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Abstract 

The purpose of this essay is to analyze the impact the normalization process has on the pre-

requisite devoted to seriously harm self-esteem and capture the particular vulnerability that 

the context of violence in close relationships may result in the regulation through prerequisite. 

The essay has been drafted according to a legal-judicial method, which means that a limited 

number of sources are used: law, legislative history, case law and doctrine. However, the 

method has been discouraged in the part that refers to law jurisprudence that constitutes em-

pirical material. In addition, material from other areas of science has been used in the legal 

analysis. 

The construction of violation of integrity offences in BrB 4: 4a differs from more traditional 

criminal descriptions, where it is particularly punishable beyond the assessment of the indi-

vidual acts, i.e. in context, by taking into account the entire situation of the vulnerable wom-

an. Context can be explained as taking into account a broader view of reality where the indi-

vidual criminal acts underlying the prosecution are to be assessed in their context, i.e. in view 

of the particular vulnerability that the family community may imply. The normalization pro-

cess shows that both physical and mental violence characterizes the vulnerable woman's situa-

tion. The Women's Violence Commission considered that the behavior known as the normali-

zation process was to be considered as violation of integrity offence. The violation of integrity 

offence catalog was, however, limited to criminalized acts. The design of the crime, however, 

provides the opportunity to take into account the context, i.e. the situation in which the victim 

is to a large extent through prerequisite devoted to seriously harming the person's self-esteem. 

A risk that arises when it comes to capturing the woman's vulnerability is that prerequisite in 

the application loses its connection with the underlying purpose and that the assessment of it 

becomes as soon as routine. This means that in connection with the assessment there may be 

opposition to the court to deal with the further perception and that the court instead finds it 

less complicated to assume the concrete, i.e. the criminal acts and what is proven therein. The 

overall assessment of the situation of the vulnerable woman can easily fall away. This means 

that the regulation can not fully capture the punishable cases of psychological violence, which 

is also included in the overall picture of the vulnerable woman's situation and which can not 

be included in the criminal assessment. 
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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilken inverkan normaliseringsprocessen har på rekvisi-

tet ägnat att allvarligt skada självkänslan och fångas den särskilda utsattheten, som kontexten 

våld i nära relationer kan medföra upp i bestämmelsen via rekvisitet. Uppsatsen har författats 

enligt en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att ett begränsat antal källor används: lag, för-

arbeten, rättsfall och doktrin. Metoden har dock frångåtts i den del där det refereras till under-

rättspraxis som utgör empiriskt material. Utöver det har också material från andra veten-

skapsområden använts i den juridiska analysen.  

 

Konstruktionen av fridskränkningsbrotten i BrB 4:4a skiljer sig från mer traditionella brotts-

beskrivningar där det särskilt straffvärda ligger utanför bedömningen av de enskilda gärning-

arna, d.v.s. i kontexten, genom att hänsyn ska tas till den utsatta kvinnans hela situation. Kon-

texten kan förklaras som att hänsyn ska tas till en bredare bild av verkligheten där de enskilda 

brottsliga gärningarna som ligger till grund för åtalet ska bedömas i sin kontext, d.v.s. mot 

bakgrund av den särskilda utsattheten som familjegemenskapen kan innebära. Normali-

seringsprocessen påvisar att både fysiskt och psykiskt våld karaktäriserar den utsatta kvinnans 

situation. Kvinnovåldskommissionen ansåg att det beteende som benämns normaliseringspro-

cessen skulle bedömas som fridskränkningsbrott. Fridskränkningsbrottskatalogen begränsades 

dock till kriminaliserade gärningar. Brottets utformning ger dock möjligheten att beakta kon-

texten d.v.s. den situation i vilken den utsatte befinner sig i en vid utsträckning via rekvisitet 

ägnat att allvarligt skada personens självkänsla. En risk som uppkommer när det gäller att 

fånga kvinnans utsatthet är att rekvisitet i tillämpningen tappar sin koppling till det bakomlig-

gande syftet och att bedömningen av det blir snarast rutinmässig. Det innebära att i samband 

med bedömningen kan det finnas ett motstånd hos domstolen mot att hantera det vidare per-

spektivet och att domstolen i stället finner det mindre komplicerat att utgå från det konkreta 

d.v.s. de brottsliga gärningarna och vad som där är bevisat. Den helhetsbedömning som ska 

göras av den utsatta kvinnans situation kan då lätt falla bort. Det innebär att bestämmelsen 

inte fullt ut kan fånga in de straffvärda fall av psykiskt våld, som även ingår i helhetsbilden av 

den utsatta kvinnans situation och som sedan inte kan tas med i den straffrättsliga bedöm-

ningen.     
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

 
Länge betraktades mäns våld mot kvinnor som en privat angelägenhet. De senaste decennier-

na har denna syn förändrats och mäns våld mot kvinnor betraktas i dag som en kränkning av 

de mänskliga rättigheterna. Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt och riktas mot kvin-

nor i alla samhällsklasser och i alla åldrar, oavsett etnisk tillhörighet och oberoende av kultu-

rell eller religiös tillhörighet.1 För att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt för att ytterligare 

markera allvaret i brottslighet som utövas mot en närstående person, infördes år 1998 be-

stämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i brottsbalken (1962:700) 

[cit. BrB] 4:4a.2 

 

Enligt en nationell kartläggning av brott i nära relationer av Brottsförebygganderådet (Brå) 

dör i genomsnitt 17 kvinnor per år i Sverige.3 Av det dödliga våldet mot kvinnorna sker 80 

procent i det gemensamma hemmet eller i någon av de inblandades hem.4 Enligt statistik från 

Brå framgår att antalet misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år uppgick till 29 000 brott un-

der 2015, jämfört med år 2014 motsvarar det en ökning med två procent. Under 2015 anmäl-

des 1840 fall av grov kvinnofridskränkning till polisen.5   

 

Enligt Nationellt Centrum för kvinnofrid påvisar forskning att den främsta förklaringen till 

våldet är mannens kontrollbehov över kvinnan. Det tydliggörs då fler än hälften av brotten 

förövas vid separationen.6 Bestämmelsen i BrB 4:4a är ett exempel på en lagstiftning som 

bygger på forskningsresultat- som visade att det inte endast var de enskilda brottsliga gär-

ningarna som kännetecknade våldet, utan även att mannen genom kontroll över kvinnan be-

gränsade hennes frihet att leva.7 När bestämmelsen i BrB 4:4a tillämpas ska domstolen ta 

hänsyn till den utsatta personens hela situation.8 

 

                                                
1 NCK- ett globalt perspektiv. 
2 Se SOU 1995:60; dir. 2010:56, s. 2. 
3 Brå - rapport 2014:8, s. 88. 
4 Brå - rapport 2007:6, s. 25. 
5 Brå - kriminalstatistik, s. 8-9. 
6 NCK - dödligt våld. 
7 Andersson, s. 73. 
8 Prop. 1997/98:55, s. 21 f. 
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Våldets normaliseringsprocess är en teori för våld i nära relationer och teorin lanserades av 

Lundgren. Utgångspunkterna för teorin anses allmänt godtagna inom våldsforskningen.9 

Lundgrens forskning kritiseras dock bl.a. av Hydén i en artikel där hon framför att Lundgren 

generaliserar då hon utgår från undersökningsmaterial som består av norska män och kvinnor 

i frikyrkliga miljöer för att beskriva normaliseringsprocessen. Lundgren fann att männen i den 

specifika kristnamiljön i Norge använder sig av våld mot sina fruar p.g.a. att det är en uppgift 

förpliktad av Gud och att det är ett normalt inslag i livet som gifta. Hydén påpekar att ”ytterst 

få människor i Norden lever i en sådan kulturell miljö, ändå generaliserar Lundgren från dessa 

beskrivningar till icke-kristna och även till andra grupper av kristna”.10 Hydén menar att 

Lundgren använder sig av ett renodlat strukturellt tänkande och då går annan viktig kunskap 

förlorad såsom att skilda sociala och kulturella mönster inte beaktas.11  

 

Normaliseringsprocessen beskrivs av Lundgren som en nedbrytningsprocess av kvinnan. Ett 

utmärkande drag i våldsprocessen är gränsförskjutningarna- och hur våldet successivt uppfatt-

tas som normalt för kvinnan.12 Det handlar om att gränserna för vad som är acceptabelt har 

successivt flyttats och suddats ut, vilket gör att kvinnan inte längre kan urskilja vad som är 

acceptabelt och inte i en relation.13 Kvinnan kommer successivt internalisera mannens kritiska 

bild av henne. Det innebär att hon kommer att ursäkta det våld hon utsätts för samt att hon tar 

ansvaret för mannens våldsutövande.14  

 

I BrB 4:4a ges förutsättningar att beakta den särskilda kontext som brott i en nära relation kan 

medföra. Enligt Andersson kan det förklaras så att en bredare bild av verkligheten ska beak-

tas. Det innebär att de enskilda gärningarna som ligger till grund för åtalet ska bedömas med 

hänsyn till den kontext som våld i nära relationer många gånger innebär, d.v.s. mot bakgrund 

av den särskilda utsattheten som familjegemenskapen kan medföra.15 Den som våldet inriktas 

mot befinner sig i en särskilt utsatt situation som grundas på att den utsatte har en viss nära 

relation till förövaren.16 

                                                
9 Andersson, s. 84. 
10 Hydén, 1995b, s. 67. 
11 Hydén, 1995b, s. 67-74. 
12 Lundgren, 2012, s. 25. 
13 Lundgren, 2012, s. 30-31. 
14 Lundgren, 2012, s. 37. 
15 Andersson, s. 90. 
16 Andersson, s. 91. 



 10 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
I denna uppsats kommer jag att behandla hur rekvisitet ”ägnat att allvarligt skada självkäns-

lan” i BrB 4:4a ska tolkas, men jag kommer även redogöra för rekvisitet ”upprepad kränk-

ning”. Syftet med uppsatsen är att analysera rekvisitet ”ägnat att allvarligt skada självkänslan” 

utifrån ändamålet med bestämmelsen samt utifrån den särskilda kränkning som mäns våld 

mot kvinnor utgör. Det kommer jag att göra genom att behandla normaliseringsprocessen som 

påvisar vad som karaktäriserar den utsatta kvinnans situation. Vidare är syftet att analysera 

vilken inverkan normaliseringsprocessen har på rekvisitet och fångas den särskilda utsatthet-

en, som kontexten våld i nära relationer kan medföra upp i bestämmelsen via rekvisitet ägnat 

att allvarligt skada självkänslan. 

 

 

Utifrån ovan nämnda syfte aktualiseras följande frågeställning: 

 

Vad innebär den särskilda kontexten i BrB 4:4a?  

 

1.3 Avgränsningar 

 
I min uppsats behandlar jag endast ett av rekvisiten ”ägnat att allvarligt skada självkänslan”, 

men jag har även redogjort för det andra rekvisitet ”upprepad kränkning” för att man ska få en 

helhetsbild av bestämmelsen. Det innebär att jag inte kommer att analysera huruvida den sär-

skilda utsattheten fångas upp i bestämmelsen via det andra rekvisitet ”upprepad kränkning”. 

Jag kommer inte heller att behandla andra gruppers utsatthet såsom våld i samkönade relat-

ioner, våld mot äldre kvinnor, våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, eftersom det är 

alldeles för omfattande för att behandla i mån av utrymme.17 Vidare kommer dessa andra 

gruppers utsatthet inte behandlas p.g.a. att även om normaliseringsprocessen är användbar för 

att förklara våld i olika typer av relationer, så framställdes den som en förklaring till mäns 

våld mot kvinnor. Den klargör även varför en kvinna har svårt att lämna en destruktiv relat-

ion. Därmed anser jag att det är adekvat att behandla normaliseringsprocessen i konstellation-

                                                
17 Se t.ex. NCK-rapport 2009:2, NCK-rapport 2016:1, NCK-rapport 2013:1 
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en av man mot kvinna.18 Med anledning av att uppsatsen behandlar rättsområdet straffrätt 

kommer en redogörelse av processrättsliga principer och för de processuella och bevisrättsliga 

problem som våld i nära relationer kan medföra inte att behandlas. Avgränsning har även 

gjorts mot straffmätning samt påföljdsval, med anledning av att det inte riktigt tillför något till 

det som frågeställningen behandlar. Uppsatsen kommer inte heller att behandla hur den straff-

rättsliga regleringen av våld i nära relationer hanteras internationellt.  

 

Kriminaliseringen i BrB 4:4a byggde på forskningsresultat som berörde de bakomliggande 

faktorerna till våld i nära relationer. Forskningen bedrevs inom åtskilliga olika vetenskapliga 

områden såsom medicin, psykologi och sociologi. Flera teorier från dessa vetenskapsområden 

beaktades vid utformningen av bestämmelsen i BrB 4:4a, av dessa har ytterligare avgränsning 

gjorts mot att inte beakta individbaserade teorier och socialpsykologiska teorier.19 De teorier-

na har inte behandlats p.g.a. att det är alldeles för omfattande för att behandla i mån av ut-

rymme.  

 

Vidare har jag inte behandlat de individbaserade teorierna eftersom de är kopplade till fak-

torer på det individuella planet, d.v.s. egenskaper hos mannen eller kvinnan där uppväxtvill-

kor, men även sociala förhållanden och ekonomiska faktorer har betydelse. De individbase-

rade teorierna utgår ifrån att förklaringen till våldet finns i det sociala arvet, d.v.s. i bilden av 

hur en man ska vara eller i barndomstrauman.20 Bergman anför att det finns tre typer av kvin-

nor som utsätts för våld. Den ”inadekvata hustrun” är enligt Bergman förutbestämd till att bli 

misshandlad p.g.a. att hon har tidigare erfarenheter av våld från barndomen och därmed är 

våldet bara en upprepning av vad hon upplevt som barn. En andra typ är ”den provocerande 

hustrun som medvetet provocerar mannen, vilket leder till mannens utbrott. Den tredje typen 

är ”den högpresterande hustrun” i hennes fall blir mannen våldsam när hon är kompetent och 

effektiv och inte visar undergivenhet för mannen. Bergman anför även att de kvinnor som blir 

utsatta för våld ofta har alkoholproblem.21 

 

När det rör sig om sociala förhållanden kan det handla om missbruk, kriminalitet, arbetslöshet 

och vad gäller uppväxtvillkoren kan det handla om att mannen har bevittnat våld eller själv 

har blivit utsatt för det. Kulturella föreställningar om mansrollen kan även påverka mannen att 
                                                
18 Andersson, s. 85.  
19 Andersson, s. 73, 76, 87. 
20 Eliasson & Ellgrim, s. 20. Se även Lennéer-Axelson, s. 236 f.  
21 Bergman, s. 27-28. 
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lösa konflikter med våld etc.22 De socialpsykologiska teorierna behandlas inte heller eftersom 

våldet förklaras med utgångspunkt i samspelet mellan mannen och kvinnan i deras relation 

som par eller som gifta.23 Vidare förklarar även socialpsykologiska teorier våldet som en 

fråga om makt och kontroll, men inte som en ojämn fördelning av makt mellan mannen och 

kvinnan. Fokus ligger på relationen som par eller som gifta och det som analyseras är parter-

nas ömsesidiga påverkan d.v.s. ursprungliga orsaken till våldet, själva våldshandlingen och 

vad som utspelas efteråt, där även individuella och livsstilsrelaterade förhållanden kan ha be-

tydelse.24 Mot bakgrund av det nämnda visar inte de individbaserade teorierna och socialpsy-

kologiska teorierna hur våldet påverkar den utsatta kvinnans liv och de ger inte en närmare 

förklaring om innebörden av en särskild utsatt situation. Det jag behandlar i min frågeställ-

ning och behöver få vetskap om är just kvinnans utsatthet och tillskillnad mot de teorier som 

jag valt att inte behandla så påvisar normaliseringsprocessen vad som karaktäriserar den ut-

satta kvinnans situation.  

