad kränkning. Det efterfrågade sambandet 

mellan gärningens antal, allvar och tidsmässiga samband är odefinierat. Det råder 

inkonsekvens i hur gärningar utöver de åtalade påverkar bedömningen av 

fridskränkningsbrotten och i vilket skede de beaktas. Lika fall behandlas inte alltid lika. 

Omständigheter som i det ena fallet beaktas vid kvalificeringen beaktas i ett annat fall vid 

straffmätningen. Som visats kan också liknande omständigheter föreligga i flera fall men ändå 

bedöms bara vissa nå upp till kravet på en upprepad kränkning.  

 

… och både oklarheterna i sig och den tolkning som är klarlagd står i strid med 

straffrättsliga principer 

Alla de oklarheter som finns kring rekvisitet och det faktum att bedömningen av rekvisiten 

inte regelmässigt anges i domskälen, leder till att kraven på enhetlighet och förutsebarhet inte 

uppfylls. Genom att tillåta beaktandet av tidigare domar och domar som döms för vid sidan 

om fridskränkningsbrotten vid bedömningen av en upprepad kränkning, får principen om Ne 
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bis in idem ge vika för det praktiska i att kunna använda sig av sådana omständigheter för att 

kvalificera de åtalade gärningarna.  

 

Bör rekvisitet ändras? 

Eftersom det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning är förenat med så många problem 

bör undersökas hur man ska komma till bukt med dessa. Den första frågan som måste ställas 

är om det över huvud taget går att ha kvar rekvisitet i dess nuvarande ordalydelse. Att det 

efter sexton år fortfarande är så pass oklart vad en upprepad kränkning är talar för att en 

förändring kan vara nödvändig. En möjlighet är att istället införa ett krav på ett systematiskt 

tillvägagångssätt, såsom föreslagits av lagrådet och Ulväng. Det är ju just det faktum att 

gärningarna upprepas som ger upphov till den skada som motiverar själva tillämpningen av 

fridskränkningsbrotten. Möjligen kan det tidsmässiga sambandet lyftas fram framför allvaret i 

gärningarna, då det i princip förutsätter en slags systematik i det att gärningarna måste 

upprepas med inte allt för långt mellanrum och pågå en längre period. Oavsett vilken lösning 

som väljs, är det essentiellt att det systematiskt kränkande inslaget lyfts fram och att fokus vid 

kvalificeringen ligger på den psykologiska skada som är resultatet vid fridskränkningsbrott, 

snarare än de fysiska skador som är effekten av de enstaka brotten. 
 

Det verkar dock inte bli aktuellt med någon ändring av utformningen av rekvisitet inom den 

närmsta framtiden. Fridskränkningsutredningen kom 2011 fram till att en ändring inte var 

nödvändig, och samma år intogs det kvalificerande rekvisitet i en till brottsbestämmelse. I det 

relativt nya brottet olaga förföljelse, som bygger på fridskränkningsbrottens konstruktion, har 

det kvalificerande rekvisitet upprepad kränkning införts, i syfte att det ska ha samma innebörd 

som i fridskränkningsbrotten.171F

172 I förarbetena till olaga förföljelse gör sig oklarheterna kring 

rekvisitet dock påminda. Liksom vid fridskränkningsbrotten skulle tidigare domar få beaktas 

vid kvalificeringen av brotten som utgjorde den olaga förföljelsen, för att visa på just det 

systematiska i beteendet. I samma stycke konstaterades att det således var vid bedömningen 

av brottets straffvärde som personens hela situation kunde beaktas, vilket innefattade bland 

annat tidigare domar172F

173. 

 

Det vore intressant att veta hur tolkningen av rekvisitet görs i fall av olaga förföljelse, som 

liksom fridskränkningsbrott ofta torde begås av män mot nuvarande eller tidigare kvinnliga 

                                            
172 Prop. 2010/11:45 sid 72 
173 SOU 2011:85 sid 136-137 
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partners, och om samma krav på allvarliga gärningar och fysiska skador återspeglas i dessa 

fall. Tyvärr fanns inget utrymme i denna uppsats för en jämförelse mellan de två paragraferna.  
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