 

Holmberg och Enander anför att inom en feministisk teori, i motsats till de individinriktade 

perspektiven, går det inte att utpeka några särskilda egenskaper hos kvinnor som blir utsatta 

eller män som brukar våld.25 Lundgren, som behandlar normaliseringsprocessen, utgår inte 

från individen utan från en feministisk teori.26 Det Lundgren utgår ifrån är ett så kallat struk-

turellt perspektiv.27 ”Enligt strukturella teorier finns förklaringen till våldet att söka i den rå-

dande samhällsstrukturen och i en maktobalans mellan könen”.28  Enligt Lundgren fungerar 

maktrelationer mellan en man och en kvinna som sammanhängande med övergripande makt-

strukturer i samhället. Det innebär att kvinnor underordnar sig mannen och männen överord-

nar sig kvinnan och dessa strukturer möjliggör våldet.29 De individbaserade teorierna är kopp-

lade till avvikande egenskaper hos kvinnor som blir utsatta eller män som brukar våld. Det 

innebär att det finns en viss typ av män som slår och en viss typ av kvinnor som blir utsatta.30 

Utifrån feministisk teori är det endast en gradskillnad mellan att leva i en ”vanlig” relation 

                                                
22 Andersson, s. 80 och se även Eliasson & Ellgrim, s. 20 och se även t.ex. Lennéer-Axelson, s. 231-237. 
23 Se t.ex. Hydén, 1994. 
24 Andersson, s. 87. 
25 Holmberg & Enander, s. 11.  
26 Lundgren 2004, s. 18 och se även Lundgren 2012, s. 24. 
27 Holmberg & Enander, s. 15; se t.ex. Lundgren, 2004. 
28 Andersson, s. 83;Holmberg & Enander, s. 11 f. 
29 Lundgren, 2004, s. 18-19. 
30 Andersson, s. 76-77. 
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och i en våldsam relation. Det görs ingen åtskillnad mellan vilka kvinnor som skulle kunna bli 

utsatta och vilka män som skulle bruka våld.31  

 

Lundgren anför att maktrelationer mellan en man och en kvinna hänger samman med övergri-

pande maktstrukturer i samhället.32 Jag har dock gjort en avgränsning till att inte fördjupa mig 

i att behandla de mer övergripande frågorna om maktstruktur i samhället. Det framgår enbart 

genom att en kortare redogörelse ges kring det strukturella perspektivet, ”där maktrelationer 

på det interpersonella planet ses som relaterade till övergripande maktstrukturer i sam-

hället”.33 Avgränsningen har gjorts p.g.a. utrymmesskäl och även p.g.a. det som min fråge-

ställning behandlar. 

1.4 Metod och material 
 

Uppsatsens ämne berör rättsområdet straffrätt. Denna uppsats har författats utifrån den rätts-

dogmatiska metoden och en forskare som använder rättsdogmatiken har som syfte att ”fast-

ställa gällande rätt”. Det centrala för den rättsdogmatiska metoden är att beskriva och syste-

matisera gällande rätt. Systematiseringen innebär att identifiera samband, likheter, principer 

o.s.v. En rättsdogmatisk studie innebär att ett begränsat antal källor används: lag, förarbeten, 

rättsfall och doktrin. 34 En rättsdogmatisk studie sker därmed inom en bestämd ram som be-

stäms av rättskällorna och rättsdogmatiken bestäms av att rättskällorna ska används i enlighet 

med rättskälleläran för att fastställa gällande rätt.35 Rättsdogmatiken är en kvalitativ metod 

där forskarens tolkning av informationen står i förgrunden.36 Den kvalitativa metoden har 

huvudsakligen ett förstående syfte. Det handlar inte om att forskaren riktar in sig på att pröva 

om informationen har en allmän giltighet. Den kvalitativa metoden handlar istället om att 

forskaren genom olika sätt att samla in informationen både kan få en mer ingående förståelse 

av det problemkomplex som studeras och att helheten av det sammanhang som detta inryms i 

kan förklaras. Den kvalitativa metoden utmärker sig genom att en närhet finns till den källa 

som forskaren hämtar sin information från.37  

 

                                                
31 Holmberg & Enander, s. 13. 
32 Holmberg & Enander, s. 15. 
33 Holmberg & Enander, s. 15. 
34 Sandgren, 2015, s. 43. 
35 Sandgren, 2015, s. 43. Se även Sandgren, TfR 2005, s. 649. 
36 Sandgren, 2015, s. 43-44. Se även Holme & Solvang, s. 76. 
37 Holme & Solvang, s. 14. 
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Enligt Asp ägnar sig rättsdogmatikern primärt åt konstruktion. Han anför att begreppet kon-

struktion upplyser att gällande rätt inte är något som direkt avspeglas i de s.k. rättskällorna 

utan en konstruktion som skapas med utgångspunkt i det väsentliga materialet. Det kan även 

beskrivas som att de rättskällorna inte är källor som forskaren omedelbart kan tömma på gäl-

lande rätt, utan de utgör källor som inrymmer ett material som kan tillämpas för att konstruera 

gällande rätt.38  

 

Kleineman anför att rättsdogmatiken används både för att fastställa vad som är gällande rätt 

och för att kritisera gällande rätt d.v.s. den inrymmer även en analys som innefattar kritik 

inom ramen för rättsdogmatik. Den rättsdogmatiska metoden används då för att kritisera vad 

som framkommit av en analys av gällande rätt, bland annat genom ändamålsinriktade argu-

ment och därigenom kan den fortsatta rättsutvecklingen påverkas.39 Jareborg anför att den 

rättsdogmatiska metoden inte begränsas till att endast beskriva gällande rätt, utan enligt ho-

nom är det helt legitimt för rättsdogmatiker att finna nya svar och bättre lösningar på det som 

behandlas.40 Utöver Jareborg har även Agell yttrat sig i den riktningen, men inte lika tydligt 

som Jareborg.41 

 

Kleineman anser att det som utmärker den rättsdogmatiska metoden är att rättspraxis som 

består av fall från Högsta domstolen med sin s.k. prejudikatauktoritet har den högsta auktori-

teten. Utöver det anför han att även lagstiftningen har den högsta auktoriteten. Lagförarbeten 

och doktrin tillämpas enligt Kleineman som en utfyllnad mellan de auktoritära rättskällorna.42 

Rättskälleläran indelas enligt Peczenik i ska-, bör- och får-källor. Syftet med indelningen är 

enligt Peczenik, att underlätta förståelsen av den juridiska argumentationen. Peczeniks anför 

att de rättskällor som ska beaktas är lagen och de rättskällor som bör beaktas är förarbeten och 

praxis, medan doktrin får beaktas.43 Vidare anför Ågren att doktrinen utgör en viktig del för 

att ”fylla ut luckor” när andra källor lämnar ofullständiga besked och bidrar till systematise-

ring och till att klargöra sammanhang.44 När det gäller propositionsuttalanden har dessa tidvis 

tillerkänts formell auktoritet, medan däremot andra uttydare ser på denna rättskälla på samma 

                                                
38 Asp - rättsvetenskap, s. 3. 
39 Kleineman, s. 34-37. 
40 Jareborg, rättsdogmatik, s. 4. 
41 Agell, SvJT 2002, s. 243 ff. 
42 Kleineman, s. 32. 
43 Peczenik, 1995, s. 209-216. 
44 Ågren, s. 28-29. 
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sätt som doktrin fast med större innebörd i jämförelse med ett doktrinuttalande.45 Vidare anför 

Lernestedt att enligt straffrättens rättskällelära har lagen, gentemot andra rättsområden, en 

särskilt stark ställning och att denna ska beaktas, medan förarbeten och praxis bör beaktas och 

doktrin får beaktas.46 Rättskällorna får olika vikt beroende på vilket rättsområde och rättssy-

stem som det rör sig om.47 I straffrätten sägs den rättsdogmatiska metoden beskriva en norma-

tiv verklighet där det faktiska beslutsfattandet är av enbart ett andrahands intresse såvida det 

inte utgör rättspraxis av normativ betydelse såsom rättskälla.48 

 

Det primära materialet som har använts för denna uppsats är en kombination av lagtext, förar-

beten, rättspraxis, doktrin. Lagtexten har använts med utgångspunkt i vad ordalydelsen i be-

stämmelsen BrB 4:4a ger uttryck för. Förarbetena har använts för att undersöka bakgrunden 

och tillkomsten av lagen. Utöver detta har en granskning gjorts av förarbeten vad gäller tolk-

ningen av rekvisitet upprepad kränkning och även tolkningen samt tillämpningen av rekvisitet 

ägnat att allvarligt skada självkänslan. Fridskränkningsutredningens utvärdering av 

fridskränkningsbrotten och brottskonstruktionen i BrB 4:4a har även studerats. Utöver det har 

Kvinnovåldskommissionens uppfattning av våld i en nära relation undersökts. Vidare har för-

arbetena använts till att utreda den ursprungliga samt den slutliga tanken med fridskränk-

ningsbrotten. De har även använts till att studera de omständigheter som Fridskränkningsut-

redningen ansåg kunde omfattas av den utsattes hela situation. I en begränsad utsträckning har 

förarbetena även använts för att studera våldets normaliseringsprocess och omständigheter 

som påverkar utsattheten. Det framgår vidare av förarbetena att det vid bedömningen av vad 

som är straffbart som grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska såväl det all-

männa syftet bakom bestämmelsen som den utsattes hela situation beaktas, men detta framgår 

inte vid en läsning av bestämmelsen i BrB 4:4a. Förarbetena får därmed en särskild betydelse. 

 

När det gäller rättsfallen är det enbart Högsta domstolens praxis som är vägledande.49 Det 

som behandlas i frågeställningen tas inte upp i domar med ett prejudikatvärde bortsett från ett 

avgörande från Högsta domstolen som används i uppsatsen, vilket naturligtvis måste beaktas i 

granskningen. Vidare innehåller uppsatsen två stycken refererade hovrättsavgöranden. För att 

kunna besvara frågeställningen används även opublicerade hovrättsavgöranden, men de har 

                                                
45 Kleineman, s. 28. 
46 Lernestedt, 2010, s. 71. 
47 Warnling - Nerep, s. 54. 
48 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 55. 
49 Kleineman, s. 34. 
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inte något prejudikatvärde.50 Den underrättspraxis som det refereras till är således att anses 

som empiriskt material. När underrättsavgörandena studeras innebär det därmed en studie 

som hamnar utanför rättsdogmatiken och dess krav på förankring i accepterade rättskällor. 

Uppsatsen får i denna del sägas tillämpa empirisk metod.51 Vidare kan således underrättsav-

göranden studeras i syfte att fastställa gällande rätt i faktiskt mening, d.v.s. användas för att ge 

en bild av hur rätten kan tillämpas (även om detta inte nödvändigtvis kan anses motsvara gäl-

lande rätt).52 Utöver detta anför även Sandgren att annat material i viss utsträckning kan an-

vändas i syfte att berika analysen. Lösningar i t.ex. underrättsavgöranden och psykologisk 

forskning kan peka på argument som förbisetts eller på andra svagheter i analysen av gällande 

rätt. Sådant material är dock inte rättskällor som konstituerar gällande rätt. 53 Syftet med att 

använda underrättsavgöranden är att finna exempel på resonemang som förs av domstolarna 

vid prövningen av rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan och för att belysa omstän-

digheter hänförliga till bedömningen av om och när enskilda gärningarna kan konstituera 

fridskränkningsbrott. Underrättsavgörandena används därför inte som ett led i att fastställa 

gällande rätt, utan som ett material för att identifiera och illustrera problem som kan uppstå 

vid bedömningen av rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan.  

 

Ett urval av praxis har gjorts med huvudsyfte att undersöka om den utsatta kvinnans hela situ-

ation kan fångas upp i bestämmelsen via rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan. 

Rättsfallen har därmed använts för att utreda om kvinnans utsatthet fångas upp i bestämmel-

sen via rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan samt för att utreda hur det är tänkt att 

utsattheten ska fångas upp i bestämmelsen. Vidare har rättsfallen även använts för att belysa 

hur de omständigheter som är knutna till den utsatta kvinnan, men även hur de omständighet-

er som är bundna till den specifika våldssituationen kan påverka bedömningen av om gär-

ningarna varit ägnade att allvarligt skada självkänslan. 

 

I uppsatsen har doktrinen använts som en utfyllnad där de auktoritära rättskällorna inte räcker 

till. Doktrinen har använts för att bl.a. utreda definitionen av kontexten i BrB 4:4a och till att 

studera varför fridskränkningsbrottens konstruktion skiljer sig från vad som normalt är fallet 

vid en straffrättslig bedömning genom att den kontext som ska beaktas har en mer framträ-

dande roll. Vidare har doktrinen använts för att studera innebörden av den särskilda kontexten 
                                                
50 Kleineman, s. 38. 
51 Sandgren, JT 1995/96, s. 734. Se även Kleineman s. 29. 
52 Sandgren, JT 1995/96, s. 732. 
53 Sandgren, 2015, s. 44. 
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och hur den är tänkt att fångas upp i fridskränkningsbrotten i BrB 4:4a. Utöver det har doktrin 

använts till att studera Lernestedts analys och Diesen och Diesens analys av rekvisitet ägnat 

att allvarligt skada självkänslan i förhållande till kvinnans utsatthet. I begränsad utsträckning, 

har doktrinen också använts för att studera bakgrunden till bestämmelsen, tolkningen av rek-

visiten, fridskränkningsbrottens konstruktion, åsikter som framkommit kring praxis och be-

dömningen av omständigheterna i det enskilda. I doktrinen har framför allt Malou Andersson 

analyserat bestämmelsen i sin avhandling, varför den utgör en viktig rättskälla i min uppsats.  

 

Utöver rättsligt material används också material från andra vetenskapsområden i den juridiska 

analysen, som beskriver den särskilda kontext som våld i nära relationer innebär. När annat 

material används föreligger ett krav på samma sätt som när det gäller källor inom juridiken, 

på att den forskningen är etablerad och accepterad inom det rättsområde som behandlas. När 

material som inte direkt är knutet till rättskälleläran inom den rättsvetenskapliga forskningen 

används benämns det hjälpvetenskap.54 För att kunna besvara frågeställningen använder jag 

därmed en teoretisk förklaringsmodell till våldet som kvinnan utsätts för, som benämns nor-

maliseringsprocessen. Den är hämtad från forskning inom det samhällsvetenskapliga området, 

vilket främst avser sociologi, socialt arbete, kriminologi och förgreningar till dessa.55  

 

Jag har använt mig av normaliseringsprocessen eftersom den idag anses vara ett etablerat be-

grepp inom forskningen fastän det förekommer variationer i beskrivningen av normalisering-

en och vad den innebär.56 Vidare har jag även använt mig av normaliseringsprocessen, för att 

det är en teoretisk förklaringsmodell för hur misshandlade kvinnor psykosocialt gradvis bryts 

ned och finner sig i den våldsamma situationen samt hur våldet påverkar den utsatta kvinnans 

liv. Därigenom har normaliseringsprocessen kunnat bidra till kunskap om och en förståelse av 

den kontext d.v.s. den bredare bild av verkligheten som bestämmelsen i BrB 4:4a är avsedd 

att fånga och hur detta kan påverka innebörden och tolkningen av rekvisitet ägnat att allvarligt 

skada självkänslan. Normaliseringsprocessen har på så sätt använts i uppsatsen för att kunna 

besvara min frågeställning och berika den juridiska analysen.   

 

Utöver de rättskällor som vanligtvis ingår i en rättsdogmatisk studie har jag även använt mig 

av annat material såsom publikationer från Brottsförebyggandet rådet, Nationellt Centrum för 

                                                
54 Se t.ex. Heuman, JT 2005-06, s. 768-789. Jfr Gräns replik på Heumans artikel, Gräns, JT 2006-07, s. 782-792.  
55 Lundgren, 2012, s. 13-19. Se även Andersson, s. 45. 
56 Andersson, s. 89. 
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Kvinnofrid på Uppsala Universitet, Tidskrift från Sveriges Advokatsamfund, Kvinnoveten-

skaplig tidskrift. Vidare har jag använt mig av en svensk översättning av Nils Christies teori 

om det ideala brottsoffret, Holmberg och Enander studie har även använts. Publikationer från 

Brottsförebyggande rådet har använts för att kunna påvisa statistik. Publikationer från Nation-

ellt Centrum för Kvinnofrid på Uppsala Universitet har använts för att ytterligare redogöra för 

våld i nära relationer och för att ytterligare förklara våldets normaliserings- och nedbrytnings-

process. Tidskrift från Sveriges Advokatsamfund där Burman har yttrat sig har använts för att 

redogöra för att kvinnan kan uppfattas på två skilda sätt i domarna. Den kvinnovetenskapliga 

tidskriften har använts för att redogöra för Hydéns kritik som riktats mot normaliseringspro-

cessen. Christie teori om det ideala brottsoffret har använts för att förklara föreställningen om 

hur ett brottsoffer uppfyller legitim status i samhällets ögon. Holmberg och Enander har an-

vänts för att redogöra för den feministiska teorin vad gäller det strukturella perspektivet i för-

hållande till individinriktade perspektivet.  

 

1.5 Disposition 
 

I kapitel 2 redogörs för Kvinnovåldskommissionens förslag som ledde fram till regleringen i  

BrB 4:4a. Vidare behandlas utvärderingen av fridskränkningsbrotten och i kapitlet ges även 

en beskrivning av fridskränkningsbrottens konstruktion och vad som krävs för att ansvar för 

brott enligt BrB 4:4a ska föreligga. Därefter följer en översiktlig redogörelse för de rekvisit 

som omfattas av bestämmelsen. 

 

I kapitel 3 ges en beskrivning av normaliseringsprocessen som låg till grund för förslaget om 

införandet av en särreglering av mäns våld mot kvinnor. Normaliseringsprocessen utgör en 

förklaring till våld i nära relationer och kontexten i BrB 4:4a. I kapitlet utvecklas även bety-

delsen av den särskilda kontexten som domstolen ska tas hänsyn till vid bedömningen av brott 

enligt BrB 4:4a.  

 

I kapitel 4 analyseras rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan med beaktande av den 

utsattes hela situation. Vidare analyseras om den särskilda utsattheten fångas upp av rekvisitet 

ägnat att allvarligt skada självkänslan. Det redogörs även för vilka omständigheter som kan ha 

en inverkan på bedömningen om de gärningar som begåtts är sådana att de i situationen ty-



 19 

piskt sett är ägnade att allvarligt skada självkänslan. I kapitlet presenteras även teorin om det 

ideala brottsoffret och det kommer även redogöras för att kvinnan kan uppfattas på två skilda 

sätt i domarna. Vidare redogörs det för hur brottsoffrets agerande och beteende i en relation 

kan påverka bedömningen av om gärningarna varit ägnade att allvarligt skada självkänslan. I 

kapitlet behandlas även hur kvinnans utsatthet uppvägs mot de brottsliga gärningarna.  

 

Kapitel 5 behandlar slutligen min sammanfattning. 

 

2. Införandet av fridskränkningsbrotten och en granskning av 

fridskränkningsbrotten 

2.1 Inledning 

                                                                                                                                                              
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och tillkomsten av BrB 4:4a. Vidare redogörs det för den 

utvärdering som gjordes av fridskränkningsbrotten på uppdrag av Fridskränkningsutredning-

en. Kapitlet innehåller även en översiktlig redogörelse av brottsbeskrivningen i BrB 4:4a och 

därefter behandlas de enskilda rekvisiten upprepad kränkning och ägnat att allvarligt skada 

självkänslan. 

 

2.2 Kvinnovåldskommissionen 

 
Kvinnovåldskommissionen tillsattes av regeringen år 1993 med uppdrag att, utifrån ett kvin-

noperspektiv, göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor samt föreslå åtgärder för att 

motverka sådant våld.57 En av de åtgärder som Kvinnovåldskommissionen föreslog var infö-

randet av ett nytt brott i brottsbalken som främst skulle inrikta sig på våld samt andra över-

grepp mot kvinnor som levde i en nära relation med en man.58 Det som motiverade en särre-

                                                
57 Se dir. 1993:88; SOU 1995:60, bilaga B. 
58 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22. 
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glering av mäns våld mot kvinnor var enligt Kvinnovåldskommissionen forskningen, med 

hänvisning till bl.a. normaliseringsprocessen. Processen påvisade att det i en relation där 

kvinnan har varit utsatt för övergrepp under en längre tid inte främst var de enskilda fysiska 

övergreppen i sig som utmärkte den utsatta kvinnans situation, utan ofta hade kvinnan också 

blivit utsatt för beteenden som utgjorde psykisk misshandel.59 Kommissionen ansåg att lag-

stiftningen måste beakta helhetsbilden av den utsatta kvinnans situation, då det kunde vara 

svårt för kvinnan att i detalj beskriva var och en av de enskilda gärningarna. Hänsyn måste 

även tas till helhetsbilden p.g.a. att de gärningar som kvinnan utsatts för inte alltid ryms under 

något straffbud men som likväl är en väsentlig del i våldet. Det kan t.ex. handla om att man-

nen förbjuder kvinnan att träffa sina nära och kära eller kallar henne för nedsättande ord, det 

beteendet bidrar till att skapa den situation av psykisk terror. Kommissionen menade att den 

psykiska terrorn innefattade både fysisk och psykisk misshandel. Kvinnovåldskommissionen 

kom därmed fram till i sin utredning att det nya kvinnofridsbrottet skulle omfatta både de 

kriminaliserade gärningarna och icke kriminaliserade gärningarna som rörde den typ av bete-

ende som utgjorde psykisk terror.60 Tillskillnad mot Kvinnovåldskommissionen ville inte re-

geringen att den psykiska terrorn skulle ingå i kriminaliseringen.61  

 

Kvinnovåldskommissionen påpekade också att den dåvarande lagstiftningen fokuserade på 

enskilda gärningar med det menade kommissionen att den straffrättsliga regleringen inte gav 

tillräckligt utrymme att beakta helhetsbilden av den utsatta kvinnans situation. Om gärningar-

na inte betraktas som ett led i en pågående process föreligger risk att helhetsperspektivet av ” 

kvinnans utsatta situation” går förlorad.62 Kvinnovåldskommissionens förslag avsåg att fånga 

hela den utsatta kvinnans situation, förslaget omfattade på grund av det både icke kriminali-

serade och kriminaliserade gärningar.63 Enligt Kvinnovåldskommissionen skulle bestämmel-

sen innefatta alla handlingar som var ett uttryck för den ”psykiska terror” som en kvinna kan 

uppleva i en sådan relation.64  

 

Kvinnovåldskommissionens förslag var att bestämmelsen skulle innehålla rekvisitet ”utsätter 

henne för annan fysisk eller psykisk påverkan” och på så sätt skulle vissa kontrollerande bete-

enden och handlingar som t.ex. att förövaren förbjuder kvinnan att umgås med nära och kära 
                                                
59 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22, 102 f. Se även Andersson, s. 101-102. 
60 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22-23. 
61 Prop. 1997/98:55, s. 76-78. 
62 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22. 
63 Andersson, s. 192. 
64 SOU 1995:60, bilaga A, s. 301-302. 
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omfattas av bestämmelsen.65 Ytterligare exempel på vad som kunde utgöra kontrollerande 

beteende var att förövaren gömde undan gemensamma ägodelar eller kvinnans personliga 

ägodelar såsom mobil, nycklar och isolerade kvinnan genom att inte låta henne gå ut.66 Det 

gällde vidare ageranden som innebar att förövaren på ett grovt sätt talade nedsättande till 

kvinnan och enligt förslaget skulle även diffusa hot både uttalade och outtalade som förstärkte 

kontrollen av kvinnan omfattas av bestämmelsen. Det som var gemensamt för alla dessa bete-

enden var att de ska vara ägnade att varaktigt kränka kvinnans integritet och skada hennes 

självkänsla.67 

 

En skillnad mellan kommissionens förslag och regeringens förslag var att regeringen valde att 

bygga regleringen på redan kriminaliserade gärningar. I annat fall skulle det leda till att grän-

sen mellan vad som var straffbart respektive inte straffbart, blev alltför vag och därmed skulle 

det strida mot legalitetsprincipen.68 Straffbestämmelsen kom slutligen att omfattas av straff-

bara gärningar som ansågs typiskt vid kränkning av närstående och som utgjorde ett led i ett 

systematiskt kränkande beteende. Regeringen ansåg att bestämmelsen enbart skulle omfatta 

redan straffbelagda gärningar, p.g.a. att det ansågs vara väldigt ovanligt att den kränkande 

personen, vid sidan av psykisk påverkan, inte även begick straffbara handlingar.69  

 

2.3 Fridskränkningsutredningen 

 
År 2010 gjordes en utvärdering av fridskränkningsbrotten på uppdrag av Fridskränkningsut-

redningen.70 Syftet med utvärderingen var att identifiera eventuella tolkningsproblem samt att 

undersöka om målsättningen med införandet av lagrummet uppnåtts. Efter ett tilläggsdirektiv 

gavs Fridskränkningsutredningen även i uppdrag att ompröva straffskalan vid fridskränk-

ningsbrott och en eventuell höjning av straffminimum.71 Fridskränkningsutredningen gjorde 

en genomgång av cirka 300 domstolsavgöranden som avgjordes år 2009.72 Fridskränkningsut-

redningen observerade att det i nästan samtliga fällande domar förekom minst ett allvarligare 
                                                
65 Burman, 2007, s. 193. 
66 SOU 1995:60, bilaga A, s. 308. 
67 SOU 1995:60, bilaga A, s. 410 f. 
68 Prop. 1997/98:55, s. 77-78. 
69 Prop. 1997/98:55, s. 77-78. 
70 SOU 2011:85, s. 3. 
71 SOU 2011:85, s. 11. 
72 SOU 2011:85, s. 26-27. 
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brott utöver de brott med böter i straffskalan som ofta ingår i fridskränkningsbrott. 

Fridskränkningsutredningen ansåg dock att det utifrån detta inte gick med någon säkerhet att 

uttala sig om att syftet med att komma åt just brott med böter i straffskalan inte uppfyllts, 

fastän detta inte gick att utesluta. Utifrån genomgången drogs slutsatsen att det inte rådde nå-

gon oklarhet hur de kvalificerade rekvisiten ”upprepad kränkning” samt ”ägnat att allvarligt 

skada personens självkänsla” ska tolkas och tillämpas.73 Fridskränkningsutredningen konsta-

terar att visserligen saknas många gånger en motivering utöver ett konstaterande av att de 

särskilda rekvisiten föreligger, men bedömningen hade likväl skett på ett liknande sätt i de 

domar som analyserats av utredningen.74 Det ansågs på grund av det inte finnas något behov 

av att innebörden av rekvisiten förklaras närmare. Med hänvisning till den slutsats som 

Fridskränkningsutredningen kom fram till angående tolkningen av de särskilda rekvisiten be-

handlas rekvisiten likaså inte särskilt i propositionen.75  

 

Fridskränkningsutredningen kunde utifrån praxisgenomgången avseende åtal för fridskränk-

ningsbrott där ansvar för brott har utdömts, dra slutsatsen att domstolarna i en klar majoritet 

av fallen dömer för fridskränkningsbrott och inte för de enskilda gärningarna. Detta ansågs 

enligt Fridskränkningsutredningen vara en bekräftelse på att en generell höjning av straffvär-

det för upprepad brottslighet i nära relationer skett.76 Fridskränkningsutredningen ansåg att 

brottskatalogen i BrB 4:4a borde utvidgas till att även innefatta skadegörelsebrotten i BrB 12 

kap. samt överträdelse av kontaktförbud, i syfte att ytterligare tillgodose att den utsatta perso-

nens hela situation beaktas.77  

2.4 Fridskränkningsbrottens brottskonstruktion 

 
Brottskonstruktionen i BrB 4:4a går ut på att flera i sig kriminaliserade gärningar ska ses som 

en brottsenhet som ska ges ett högre straffvärde än om de enskilda gärningarna hade bedömts 

var för sig.78 Brottets utformning ger möjlighet för domstolen att beakta den särskilda utsatt-

heten, som kontexten våld i nära relationer kan medföra via de båda rekvisiten som innebär att 

gärningarna ska ha inneburit en upprepad kränkning och varit ägnade att allvarligt skada 

                                                
73 SOU 2011:85, s. 76, 90. 
74 SOU 2011:85, s. 81 f. 
75 Andersson, s. 272. Se även Prop. 2012:13:108. 
76 SOU 2011:85, s. 90. 
77 SOU 2011:85, s. 98, 116-117. 
78 Andersson, s. 29. 
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självkänslan. Det handlar dels om att den utsatta personens hela situation ska beaktas, dels om 

att handlingar mot målsägande som den åtalade tidigare dömts för eller där skuldfrågan an-

nars är klar, kan bidra till ansvar för fridskränkningsbrott.79 De enskilda gärningarna ska ses 

som en brottsenhet och på så sätt som ett brott, kunna leda till att vissa förenklingar angående 

kravet på individualisering och precisering av de enskilda gärningarna kan godtas.80  

2.5 Brottsbeskrivningen i BrB 4:4a  

2.5.1 Inledning 

 
För att ansvar för brott enligt BrB 4:4a ska föreligga krävs det att gärningarna riktar sig mot 

samma person och att denna är någon som är, eller har varit, närstående till gärningsmannen. 

Vidare krävs det att flera gärningar är uppe till domstolens prövning samtidigt och att dessa 

utgör brott enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. brottsbalken eller innebär en överträdelse av ett medde-

lat kontaktförbud. Utöver detta fodras det även att gärningarna var för sig har utgjort ett led i 

en upprepad kränkning av den utsatta personens integritet samt, att gärningarna varit ägnade 

att allvarligt skada självkänslan hos den som utsätts. Slutligen fodras det att de brottsliga gär-

ningarna har skett under en viss, sammanhållen, tid.81  

2.5.2 Upprepad kränkning 

  
Enligt förarbetena avses med upprepad kränkning gärningar som inriktar sig på den person-

liga integriteten och som sker vid upprepade tillfällen.82 Antalet kränkande gärningar som 

krävs för att kränkningen ska anses vara upprepad bör enligt förarbetena bedömas med ut-

gångspunkt i gärningarnas karaktär, ju allvarligare de enskilda gärningarna är, desto färre an-

tal gärningar krävs för att kränkningen ska anses som upprepad.83 I brottsbalkskommentaren 

anges att ”gärningarnas antal måste alltid vara fler än två”.84 Vidare framgår det även i förar-

                                                
79 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
80 Prop. 1997/98:55, s. 75 ff. Se även t.ex. Wennberg, SvJT 2000, s. 792-804. 
81 Se Berggren m.fl., Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 4a § under rubrikerna Den 
brottsliga handlingen, Närstående person, Tidssamband. 
82 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
83 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
84 Se Berggren, Bäcklund, Johansson, Leijonhufvud, Munck, Trost, Träskman, Victor, Wennberg, Wersäll, 
Brottsbalken (20 april. 2017, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 4a §, stycket som börjar >> Lagrummets krav på 
att det ska vara fråga om en upprepad kränkning>>. 
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betena att enbart gärningar som är straffbara enligt bestämmelsen kan åberopas för att styrka 

att de aktuella gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning.85 I NJA 2004 s. 437 hade 

två föräldrar utsatt ett barn för upprepad misshandel, bl.a. genom sparkar. Vid flera tillfällen 

hade föräldrarna, utöver misshandeln, även utsatt barnet för nedsättande tillmälen. Högsta 

domstolen konstaterade att tillmälen som är kränkande och som inträffar i samband med 

andra brottsliga gärningar inte kan ingå i fridskränkningsbrotten, men att de kan påverka 

straffvärdet för den sammantagna brottsligheten.  

 

I förarbetena anges att de gärningar som kan utgöra brott enligt bestämmelsen BrB 4:4a 

”självfallet” ska ha inträffat under en viss tid.86 Det tidsmässiga sambandet mellan de olika 

gärningarna har betydelse för om de gärningar som mannen begått uppfyller kravet på uppre-

pad kränkning. Det ska finnas ett sådant tidsmässigt samband mellan gärningarna att det finns 

orsak att bedöma dem som en brottsenhet.87 Det tidsmässiga sambandet har även betydelse 

för bedömningen av om gärningarna kan anses vara ”ägnade att allvarligt skada självkänslan”. 

Har det gått alldeles för lång eller för kort tid mellan de enskilda gärningar som åtalet omfat-

tar, kan detta leda till att gärningarna inte har ett sådant samband att de innebär en upprepad 

kränkning av den utsatte eller att de inte kan anses vara ägnade att allvarligt skada självkäns-

lan.88 Mot bakgrund av det nämnda innebär det att när domstolen avgör huruvida de åtalade 

gärningarna utgör en upprepad kränkning görs en bedömning utifrån gärningarnas karaktär, 

antal och om gärningarna har ett tidsmässigt samband.89 I övrigt har det överlämnats till dom-

stolarna att närmare klarlägga rekvisitets innebörd.90   

 

2.5.2.1 Gärningar som den tilltalade tidigare dömts för eller där skuldfrågan är 

klar 

 
Enligt förarbetena framgår det för att kravet på en upprepad kränkning ska anses vara uppfyllt 

kan domstolen även ta hänsyn till de gärningar som den tilltalade tidigare dömts för, eller där 

skuldfrågan annars är klar, t.ex. genom åtalsunderlåtelse, om dessa är av liknande art och rik-

                                                
85 Prop. 1997/98:55, s. 78, 131. 
86 Prop. 1997/98:55, s. 131. 
87 Andersson, s. 125. 
88 Andersson, s. 125-126. 
89 Prop. 1997/98:55, s. 131 f. Se även SOU 2011:85, s. 81. 
90 Prop. 1998/99:145, s. 12. 
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tar sig mot samma närstående. Tidigare brottslighet kan enligt förarbetena bidra till att göra 

mönstret av kränkningar i det nya åtalet mer tydligt och på så sätt kan föregående brottslighet 

bidra till att kvalificera de åtalade gärningarna som fridskränkningsbrott.91 Det innebär att när 

det rör sig om ett mindre antal, relativt okvalificerade gärningar får den föregående brottslig-

heten betydelse eftersom detta kan visa på kvinnans utsatthet.92 Enligt förarbetena kan rekvi-

sitet upprepad kränkning uppfyllas på två sätt, antingen genom en bedömning av de gärningar 

åtalet omfattar eller genom att de åtalade gärningarna bedöms tillsammans med liknande gär-

ningar som den tilltalade tidigare dömts för eller där skuldfrågan annars är klar (t.ex. genom 

åtalsunderlåtelse).93  

 

2.5.3 Ägnat att allvarligt skada självkänslan 

2.5.3.1 Abstrakt fare-rekvisit 

 
Enligt förarbetena framgår det att bedömningen av om gärningarna har varit ägnade att allvar-

ligt skada självkänslan ska göras med hänsynstagande av den utsattes hela situation.94 Rekvi-

sitet är ett s.k. abstrakt fare-rekvisit det innebär att det inte krävs att gärningarna verkligen har 

allvarligt skadat självkänslan utan gärningarna ska vara sådana att de typiskt sett leder till att 

självkänslan skadas allvarligt d.v.s. det räcker att gärningarna typiskt sett leder till att ge ett 

sådant resultat. Därmed behöver det inte bevisas att brottsoffrets självkänsla verkligen har 

skadats allvarligt.95 Ett exempel på detta är Göta hovrätts dom 2003-11-13 i mål nr B 232 03, 

där en pappa (X) utsatte sina tre biologiska barn för upprepad misshandel, vid ett flertal till-

fällen och som blev en del av barnens vardag. Frågan var om de gärningar som X hade utfört 

skulle bedömas som grov fridskränkning eller som enskilda brott. När det gäller rekvisitet 

ägnat att allvarligt skada självkänslan framgick det av Hovrättens bedömning att det var till-

räckligt att gärningarna typiskt sett lett till att självkänslan skadats allvarligt, som vid exem-

pelvis misshandel och det behövde inte påvisas att personens självkänsla i det enskilda fallet 

verkligen hade skadats allvarligt. Vid bedömningen tog hovrätten hänsyn till offrets hela situ-

ation, där misshandeln av barnen framför allt skett när X var ensam med barnen i bostaden 
                                                
91 Prop. 1997/98:55, s. 81-82, 133.  
92 Andersson, s. 127. 
93 Prop. 1997/98:55, s. 132-133. 
94 Prop. 1997/98:55, s. 81, 133. 
95 Prop. 1997/98:55, s. 133. Se även Andersson, s. 303. 
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och de var helt utlämnade åt X. Hovrätten fann att X genom sitt handlande hade missbrukat 

barnens skyddslösa ställning och de svårigheter de haft att kunna skydda sig. Därmed ansågs 

de kränkande gärningarna ha varit ägnade att allvarligt skada barnens självkänsla.  

 

2.5.3.2 Allvarligt skada självkänslan 
 

Utöver att gärningarna var och en ska ha varit led i en upprepad kränkning ska gärningarna ha 

varit ägnade att allvarligt skada den utsattes självkänsla. I förarbetena anges att de flesta brott 

enligt fridskränkningsbrottskatalogen kan anses innebära att självkänslan skadas, men detta är 

inte tillräckligt, utan det krävs att gärningarna typiskt sett är ägnade att skada självkänslan 

allvarligt.96 Följaktligen krävs en viss kvalificering av de brottsliga gärningarna. När det 

handlar om de lindrigare brotten kan det, enligt förarbetena, t.ex. ske genom att gärningarna 

ingår i ett mönster som sammantaget leder till att den kränkta personen bryts ned och detta 

gäller även rekvisitet upprepad kränkning.97 Det krävs inte heller uppsåt från gärningsman-

nens sida att skada offrets självkänsla eller att han gör värderingen att så kan ske, utan det är 

tillräckligt att gärningarna typiskt sett har en sådan effekt.98 I förarbetena anges att det med 

kravet på att gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla avses en 

viss kvalificering av gärningarna. ”Det förutsätts inte, enligt förarbetena, att de enskilda gär-

ningarna varit av visst allvar, men däremot att de sammantaget nått upp till en sådan nivå att 

självkänslan typiskt sett skadas allvarligt”.99  

3. Normaliseringsprocessen en förklaring till våldet och kontexten i 

BrB 4:4a 

3.1 Inledning 

 
I detta kapitel kommer normaliseringsprocessen behandlas. Vidare kommer en redogörelse 

ges kring det strukturella perspektivet. Kapitlet behandlar även innebörden av den särskilda 

                                                
96 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
97 Prop. 1997/98:55, s. 81, 133. Se även Prop. 2012/13:108, s. 10. 
98 Prop. 1997/98:55, s. 133 ff. 
99 Prop. 2012/13:108, s. 9. 
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kontexten i BrB 4:4a, liksom hur den särskilda kontexten beskrivs utifrån normaliseringspro-

cessen och hur den är tänkt att fångas i fridskränkningsbrotten i BrB 4:4a. 

3.1.2 Strukturella teorier  

 
Lundgren som behandlar normaliseringsprocessen utgår ifrån ett så kallat strukturellt perspek-

tiv.100 Enligt Lundgren fungerar maktrelationer mellan en man och en kvinna som samman-

hängande med övergripande maktstrukturer i samhället.101 Det innebär att våldet enligt det 

strukturella perspektivet handlar om makt och kontroll, där grunden till våldet finns i bilden 

av en samhällelig maktordning där kvinnan underordna sig mannen och mannen överordna 

sig kvinnan.102 Enligt feministiska strukturella teorier ska mäns våldsutövning mot kvinnor 

förstås i relation till samhällets uppfattningar om vad som är en riktig man respektive en riktig 

kvinna och vad som uppfattas som det normala.103 ”Gemensamt för de olika inriktningarna 

inom det strukturella perspektivet är att de enskilda (kriminaliserade) gärningarna i sig bara är 

en mekanism av flera i relationen.”104 Våldet förklaras som en process med många verk-

samma mekanismer (inte bara fysiskt våld), mekanismer som var för sig, men särskilt i kom-

bination med varandra, påverkar den utsatta kvinnans liv. Därmed menar kvinnoforskningen 

att våldet i nära relationer snarare är knutet till de strukturella föreställningarna i samhället - 

till brist på lika rättigheter för män och kvinnor och maktstrukturer knutna till mäns kontroll 

och kvinnors underordning – än relaterat till individuella förutsättningar och omständigheter 

(t.ex. alkoholmissbruk eller övergrepp i barndomen).105 Enligt Lundgren använder de utsatta 

kvinnorna och även förövarna sig av de dessa ”inrotade kulturella sanningar kring kön” när de 

berättar om och förklarar våldet.106  

3.1.2.1 Normaliseringsprocessen påvisar vad som karaktäriserar den utsatta 

kvinnans situation 
 

Normaliseringsprocessen har fått stor betydelse för det synsätt som utvecklats inom kvinno-

joursrörelsen, där de i sin praktiska vardag tyckt sig känna igen det som normaliseringspro-

                                                
100 Holmberg & Enander, s. 15; se t.ex. Lundgren, 2004.  
101 Lundgren, 2004, s. 18. 
102 Se t.ex. Lundgren, 2004, s. 14 f. 
103 Lundgren, 2012, s. 21-25. 
104 Andersson, s. 84. 
105 Andersson, s. 84; se bl.a. prop. 1997/98:55 s. 73 f. 
106 Lundgren, 2004, s. 16. 
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cessen beskriver.107 Det är en teori som inte fokuserar sig på hur våldet tar sin början, utan på 

hur det upprätthålls.108 Normaliseringsprocessen är en teoretisk modell, ett redskap för att 

hjälpa oss att förstå våldet som kvinnan utsätts för och förklarar hur utsatt kvinnan är.109 De 

individbaserade teorierna och socialpsykologiska teorierna förklarar inte hur våldet kan stabi-

liseras och vidmakthållas mellan mannen och kvinnan utan de fokuserar sig på ”orsakerna” 

eller ”egenskaperna” hos våldsutövaren samt hos den utsatta kvinnan, i stället för att fokusera 

sig på själva våldet.110 Inom de individbaserade teorierna framhålls våldsutövningen ofta vara 

kopplad till t.ex. alkohol- eller annat missbruk, till arbetslöshet eller svår uppväxt, men också 

genom kulturella föreställningar om mansrollen.111 När de handlar om de socialpsykologiska 

teorierna framhålls även där att bl.a. individuella och livsstilsrelaterade omständigheter kan 

vara en förklaring till våldsutövningen.112 När fokus i de teorierna enbart utgår från de orsa-

kerna och egenskaperna osynliggörs den största delen av det utövande våldet. Kvinnor som 

utsätts för våld samt de män som använder sig av våld och som inte har de egenskaperna för-

blir osynliga i sådan forskning. Våldet kan inte förklaras enbart utifrån individuella eller soci-

ala avvikelser eftersom även välanpassade män kan vara våldsamma mot sin respektive och 

det är inte enbart kvinnor med visa egenskaper eller en viss uppväxt som blir utsatta för våld. 

Därmed måste våldet beaktas utifrån ett vidare perspektiv. Detta innebär även att det finns en 

benägenhet till våldsutövande hos alla män och en risk för alla kvinnor att bli utsatta för våld. 

Normaliseringsprocessen utgår inte från att det är en viss typ av män som slår och att det är en 

viss typ av kvinnor som blir slagna.113  

3.1.2.2 Normaliseringsprocessen  

3.1.2.3 Inledning  

 
Lundgren introducerade en teori för våld i nära relationer som benämndes ”våldets normali-

seringsprocess", vilken presenterades för första gången år 1988.114 Utgångspunkterna för teo-

                                                
107 Holmberg & Enander, s. 15. 
108 Lundgren, 2012, s.15-17.   
109 Våldsutsatta kvinnor old s. 69, nya 58.  Jmr med. Se även Lundgren, 2012, s. 13-14. 
110 Lundgren, 2012, s. 15-17. Se även Eliasson & Ellgrim, s. 20 och se även Bergman s. 27 f., 30 f. 
111 Eliasson & Ellgrim, s. 20. Se även Lennéer-Axelson, s. 231-237. 
112 Andersson, s. 87. 
113 Andersson, s. 77 och se även Lundgren, 2012, s. 15-17 och se även Eliasson & Ellgrim, s. 20 och se även 
Lundgren, 2001 s. 68-72 och se även Lundgren, 2004, s. 15-18.  
114 Lundgren, 2004, s. 10; (Den första versionen av våldets normaliseringsprocess - trycktes i Jämfo- rapport nr. 
14/89, och senare i en reviderad version av Roks 1991).  
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rin anses allmänt accepterade inom våldsforskningen.115 Normaliseringsprocessen är en teori 

som utgår från att våldet inte består av separata enstaka händelser, utan våldet är en konstant 

pågående nedbrytningsprocess av kvinnan, parallellt med att mannens våldsanvändning ut-

vecklas och våldet kommer till slut att uppfattas och upplevas som normalt för kvinnan.116   

 

3.1.2.4 Våldets normaliseringsprocess  

 
Normaliseringsprocessens struktur bygger på makt och kontroll. Processen har tre faser: (1) 

kontroll, (2) isolering, och (3) pendling mellan värme och våld. Normaliseringsprocessen för-

klarar varför en kvinna har svårt att lämna en destruktiv relation.117 Den är en teoretisk modell 

som förklarar mäns våld mot kvinnor.118 Normaliseringsprocessen brukar beskrivas så att re-

lationen inleds intensivt, det mannen gör för kvinnan i början av relationen kan uppfattas som 

tillgivenhet, omtanke och som kärleksfullt. Kvinnan kanske känner en svag oro när hans upp-

vaktning visar inslag av svartsjuka, men på samma gång känner kvinnan sig utvald samt spe-

ciell. Den process som i själva verket har påbörjats av den omedvetna kvinnan är mannens 

kontrollbehov. Det kan vara allt från att mannen ringer och kontrollerar henne angående var 

hon är och vad hon gör, till att han skjutsar henne fram och tillbaka till jobbet samt aktiviteter, 

han vill att kvinnan ska förlora sitt sociala liv genom att t.ex. försvåra för henne att träffa sina 

nära samt kära och att hon borde favorisera honom framför dem. Han har synpunkter på hur 

hon ska se ut t.ex. vad avser kläder samt smink.119 

 

Mannens makt- och kontrollbehov av kvinnan kommer att förvärras och det innebär att det 

kommer börjar närma sig den dagen då mannen väljer att inkludera fysiskt våld och slår kvin-

nan för första gången. Gränserna för hur kvinnan uppfattar våldet kommer flyttas och det får 

en ny betydelse nu när det fysiska våldet tillkommit i relationen. Lundgren menar att miss-

handeln sker i kontrollerande form, där syftet är att kontrollera kvinnans livsområden. Hon 

menar att mannens våld mot kvinnan inte sker i vredesutbrott och att det därför inte går att 

hänföra till att mannen inte kunde kontrollera sina handlingar.120 Carlstedt anser att våldet 

som utövas mot kvinnan är kontrollerat samt att männen mycket väl är medvetna om vad de 

                                                
115 Andersson, s. 84. 
116 Lundgren, 2004, s. 13. 
117 Lundgren, 2004, s. 22-33. 
118 Lundgren, 2004, s. 21. 
119 Heimer, Björck, Kunosson, s. 55 ff.  
120 Lundgren, 2004, s. 27 f; Lundgren, 2012, s. 29 f., 50-52. Se även Heimer, Björck, Kunosson, s. 56. 
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gör då de använder våld. Carlstedt påpekar även att misshandel inte är ett impulsivt vredesut-

brott. Det fysiska våldet mannen utför mot kvinnans kropp sker på sådana ställen som hon 

kan täcka med kläder så att det inte ska kunna upptäckas av utomstående samt att våldet sker 

på en bestämd plats, hemmet, en bestämd tidpunkt för det mesta kvällar och nätter, och när 

paret - bortsett från barnen - är ensamma hemma. (Ofta tvingas barnen närvara vid miss-

handeln).121 

 

Isoleringen av kvinnan kommer medföra att hon blir mer beroende av mannen samt att kvin-

nan alltmer anpassar sig till en vardag där våld utspelas. Om våldet fortsätter och blir mer 

brutalt eller om det upprepas, kan anpassning och normalisering bli en slags överlevnadsstra-

tegi för kvinnan. En psykologisk nedbrytningsprocess skapas som leder till att kvinnans själv-

känsla samt självförtroende succesivt försämras. 122 När kvinnan t.ex. nekas att umgås med 

vänner, resulterar det i att hon blir mentalt samt psykiskt isolerad. Det kommer leda till att 

hon främst umgås med honom, och även om kvinnan inte är totalt socialt isolerad kommer 

mannen att stegvis bli hennes referensram. Därigenom kommer kvinnan att uppleva allt i för-

hållande till honom, då han lagt beslag på hennes sociala erfarenheter och stegvis kommer det 

resultera i att han dominerar hela kvinnans känsloliv. När kvinnan inte har någon annan refe-

rensram än mannen leder isoleringen till att gränsen mellan gott och ont utplånas. Det innebär 

att t.ex. en lugn stund kommer att uppvägas mot ett dygns ångest, den stunden som är lugnare 

kommer att få en större betydelse för kvinnan i jämförelse med vad hon normalt brukar utsät-

tas för. Hon kommer därmed att tänka att mannen utöver det han utsatt henne för trots allt är 

normal samt god och inte våldsam i första hand.123 Mannen kan skaffa sig både social, tanke-

mässig och känslomässig kontroll, och inom var och en av dessa områden förskjuts gränserna 

successivt för vad som tillåts och inte.124  

 

Våldets normalisering kan beskrivas som en process där misshandlarens makt och kontroll 

stegvis växer tills våldet i hemmet slutligen når en punkt där det framstår som normalt för 

kvinnan att hon utsätts för våld. Detta innebär också att kvinnan succesivt bryts ned rent psy-

kiskt. Kvinnan glömmer till slut bort hur det är att leva i en relation där mannen inte slår, vil-

                                                
121 Carlstedt, s. 117.  
122 NCK - våldets uttryck och mekanismer. 
123 Lundgren, 2004, s. 54-55. 
124 Lundgren, 2012, s. 54.  
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ket i sin tur leder till att mannen kan fortsätta hålla makten via våldet han utövar mot kvin-

nan.125  

 

I den aktiva nedbrytningsprocessen av kvinnan anser Lundgren att våldsprocessens farligaste 

konsekvens troligen är internaliseringen att hans verklighet blir hennes.126 Det innebär att 

kvinnan kan ta över mannens verklighetsuppfattning och göra våldet till sitt eget ansvar. 

Kvinnan övertar mannens motiv för våldet, som definieras med henne och hur hon är, och 

internaliserar detta.127 Successivt anpassar kvinnan sitt liv efter mannens vilja då hennes nät-

verk bestående av nära och kära minskas alltmer.128 Lundgren påpeka att det även kan finnas 

andra faktorer som kan ha en inverkan som gör att kvinnan känner sig tvungen att stanna i den 

våldsamma relationen. Det kan t.ex. handla om att kvinnan känner rädsla för vad som ska 

hända med barnen och känner rädsla för mannens våld.129 Det som även kan kvarhålla kvin-

nan i relationen är mannens hot om våld mot familjens husdjur.130 

 

För att skapa förvirring hos kvinnan och för att kvinnan ska förbli beroende utav honom, väx-

lar mannen mellan att vara våldsam samt återgå till att vara snäll och kärleksfull. Denna väx-

ling mellan våld och värme i kombination med isoleringen leder till att kvinnans gränser tänjs 

ut mellan vad som är gott och ont.131 Växlingen leder även till att kvinnans känslomässiga 

band till mannen stärks samtidigt som kvinnans självförtroende samt självkänsla sjunker, vil-

ket leder till att det blir svårare för kvinnan att ta sig ur relationen.132 Detta är en maktstrategi 

från mannens sida, eftersom det finns perioder där mannen emellanåt även är snäll och kär-

leksfull.133 Det är mannen som tröstar henne för de missgärningar han själv utsatt henne för. 

När mannen växlar om till att bli snäll och ta hand om henne blir han kvinnans räddare och 

frälsare i hans verklighet och i hennes.134 Under perioder då det inte förekommer våld leder 

det även till att kvinnan får hopp om att relationen kommer att förbättras med tiden och att 

våldet kommer att upphöra.135 Den här växlingsmetoden mellan våld och värme, benämns 

                                                
125 Lundgren, 2012, s. 13, 23 ff. 
126 Lundgren, 2012, s. 46. 
127 Lundgren, 2012, s. 37.  
128 Lundgren, 2012, s. 32. 
129 SOU 1995:60, bilaga A, s. 103. Se även Holmberg & Enander s. 85.  
130 Diesen & Diesen, 2013, s. 337. 
131 Lundgren, 2004, s. 31 ff., 59 f. Se även Lundgren, 2012, s. 34-36.  
132 NCK - våldets uttryck och mekanismer. 
133 Lundgren, 2004, s. 31-32.  
134 Lundgren, 2004, s. 31-32. 
135 NCK - våldets uttryck och mekanismer. 
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även ofta gisslansyndrom alternativt Stockholmssyndrom (med hänvisning till gisslandramat i 

banken på Norrmalmstorg).136 

 

I förarbetena framgår det även att Lundgren beskriver våldsprocessen som en process mellan 

två parter där de använder sig av två helt olika tillvägagångssätt för att förhålla sig till våldet. 

Parallellt med att våldet successivt normaliseras utvecklar de båda parterna i processen var sin 

plan för att uppnå bestämda mål. Mannens mål är att få kontroll över kvinnan genom att an-

vända sig av våld och att våldet konstituerar hans maskulinitet.137 För kvinnan handlar det om 

att anpassa sig och underordna sig mannen, därigenom kommer kvinnan att uppfylla mannens 

föreställningar om, och normer för, hur en kvinna ska vara.138  

 

3.1.2.5 Mannen vill kontrollera kvinnligheten 

 
Lundgren anser att ”kontroll av kvinnan är en integrerad del av mannens eget könsprojekt”.139 

Det innebär att mannen låter sin partner representera en negativ kvinnlighet som han ställer i 

motsats mot en positiv kvinnlighetsnorm. Mannen betraktar våldet som ett medel att skapa 

överensstämmelse med hur han anser att en kvinna bör vara tillskillnad mot hur hon är. 

Kvinnlighetsnormen ändras under våldsprocessen. Mannen förskjuter kvinnlighetsnormen i 

en bestämd riktning, mot konstant större och tydligare underordning.140 Misshandlaren kopp-

lar jämförelsen mellan positiv och negativ kvinnlighet till förståelsen av sig själv som man. 

Det är enbart när kvinnan representerar en positiv kvinnlighet, d.v.s. hon förverkligar den 

norm för kvinnlighet som mannen har, som han kan känna sig som en riktig man.141 I man-

nens tolkning hänger kontroll över kvinnan samman med att vara en riktig man. Successivt 

måste kvinnan bli liten för att mannen ska bli stor.142 Mannen utövar en sorts uppfostrings-

verksamhet i våldsprocessen, där han successivt ger sig själv tolkningsföreträde och lyckas 

disciplinera kvinnan. Mannen antar att det är han som bestämmer och styr normerna för posi-

                                                
136 Lundgren, 2004, s. 31. 
137 Se även SOU 1995:60, bilaga A, s. 102.  
138 Se även SOU 1995:60, bilaga A, s. 102.  
139 Lundgren, 2012, s. 57. 
140 Lundgren, 2012, s. 58. 
141 Lundgren, 2012, s. 61. 
142 Lundgren, 2012, s. 62. 



 33 

tiv och negativ kvinnlighet genom att han t.ex. talar om hur hon ska - eller inte ska - bete sig. 

Detta belyser att våldsprocessen omfattar en systematisk manipulation.143  

 

3.1.2.6 Spåren som efterlämnas av misshandeln och vad som förstärker kvinnans 

upplevelse av utsatthet  
 

Enligt Nordborg är det den känslomässiga stressen inför att våldet kan inträffa igen, de ned-

värderande orden och även att kvinnan i vissa fall utsatts för påtvingade sexualakter som har 

satt de djupaste spåren hos kvinnan. De verbala kränkningarna som kvinnan utsatts för, läm-

nar de svåraste ärren och kan finnas kvar mycket länge. Detta var även insikter som påver-

kade utformningen av det nya brottet grovkvinnofridskränkning.144 Nordborg anför även att 

mäns våld mot kvinnor många gånger resulterar i allvarligare traumatisering än vid andra ty-

per av brott. Detta beror på att mäns våld mot kvinnor kan innebära kombinationer av flera 

olika former av kränkande handlingar.145 Vidare anser Nordborg att omständigheter som för-

stärker kvinnans upplevelser av utsatthet är att övergreppen genomförs av en person som står 

kvinnan mycket nära och som hon kanske älskar mest. Den personen har vidare ständig till-

gång till kvinnan som offer och vet mycket både om hennes önskningar och om vad som gör 

henne sårbar.146   

 

3.2 Innebörden av den särskilda kontexten och hur den är tänkt att fångas upp i 

fridskränkningsbrotten i BrB 4:4a 

3.2.1 Kontexten i BrB 4:4a 

 
Innebörden av fridskränkningsbrottets konstruktion skiljer sig från vad som normalt är fallet 

vid en straffrättslig bedömning genom att den kontext som ska beaktas har en mer framträ-

dande roll d.v.s. det kan förklaras som att hänsyn ska tas till en bredare bild av verkligheten. 

De enskilda brottsliga gärningarna som ligger till grund för åtalet ska bedömas i sin kontext, 

                                                
143 Lundgren, 2012, s. 61. 
144 Heimer, Björck, Kunosson, s. 58. 
145 Heimer, Björck, Kunosson, s. 66-67. 
146 Heimer, Björck, Kunosson, s. 66. 
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d.v.s. mot bakgrund av den särskilda utsatthet som familjegemenskapen kan innebära.147 Det 

som karaktäriserar den särskilda kontext som fridskränkningsbrotten är tänkt att fånga är att 

den innebär att den som våldet riktas mot befinner sig i en särskilt utsatt situation som grun-

das på att den utsatte har en viss nära relation till förövaren.148  

3.2.2 Den förståelse för våldet som beskrivs i Kvinnovåldskommissionens för-

slag  

 
Kvinnovåldskommissionens uppfattning av våldet utgår från teorier om våldets normali-

seringsprocess.149 Kommissionen ansåg att de karaktäristiska för brottslighet i en nära relation 

är att det ofta är fråga om en serie övergrepp av likartad karaktär som har fått pågå under en 

lång tid innan en anmälan till slut görs. Sociala förhållanden, parternas känslomässiga bind-

ningar och andra personliga faktorer kan även vara orsaken till att inte bara förövaren utan 

även den utsatte så länge som möjligt försöker undvika att röja för någon vad som pågår mel-

lan dem.150 Enligt kommissionen kan anledningarna till att kvinnan inte anmäler vara många 

och svårgripbara, och när kvinnan väl väljer att anmäla mannen är det för att få slut på våldet 

och inte främst för att få mannen straffad.151 Det kan bl.a. handla om att kvinnan känner skam 

och skuld dels för att hon ofta skuldsätter sig själv för att hon blivit utsatt för övergrepp dels 

för att hon känner att hon ”tillåtit sig” misshandlas. Kvinnan är dessutom ofta rädd för att 

mannen kommer att välja att hämnas på henne samt hennes familj om hon tar kontakt med 

rättsväsendet.152 De orsaker som anges av Kvinnovåldskommissionen visar att det som ofta 

möjliggör att våldet kan fortgå under en längre tid är innebörden av de praktiska och känslo-

mässiga bindningarna till gärningsmannen. De visar även den särskilda utsattheten som våld i 

nära relationer kan innebära.153  

 

                                                
147 Andersson, s. 90. 
148 Andersson, s. 91. 
149 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22, 102 f. 
150 SOU 1995:60, bilaga A, s. 303. 
151 SOU 1995:60, bilaga A, s. 183-184. 
152 SOU 1995:60, bilaga A, s. 184. 
153 Andersson, s. 91-92. 
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3.2.3 Definitionen av kontexten i BrB 4:4a  

 
Våldsforskningen där bl.a. normaliseringsprocessen ingår visar att våldet kan bero på en 

mängd olika faktorer som var för sig samt sammantagna bidrar till utsattheten. Likaledes kan 

den kontext och den särskilda utsatthet som fridskränkningsbrotten är ämnad att fånga påver-

kas av en rad olika faktorer. Det går därmed inte utan svårighet att definiera vad kontexten i 

BrB 4:4a innebär och av vilken anledning det är vid brott förövat mot närstående som be-

stämmelsen ger en möjlighet att sammanräkna flera gärningar och betrakta en bredare bild av 

verkligheten. Forskningen visar rättare sagt på den komplexitet som ska hanteras inom ramen 

för fridskränkningsbrotten.154   

3.2.4 En särskild utsatt situation 

 
De faktorer som kännetecknar fridskränkningsbrotten främst kan enligt Andersson sägas 

handla om innebörden av familjen som enhet. I betydelsen av familjen som enhet ligger 

främst den känslomässiga bindningen till, och lojaliteten med, förövaren som följer av närstå-

endeförhållandet. Kvinnans känslomässiga bindning till mannen kan även bidra till en norma-

lisering av våldet, det kan bl.a. ske genom att kvinnan i ett förhållande kommer tåla mer eller 

ursäktar mer, vilket kan resultera i att hon har svårt att definiera det som pågår som våld. Fak-

torer som bidrar till den särskilda utsattheten är främst den känslomässiga samt den praktiska 

bindningen som gör att det även blir svårt för kvinnan att ta sig ur en destruktiv relation.155 En 

annan omständighet som påverkar utsattheten är att våldet ofta begås i hemmet en plats där 

kvinnan borde kunna känna sig trygg samt säker från våld.156 De olika faktorerna bidrar sam-

manfattningsvis till att våldet kan upprätthållas och fortsätta pågå.157  

 

De omständigheter som sammantaget visar på den särskilda kontext som våld i nära relationer 

kan innebära behandlas i NJA 2004 s. 97 och det refereras till som en särskilt utsatt situation. 

I NJA 2004 s. 97 i Högsta domstolens domskäl uttrycks det som att det karaktäristiska för de 

straffvärda förfaranden som stadgandet i BrB 4:4a är ämnad att skydda är att kränkningarna, i 

motsats till kränkningar av grannar eller annan mer ytlig bekantskap, kan fortgå under en 
                                                
154 Andersson, s. 95-96. 
155Andersson, s. 96 
156 Prop. 1997/98:55, s. 21 f. 
157 Andersson, s. 96.   
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längre tid. Anledningen till att den typen av kränkningar kan pågå under en längre tid är att de 

inte upptäcks av andra och att den utsatte ofta inte anmäler förövaren på grund av de känslo-

mässiga bindningarna som finns mellan denne och förövaren. Dessa omständigheter kan 

sammantaget betyda att den utsatta personen befinner sig i en särskilt utsatt situation. Mot 

bakgrund av detta menas att denna typ av särskilt utsatt situation pekar på att kvinnan bör 

kunna anses ha uppehållit sig i en sådan relation som kan ge skäl för att BrB 4:4a ska tilläm-

pas.158  

 

3.3 Beaktas kvinnans utsatthet i en tillräckligt vid utsträckning  

 
I Hovrätten för Västra Sveriges dom 2010-02-26 i mål nr B 1261-10, där hade mannen (X) 

utsatt sin hustru (Y) för tortyrliknande misshandel under en femårsperiod. X utsatte Y för 

detta p.g.a. att hans mål var att hon skulle underkasta sig hans vilja. Hovrätten gjorde följande 

bedömning angående rubriceringen. Det våld X använde sig av utfördes på ett mycket utstu-

derat sätt och fick Y att bli undergiven. Därigenom blev Y lätt att styra och på så sätt fick han 

henne att anpassa sig till hans krav på hur hon skulle vara som människa. Det har framgått 

tydligt att X har kränkt Y:s personliga integritet och isolerat Y från andra människor. Vad 

avser denna del hade X gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning och han dömdes till 

fängelse i tre år.  

 

Mannen X hade även fått sin hustru Y att tillfoga sig skador genom att han hotat henne med 

våld. Hon ansågs inte vara ett viljelöst redskap på grund av att hovrätten ansåg att hon haft 

förmåga att välja och hon kunde därmed inte anses ha agerat på ett sådant sätt att X kunde 

anses som förövare och på det sättet varit vållande till hennes skador. Denna bedömning gjor-

des trots att hennes självkänsla var nedbruten av övrig våldsutövning och hotelser så att hon 

inte kunde göra annat. I denna del dömdes gärningsmomenten som olaga tvång. 

 

Hovrätten dömde X till ett fängelsestraff om fyra år. Hovrätten tog hänsyn till att X var fy-

siskt överlägsen, Y hade dödshotats, brotten utfördes av maken och hade begåtts i hemmet, 

det rörde sig om ett stort antal brott och målet med brotten var att få hustrun att totalt under-

kasta sig hans vilja. 

                                                
158 Andersson, s. 96-97. Se även prop. 1997/98:55, s. 78 f.  
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4. Den särskilda utsattheten fångas den upp av rekvisitet ägnat att all-

varligt skada självkänslan 

4.1 Inledning 
 

I detta kapitel redogörs det för den ursprungliga samt den slutliga tanken med fridskränk-

ningsbrottens konstruktion. Det redogörs även för rekvisitet ägnat att allvarligt skada själv-

känslan med beaktande av den utsattes hela situation. Vidare kommer kapitlet att behandla 

hur det är tänkt att kontexten ska fångas upp i rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan. 

Därutöver behandlas även vilka omständigheter som, utifrån förarbetena och rättspraxis, kan 

ha en inverkan på bedömningen om de gärningar som begåtts är sådana att de i situationen 

typiskt sett är ägnade att allvarligt skada självkänslan. Det kommer även redogöras för teorin 

om det ideala brottsoffret och att kvinnan kan uppfattas på två skilda sätt i domarna. Vidare 

kommer betydelsen av brottsoffrets beteende och agerande att tas upp. I kapitlet behandlas 

även hur kvinnans utsatthet uppvägs mot de brottsliga gärningarna.  

4.1.1 Den ursprungliga samt den slutliga tanken med fridskränkningsbrottens 

konstruktion  

 
I det ursprungliga förslaget som lades fram av Kvinnovåldskommissionen var tanken att hela 

det beteendet som brukar benämnas normaliseringsprocessen borde ingå i fridskränknings-

brottet.159 Processen påvisade att kvinnan inte enbart utsattes för fysiskt misshandel utan även 

psykisk misshandel. Kommissionen ansåg att det i lagstiftningen måste tas hänsyn till hel-

hetsbilden av den utsatta kvinnans situation. 160 Kvinnovåldskommissionen kom därmed fram 

till i sin utredning att det nya fridskränkningsbrottet skulle omfatta både kriminaliserade och 

icke kriminaliserade gärningar.161 Det förslag som lades fram av Kvinnovåldskommissionen 

ansågs i det fortsatta lagstiftningsarbetet bli alltför diffust och omfatta alltför många gärningar 

enligt regeringen och därför kunde förslaget inte godtas. En straffbestämmelse som tog sikte 

på lindrigare psykisk misshandel skulle därigenom även strida emot legalitetsprincipens krav 

på förutsebarhet, d.v.s. som innebär att det straffbara området ska vara tydligt avgränsat.162  

                                                
159 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22, 102-103, 304 ff. 
160 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22, 102 f. Se även Andersson, s. 101-102. 
161 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22-23. 
162 Prop. 1997/98:55, s. 78. 
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I den slutliga brottskonstruktionen övergick fokus istället till att ligga på de enskilda brottsliga 

gärningarna, där beaktning av den utsattes hela situation ansågs kunna uppfyllas genom att 

gärningarna ska betraktas i sitt sammanhang. Detta avspeglas i lagtexten genom kravet på 

upprepad kränkning och kravet på att gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada 

självkänslan.163 ”Fridskränkningsbrottets konstruktion innebär därmed att den särskilda ut-

sattheten, som kontexten våld i nära relationer kan medföra, är tänkt att fångas i bestämmel-

sen genom att de enskilda brottsliga gärningarna var och en utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens 

självkänsla”.164 Vidare handlar det om att rekvisiten håller samman de enskilda brottsliga 

gärningarna som begåtts och gör att de i sitt sammanhang ska dömas för såsom för ett brott.165  

 

4.2 Rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan med beaktande av den ut-

sattes hela situationen 
 

Enligt förarbetena ska vid bedömningen hänsyn tas till den utsattes hela situation och viss 

vägledning för vad som kan utgöra sådana omständigheter kan hämtas i NJA 2003 s. 144.166 

Utöver detta framgår det i NJA 2003 s. 144 att bedömningen av om gärningarna har varit äg-

nade att allvarligt skada självkänslan ska göras med utgångspunkt i dels hur allvarliga de en-

skilda gärningarna framstår, dels i omständigheterna kring den utsatte.167 

 

I NJA 2003 s. 144 hade en man (X) som var född i Uganda begått brottsliga gärningar mot sin 

hustru (Y) som var född i Kenya. Han stod åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sin 

hustru. Högsta domstolen behövde ta ställning till om de gärningar som mannen hade begått 

mot sin fru var av sådan art att var och en av gärningarna utgjorde led i en upprepad kränk-

ning av hennes integritet och varit ägnade att skada kvinnans självkänsla. Åtalet ansågs styrkt 

i sin helhet, eftersom det var fråga om ett flertal kränkande övergrepp med tidsmässigt sam-

band. Trots att gärningarna endast vid ett tillfälle ansågs vara av allvarligare slag, hade över-

                                                
163 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
164 Andersson, s. 260. 
165 Andersson, s. 261. 
166 Prop. 1997/98:55, s. 81, 133. Se även NJA 2003 s.144. 
167 Se även NJA 2003 s.144. 
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greppen varit såpass många att de var mer än vad som krävdes för att rekvisitet upprepad 

kränkning skulle anses vara uppfyllt.  

 

Högsta domstolen anförde att bedömningen av om gärningarna har varit ägnade att allvarligt 

skada målsägandes självkänsla ska utgå från målsägandes hela situation. Det är då tillräckligt 

att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas allvarligt. Domstolen konstaterade 

att Y nyligen hade flyttat till Sverige, ville lära sig det svenska språket och ha ett eget arbete. 

Hon var hemma om dagarna med barnen och hade inte något socialt nätverk i landet. Det 

framkom i målet att X försökte styra och begränsa Y:s kontakter med omvärlden istället för 

att hjälpa henne att komma in i samhället. Högsta domstolen ansåg att det var klart att Y var 

utelämnad åt honom. Mot denna bakgrund ansåg Högsta domstolen att de kränkningar som X 

utsatte Y för ansågs ha varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Till följd av det 

dömdes X för grov kvinnofridskränkning.  

4.2.1   Fridskränkningsutredningen beskriver omständigheter kring brottsoffret 

 
I Fridskränkningsutredningens praxisgenomgång förklarades gärningarnas frekvens och allvar 

utöver det beskrevs även vilka omständigheter som kan omfattas av hela den utsattes situat-

ion. Omständigheter som domstolarna återkommande tar hänsyn till vid bedömningen är om 

övergreppen skett i hemmet, om gärningarna haft förnedrande inslag samt om kvinnan befun-

nit sig i en utsatt situation genom att bli socialt isolerad, befinner sig kvinnan i ett beroende-

förhållande till förövaren och underlägsenhet beträffande fysisk styrka.168 Faktorer som att 

offret varit mycket yngre än förövaren kan också, enligt utredningen, inverka på bedömning-

en. Vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning mot vuxna tas också hänsyn till 

att kränkningarna skett i närvaro av egna alternativt gemensamma barn.169  

 

4.3 Bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet 

 
Andersson anför att vid bedömning av om gärningarna varit ägnade att allvarligt skada själv-

känslan, verkar bedömningen i större grad kopplad till offrets utsatthet gentemot vad bedöm-

                                                
168 SOU 2011:85, s. 81. 
169 SOU 2011:85, s. 81. 
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ningen är vid det andra rekvisitet upprepad kränkning.170 En bestämmelse där konstruktionen 

tillåter att domstolen ska beakta den utsatta kvinnans hela situation innebär att stora variation-

er av omständigheter måste fångas upp, men på samma gång även tillgodose en likvärdig be-

dömning oberoende av t.ex. kön, ålder och social status.171 Det finns dock en risk för att om-

ständigheter som kön, ålder och social status får betydelse vid bedömningen när lindrigare 

gärningar kan vägas upp av en mer utsatt situation. Det kan betyda att domstolen anser att 

gärningarna visserligen varit ägnade att skada självkänslan, men att de inte varit ägnade att 

allvarligt skada självkänslan.172 Ett exempel på en sådan tankegång återfinns i RH 2004:48 

och Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06.  

 

I RH 2004:48 var mannen (X) åtalad för att ha ofredat och hotat sin före detta hustru (Y). X 

hade vid upprepade tillfällen under en period om fyra månader utsatt Y för dessa kränkningar 

samtidigt som de genomgick sin skilsmässoprocess. Något fysiskt våld hade inte ägt rum mel-

lan paret. De gärningar X utsatte Y för bestod bl.a. i att han gjort tecken till Y med betydelse 

att han ska skjuta henne samt att han hade ringt Y och uttalat att han ska elda upp deras ge-

mensamma hus eller förstöra deras gemensamma egendomar. Han hade vidare ringt Y vid ett 

annat tillfälle och uttalat att det inte finns någon anledning för någon i familjen att existera om 

han inte fick tillbaka henne. X hade vid ytterligare ett tillfälle ringt Y och uttalat att han inte 

längre stod för konsekvenserna av sitt handlande och att hans handlande kommer att resultera 

i att stora insatser från polisens sida kommer att krävas. Utöver detta hade X under samma 

tidsperiod vid upprepade tillfällen genom hänsynslöst beteende ofredat Y genom att ringa Y 

cirka 25 gånger per dygn i fyra månader. 

 

Hovrätten dömde inte X för grov kvinnofridskränkning utan i stället för olaga hot och ofre-

dande till fängelse fyra månader. För att kunna bedömas för grov kvinnofridskränkning kon-

staterade domstolen att gärningarna måste ha utgjort ett led i en upprepad kränkning av Y:s 

integritet samt att dem varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Hovrätten menade, 

med hänvisning till NJA 2003 s. 144, att rekvisiten skulle bedömas dels utifrån gärningarnas 

karaktär, dels utifrån brottsoffrets situation. Vid denna bedömning tog hovrätten hänsyn till 

att paret genomgått en uppslitande skilsmässoprocess där bodelnings - samt vårdnadsfrågorna 

varit besvärliga samt att - X hade ekonomiska problem. Under skilsmässan hade det före-

                                                
170 Andersson, s. 306. 
171 Andersson, s. 266. 
172 Andersson, s. 306. 
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kommit åtskilliga ordväxlingar och konfrontationer mellan paret och båda parter synes nästan 

ha varit lika aktiva och aggressiva. Y hade ett ekonomiskt övertag p.g.a. X ekonomiska situat-

ion. X hade inte vid något tillfälle utövat något fysiskt våld mot Y *utan X:s agerande anses 

ha varit skrämmande främst mot bakgrund av hans psykiska ohälsa. Hovrätten konstaterade 

att det inte varit fråga om alltför allvarliga gärningar och att de med beaktande av relationen 

som X samt Y haft inte kan anses ha varit typiskt ägnade att allvarligt skada Y:s självkänsla. 

Mot bakgrund av detta bedömdes gärningarna typiskt sett inte ha varit ägnade att allvarligt 

skada Y:s självkänsla.  

 

Minoriteten ansåg att X skulle ha dömts för grov kvinnofridskränkning. Minoriteten ansåg att 

X:s primära syfte var att kontrollera Y och att mot hennes vilja återuppta relationen och få 

henne att handla utifrån X:s egna önskemål. Det rådde ingen tveksamhet om att övergreppen 

Y utsatts för fick henne att känna sig psykiskt pressad samt berövad på friheten att själv styra 

sitt liv. Enligt minoriteten var gärningarna ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. Mi-

noriteten ansåg även att det redan rörde sig om ett mycket stort antal gärningar och som klart 

översteg vad som bör krävas för att kränkningen skulle anses som upprepad och det bör redan 

tala för att gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada självkänslan hos Y. 

 

I Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06 ansåg hovrätten att enbart tre av de gär-

ningar som mannen (X) hade begått var styrkta och rubricerade vardera av dem som miss-

handel. Hovrätten konstaterade att Y:s verbala och fysiska utbrott, ibland rentav utlöst föröva-

rens handlande. De gärningar som X begått kunde av den orsaken inte anses utgöra sådana 

upprepade, systematiska kränkningar av nedbrytande karaktär som fodrades för att döma X 

för grov kvinnofridskränkning. Hovrätten dömde X för tre fall av misshandel. 

 

I Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2017-06-31 i mål nr B 412-17 hade kvinna (Y) inte bli-

vit utsatt för våld som lett till några allvarligare skador. Det våld som Y utsattes för var dock 

enligt domstolen av sådant slag att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada hennes själv-

känsla framförallt p.g.a. att mannen (X) hade bl.a. nypt henne på ställen som normalt döljs av 

kläder. Vidare bedömdes Y ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon haft ett begrän-

sat socialt umgänge och befunnit sig i ett eget alkoholmissbruk. Hovrätten ansåg att försvå-

rande omständigheter förelåg p.g.a. att de enskilda gärningarna hade begåtts under en förhål-

landevis lång tid. Hovrätten dömde X till tio månaders fängelse, men två nämndemän var 

skiljaktiga och ville döma honom till ett års fängelse. 
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4.4 Teorin om det ideala brottsoffret  

 
Christie presenterade teorin om det ideala brottsoffret, som förklarar föreställningen om hur 

ett brottsoffer uppfyller legitim status i samhällets ögon. När Christie använder termen ”idea-

liskt offer” syftar han på en person eller kategori av individer som - när de drabbas av brott – 

lättast får fullständig och legitim status som offer”.173 De egenskaper som Christie menar 

kännetecknar ett idealt brottsoffer består av fem villkor, det är att 1) offret är svagt, det kan 

t.ex. handla om en person som är sjuk, gammal eller mycket ung och 2) offret är involverat i 

en respektabel aktivitet, det kan t.ex. handla om att hon tar hand om sin bror. Villkor 3) att 

offret befinner sig på en plats som hon inte kan klandras för, det kan t.ex. handla om att hon 

är på väg till affären under dagtid och 4) gärningsmannen är överordnad i förhållande till off-

ret och kan beskrivas i negativa termer. Slutligen villkor 5) att gärningsmannen är främmande 

för offret och har ingen relation till offret. Utöver detta anför Christie att offret i sällsynta fall 

är en man.174 Det Christie hävdar är att det idealiska offret är svagt gentemot förövaren, som 

hon inte har någon relation till, och att hon ”har ägnat rimlig energi åt att skydda sig mot att 

bli ett offer”.175 Detta är nödvändiga villkor, men de räcker inte alltid till. Det Christie menar 

är att alla kvinnor som utsätts för misshandel inte alltid precis representerar offrens ideal-

typ.176  

 

Enligt Christie är gifta kvinnor inte ”idealiska offer” ännu, men de närmar sig en status av 

”idealiska offer”. Förklaringen är att gifta kvinnor är tillräckligt rika så att de kan skilja sig 

och behöver därmed inte längre stå ut med vad som helst. De gifta kvinnornas status har för-

ändrats, de har ändrade materiella villkor, deras självuppfattning har förändrats och de finner 

det mindre ”naturligt” att bli slagna i hemmet. De misshandlade kvinnorna har alltså kommit 

åtskilliga steg närmare att bli idealiska offer.177 Ytterligare ett villkor - det sjätte - för att vara 

ett idealiskt offer är att offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin status 

som ett idealiskt offer alternativt att offret inte möter opposition från motkrafter som är så 

starka att offret inte hörs. Christie är dock osäker på om misshandlade kvinnor som är gifta 

                                                
173 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 47. 
174 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 48. 
175 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 48. 
176 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 48-49.  
177 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 49-50. 
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eller samboende någonsin kommer få fullständig status som idealiska offer och han är även 

osäker på om det borde ske. Christies resonemang gick ut på att kvinnorna kommit steget 

närmare att definieras som offer för sina samboende när de fick ändrade materiella villkor och 

därmed inte var beroende av sin partner, men han anför att när eller om kvinnornas oberoende 

skulle förbättras mer kommer ett nytt problem uppstå. Kvinnorna kommer att ifrågasättas 

varför de inte skyddar sig genom att lämna hemmet om det finns en risk för våld nu när dem 

blivit oberoende av mannen. Han anser att ju mer kvinnor uppnår en oberoende status, desto 

mer kommer de att kunna hävda en offerstatus och bli hörda. Men på samma gång ju mer ma-

teriellt oberoende kvinnorna uppnår, desto mindre kommer de att uppfattas som ett offer som 

är svagt och som inte har någon möjlighet att skydda sig själv.178   

 

Ett annat viktigt element som Christie lyfter fram vad gäller att vara ett idealiskt offer är att 

hon måste ha ett minimum av styrka för att kunna göra sig hörd, men på samma gång vara 

”tillräckligt svag för att inte bli ett hot mot andra viktiga intressen”.179 Hon får inte ha för 

mycket styrka så att det blir ett hot mot andra för att det försvagar den allmänna och offentliga 

medkänsla som relateras med offerstatus.180 Andersson anser att om Christies teori om det 

ideala brottsoffret översatts till en fridskränkningskontext skulle det t.ex. innebära att en 

kvinna som utsätts för våld bör i jämförelse med mannen vara (fysiskt) svagare och på det 

sättet underlägsen samt försvarslös. Under dessa förhållanden skulle kvinnan, i enlighet med 

teorin, kunna framstå som ett legitimt brottsoffer i samhällets ögon. När en kvinna däremot 

framställs som grälande och provocerande, är utgångsläget inte lika självklart.181  

 

Vidare anser Christie att ”idealiska offer inte nödvändigtvis har särskilt mycket med verkliga 

offer att göra”.182 De som verkligen blir offer är oftast inte de som utgör ett idealiskt offer. 

Han anför att i alla officiella räkningar är mannen som sitter i baren ett mycket vanligare offer 

än den lilla äldre damen.183 Han nämner att utifrån studier framgår att idealiska offer är myck-

et rädda och känner en rädsla främst för att utsättas för våldsbrott.184 De flesta verkliga offer 

är inte rädda förmodligen p.g.a. att de har mer ”korrekt information om de verkliga riskerna”. 

De kan t.ex. handla om att de rör sig i ett brottsutsatt område, men på samma gång kan de 

                                                
178 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 50. 
179 Christie i Åkerström & Sahlin, 51. 
180 Christie i Åkerström & Sahlin, 51. 
181 Andersson, s. 267. 
182 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 57. 
183 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 57. 
184 Studierna är representerade av Balvig, 1982, och Olaussen, 1983. 
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genom egen observation få en uppfattning om att den brottsliga aktiviteten utgör en mindre 

del i det området jämfört med de andra livsaktiviteter som pågår där. Den lilla äldre damen 

som utgör ett exempel på ett idealiskt offer får sin information via massmedia. Hon kan inte 

personligen kontrollera den information som förmedlas utan hon får en bild av ett område - en 

tillvaro - där brott är huvudaktiviteten.185   

 

4.5 Våldsutsatta kvinnan beskrivs som provocerande 
 
 

I sitt avhandlingsarbete har Burman undersökt och analyserat hur våldet, gärningsmannen och 

brottsoffret framställs i lagtext och i domar och funnit ett centralt problem. Burman anser att 

våldet framställs som en konsekvens av en bråkig eller känslomässigt påfrestande relation, där 

kvinnan framstår som provocerande och mannen är känslomässigt utsatt.186 Det innebär att 

när förövaren blivit provocerad innebär det en förmildrande omständighet i straffrätten samti-

digt som den våldsutsatta kvinnan i stället framstår som provocerande, vilket betyder att hon i 

vissa avseenden blir medskyldig - detta leder i sin tur till att mannens ansvar minskar för de 

handlingar som han utfört. Vidare anser Burman att även fast forskning visar att männen an-

vänder sig av våld för att de vinner något på det - är detta perspektiv ovanligt i förarbeten och 

domar.187 I slutsatserna i sitt avhandlingsarbete skriver Burman att gärningsmannen vanligen 

anses ”utöva våld på grund av något, inte för att uppnå något”.188 På detta sätt kommer fokus 

att ligga på kvinnans beteende i stället.  Burman anser även att domstolarna bekräftar de 

våldsbenägna männens syn på vad kvinnan bör göra och inte göra.189  

 

I de domar som Burman har undersökt och analyserat uppfattas kvinnan på två skilda sätt.  

Kvinnan uppfattas antingen som oskyldig p.g.a. att hon befinner sig i en fysiskt underlägsen 

och försvarslös situation eller så uppfattas kvinnan som medskyldig till våldet genom att hon 

försöker försvara sig, vilket vinklas till att det framstår som att hon grälar och provocerar i 

stället. En kvinna som stannar kvar i relationen har inte uppfyllt kravet på motstånd samt att 

hon även kommer få bära en del av skulden p.g.a. att hon stannat kvar i relationen. En kvinna 

som är stark och aktiv blir därmed inte så lätt betraktad som ett brottsoffer med behov av stöd 

                                                
185 Christie i Åkerström & Sahlin, s. 57. 
186 Burman, AT 2007;Burman, 2007, s. 21, 304-309, 369-372.  
187 Burman, AT 2007. 
188 Burman, 2007, s. 391. 
189 Burman, AT 2007.  
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och hjälp. De två skilda sätten som kvinnan kan uppfattas på ”riskerar att komma i konflikt 

med föreställningar om hur ett riktigt brottsoffer är beskaffat”.190  

4.6 Relationer som präglas av konflikter   
 

Andersson anför att i åtskilliga fall där relationen har varit konfliktfylld så har gärningarna 

visserligen ansetts innebära en upprepad kränkning, men däremot har de inte ansetts vara äg-

nade att allvarligt skada självkänslan.191 Detta framgår utav Svea hovrätts dom 2012-10-29 i 

mål nr B 8271-12 där majoriteten ansåg att fyra fall av misshandel skulle bedömas som grov 

kvinnofridskränkning. En domare var dock skiljaktig - angående frågan om gärningarna vart 

ägnade att allvarligt skada Y:s självkänsla. Han ansåg att gärningarna visserligen ansetts in-

nebära en upprepad kränkning av kvinnans integritet men att omständigheterna gjorde att de 

inte skulle bedömas som grov kvinnofridskränkning. Den skiljaktige ansåg att de fanns skäl 

att beakta att förhållandet mellan X och Y verkade allmänt sett ha varit präglat av dispyter. 

Båda parterna hade använt ett grovt språk gentemot varandra och ett omfattande bruk av al-

kohol från båda parternas sida hade bidragit till dispyterna. Vidare ansåg den skiljaktige att 

det saknades skäl att anse att Y helt oförskyllt hamnade i de situationer som innefattade bråk, 

fastän X:s agerande i de situationerna inte kunde försvaras och var fullkomligt oacceptabelt. 

Utöver detta saknade Y inte ett socialt nätverk och hon var inte beroende av X eller utlämnad 

till honom. Mot bakgrund av det kunde inte Y:s situation, enligt den skiljaktige, anses jämför-

lig med den som brukar föreligga i fall där det är fråga om ansvar för grov kvinnofridskränk-

ning. Gärningarna hade på grund av det inte varit ägnade att allvarlig skada kvinnans själv-

känsla. Detta framgår även av RH 2004:48.   

 

I RH 2002:65 åtalades mannen (X) för bl.a. grov kvinnofridskränkning med påstående att han 

vid åtskilliga tillfällen hade misshandlat (Y) i hennes bostad. X invände dock och anförde att 

det varit fråga om ömsesidigt bråk där även Y gått till handgripligheter mot honom och att 

hon uppträde provokativt vid de aktuella tillfällena. Utöver det hade kvinnan vid tingsrättens 

huvudförhandling vägrat att svara på åklagarens frågor och hon lämnade även sedan tings-

rättsförhandlingen. I hovrätten åberopade åklagaren bl.a. omförhör med Y och då reagerade 

hon på samma sätt som hon gjorde i tingsrätten, därmed hade Y inte medverkat i rättegången.  

Hennes målsägandebiträde förklarade dock att anledningen till att Y reagerat så berodde på att 
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hon var rädd för X. Mot bakgrund av att Y inte ville medverka i rättsprocessen fann hovrätten 

att åtalet kunde anses styrkt enbart i den utsträckning som X själv hade erkänt gärningarna. X 

hade erkänt att han utövat våld mot Y vid tre tillfällen. Utöver det bidrog X:s påstående om 

kvinnans delaktighet i bråken till att hovrätten fann att gärningarna inte varit ägnade att allvar-

ligt skada självkänslan och brotten kunde därmed inte rubriceras som grov kvinnofridskränk-

ning utan som tre fall av misshandel. 

 

4.7 Betydelsen av brottsoffrets beteende och agerande 

 
I Hovrätten för nedre Norrlands dom 2004-03-30 i mål nr B 88-03 hade före detta sambon (X) 

terroriserat kvinnan (Y) under en period av fem månader genom att han ringde henne mellan 

30-60 gånger per dygn. Vidare hade X trängt sig in i Y:s bostad mellan fem till tio gånger i 

veckan. Tingsrätten dömde X för grov kvinnofridskränkning. Hovrätten fann att X gjort sig 

skyldig till ofredande och hemfridsbrott. Hovrätten grundade det på gärningarnas karaktär och 

att X samt Y fortsatte ha en relation efter separationen, därmed ansågs gärningarna inte ha 

varit ägnade att allvarligt skada Y:s självkänsla. 

 

En ledamot var dock skiljaktig och ansåg att det var fråga om ett stort antal kränkande över-

grepp med tidsmässigt samband. Han ansåg att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 

Y:s självkänsla, det grundade han på uppgifter där det framgick att X systematiskt kontrolle-

rade Y under separationsprocessen, bl.a. genom att han begränsade hennes rörelsefrihet och 

umgänge. De gärningarna som åtalet avsåg måste uppfattas som ett led i att vidmakthålla kon-

trollen.  

 

En analys av domar om grov kvinnofridskränkning gjordes av Diesen och Diesen där bl.a. 

Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06 och även Hovrätten för nedre Norrlands 

dom 2004-03-30 i mål nr B 88-03 ingick. De kom fram till att hovrätterna inte verkar ha sett 

till helheten i kränkningen. Hovrätterna har i stället sett till helheten i relationen och fokuserat 

sig på mannens ursäkter samt vad som utlöst hans handlande och på mannens och kvinnans 

känslor för varandra. Diesen och Diesen anför att Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 

8261-06 är mest intressant p.g.a. att det framgår tydligt att ”domstolarna har en tendens att se 
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till parterna och deras relation istället för till kvinnans situation”.192 Därigenom har domstolen 

rättfärdigat mannens beteende genom att skylla på kvinnan.193 Rekvisitet ägnat att allvarligt 

skada självkänslan, kan inte anses uppfyllt om kvinnan själv får ett verbalt utbrott och fysiska 

utbrott. Enligt Diesen och Diesen innebär det att kvinnor utgör ideala offer genom att befinna 

sig i en fysiskt underlägsen och försvarslös situation, de kan då få rättsordningens skydd ge-

nom brottet grov kvinnofridskränkning. De kvinnor som däremot gör motstånd och står på sig 

framstår som provocerande och ska inte ha samma skydd.194 Diesen och Diesen anför även att 

analysen av de fallen bekräftar vad redan Burman kommit fram till i sin avhandling.195   

 

4.8 Kvinnans utsatthet uppvägs mot de brottsliga gärningarna  

 
Lernestedt anför att under de första åren efter bestämmelsens tillkomst verkar rekvisitens ”be-

rättande” funktion ha antagits vara den huvudsakliga i praxis. Rekvisitens kvalificerande och 

begränsande (i bemärkelsen sållande) funktion, som de enligt lagtexten rimligen måste ha och 

enligt förarbetena tänktes ha utnyttjades inte i någon större omfattning. Han anför att det in-

tryck han får av de två rekvisiten, särskilt i underrätt, ”är att de knappast fullt ut sågs som 

”riktiga” sådana rekvisit som på vedertaget sätt måste både prövas och vara uppfyllda för att 

stadgandet ska vara tillämpligt”.196 Lernestedt anför att så småningom fick den kvalificerande, 

inskränkande funktionen mer spelrum i praxis, men detta har endast gällt rekvisitet upprepad 

kränkning.197  

 

Enligt Lernestedt ska vid prövningen av rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan mål-

sägandes livssituation vägas mot de brottsliga gärningar som målsäganden har utsatts för. När 

det har handlat om relativt lindriga gärningar såsom i NJA 2003 s.144 har rekvisitet ansetts 

kunnat uppfyllas genom att de relativt lindriga gärningarna ”vägts upp” av en starkt utsatt 

situation. Med utgångspunkt i utsattheten borde det förklaras som att ju mer utsatt kvinnans 

(hela) situation är, desto mindre bör det fordras beträffande gärningarna, och ju mindre utsatt 

                                                
192 Diesen & Diesen, 2015, s. 326. Se även Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06 och Hovrätten för 
nedre Norrlands dom 2004-03-30 i mål nr B 88-03. 
193 Burman, 2007, s. 380. 
194 Diesen & Diesen, 2015, s. 327. 
195 Burman, 2007, s. 393-394. 
196 Lernestedt, 2014, s. 56. Se även Lernestedt, 2010, s. 149. 
197 Lernestedt, 2014, s. 56. 
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kvinnan är, desto mer bör det fordras beträffande gärningarna.198 Lernestedt har varit i kontakt 

med brottmålsdomare, advokater och han har även gjort en praxisgenomgång som bestod av 

åtskilliga opublicerade fall utifrån detta fick han reda på att i de flesta fall har en mer än 

”normalt” utsatt situation ”vägts upp” av att gärningarna i sig varit relativt lindriga. När det 

gäller den motsatta omständigheten d.v.s. att en mindre (än ”normalt”) utsatt situation ska 

”vägas upp” av att det ska krävas relativt sett mer i fråga om gärningarna har Lernestedt sett 

få exempel på. Lernestedt anser att det är påfallande för ett rekvisit som i enlighet med förar-

betena ska ha en begränsande funktion. Han anför även att versionen som avser (mer än 

”normalt” utsatt situation) till viss del behandlas i förarbetena. Med det menar han att det i 

förarbetena framgår ett slags antagande för att ett antal gärningar enligt aktuella stadganden, 

som begåtts mot samma person, är ägnade att skada självkänslan. Där framgår det även tyd-

ligt vad som fordras för att rekvisitet ska anses uppfyllt och därmed vad som krävs för 

straffansvar, det är att gärningarna är ägnade att allvarligt skada självkänslan. Lernestedt an-

ser att det som nämns i förarbetena kan tolkas som att större utsatthet kan ”vägas upp” av 

lindrigare gärningar och liknande, och han anser att det knappast bör få åberopas till stöd för 

att inte även den motsatta versionen ska gälla.199 

 

I RH 2004:48 dömdes inte mannen för grov kvinnofridskränkränkning utan i stället för de 

enskilda gärningarna. Vid helhetsbedömningen av målsägandes (eller snarare parternas) situ-

ation beaktade hovrätten bl.a. att målsäganden hade det bättre ekonomiskt ställt och att det 

förekommit ömsesidiga konfrontationer mellan paret och båda parter synes nästan ha varit 

lika aktiva och aggressiva. Den tilltalade hade inte utsatt målsägande för något fysiskt våld. I 

målet skedde därmed någon slags ”vägning” enligt Lernestedt. 200 Han fann även ett opublice-

rat avgörande Hovrätten för Västra Sverige dom 2009-06-05 i mål nr B 2807, där kvinnan 

hade blivit utsatt för fysiskt våld och trots det dömdes inte mannen för grov kvinno-

fridskränkning utan istället för fem fall av misshandel av normalgraden. Gärningarna hade 

”vägts” mot utsattheten, och i fallet bedömdes den målsägandes utsatthet som relativt sett 

liten. I målet beaktades ”att båda parter intagit en aktiv och aggressiv roll vid händelserna”.201   

 

Lernestedt anför att det är intresseväckande att vägningar mellan gärningar och målsägandes 

situation inte i praxis har förekommit mer än i de fall som finns. Det intrycket han får är att 
                                                
198 Lernestedt, 2014, s. 60-61. 
199 Lernestedt, 2014, s. 61. 
200 Lernestedt, 2014, s. 62. Se även RH 2004:48. 
201 Lernestedt, 2014, s. 62. 



 49 

”ägnade att allvarligt” nästan checkats av som uppfyllt, utan substantiell prövning och utan 

motivering. Vidare anför han att det är anmärkningsvärt att det endast finns ett fåtal avgöran-

den med diskussion av distinktionen mellan att gärningarna varit ägnade att skada, men inte 

allvarligt, och att de (även) varit ägnade att allvarligt skada.202 

 

Lernestedt anser mot bakgrund av det ovan nämnda och sammantaget med den lilla uppmärk-

samhet som i praxis ägnats åt ”ägnat att” - kravets begränsande funktion (där målsägandes 

situation har varit relativt sett mindre utsatt) att det får en att fundera på om ”ägnat att allvar-

ligt skada” är ett rekvisit som måste vara uppfyllt för att ansvar ska kunna ådömas enligt be-

stämmelsen. Det som står i lagtexten måste dock beaktas, åtminstone kräver legalitetsprinci-

pen det oberoende av om det är ett rekvisit som måste vara uppfyllt eller inte.203  

 

4.9  Diskussion - funderingar, observationer och slutsatser utifrån rättspraxis  

 
I detta avsnitt redogörs det för slutsatser som man kan dra utifrån rättspraxis. Av praxis fram-

går att omständigheter som är länkade till den utsatta personen, men även omständigheter som 

är bundna till den specifika våldssituationen kan påverka bedömningen av om gärningarna 

varit ägnade att allvarligt skada självkänslan.204 Det kan handla om olika faktorer som miss-

bruk av alkohol (hos förövaren och/eller den utsatte) eller provocerande beteende som förs på 

tal. Vidare kan andra omständigheter som ömsesidigt våld, eller brott som har sin grund i 

skilsmässor alternativt vårdnadstvister där dispyten är ömsesidig påverka bedömningen.205   

 

En bestämmelse där konstruktionen tillåter att domstolen ska beakta den utsatta kvinnans hela 

situation, d.v.s. att hänsyn ska tas till kontexten, innebär att stora variationer av omständighet-

er måste fångas upp. Det innebär givetvis att omständigheter som är knutna till den utsatta 

kvinnan kan ha betydelse för att bedöma om gärningarna varit ägnade att allvarligt skada hen-

nes självkänsla. Frågan är om alla dessa omständigheter som beaktats i praxis är relevanta.206 

Är det skäligt att domstolen beaktar att kvinnan har det bättre ekonomiskt ställt än mannen? 

                                                
202 Lernestedt, 2014, s. 62-63. 
203 Lernestedt, 2014, s. 64. 
204 Se t.ex. NJA 2003 s.144 och RH 2004:48. 
205 Se t.ex. RH 2004:48, Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06, Hovrätten för Nedre Norrlands dom 
2017-06-31 i mål nr B 412-17, RH 2002:65, Svea hovrätts dom 2012-10-29 i mål nr B 8271-12.  
206 Se t.ex. RH 2004:48, RH 2002:65 och Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06. 
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Är det skäligt att kvinnans beteende ska beaktas som en ursäkt till våldet och utgöra en om-

ständighet som gör att rekvisitet inte ska kunna anses som uppfyllt? Dispyter mellan ett par 

kan även uppstå i en relation som inte är våldsam när de t.ex. inte är överens om något. Är det 

då skäligt att domstolen vid bedömning beaktar meningsskiljaktigheter och konflikter mellan 

par som en sorts förmildrande omständighet som gör att rekvisitet inte ska anses som upp-

fyllt? I ett av fallen anses även kvinnans verbala och fysiska utbrott, ibland rentav utlöst förö-

varens handlande d.v.s. ha provocerat fram mannens handlande.207 Det skulle därmed inne-

bära att kvinnor som försöker försvara sig, som inte har hunnit bli nedbrutna lika snabbt som 

andra kvinnor som befinner sig i samma situation och som gör motstånd, inte ska betraktas 

som ett offer. Det kan därmed uppfattas som att en kvinna som redan är utsatt börjar granskas 

som att hon även är en delaktig förövare i förhållandet. Utifrån det perspektivet borde gär-

ningarna samt mannens handlingar betraktas för sig främst och en beaktning av kvinnans be-

teende ska inte få ta så stor plats. Fokus borde i första hand vara på vilken inverkan gärning-

arna haft på kvinnans utsatthet.  

 

Jag anser att kvinnan och mannen bör betraktas som två jämställda individer oavsett kön. Är 

det skäligt att en kvinna ska behöva förminska sig själv genom att inte våga stå upp för sig 

själv och försvara sig när hon blir utsatt för kränkningar för att det finns en risk att hon inte 

uppfattas som den ideala kvinnan/det ideala brottsoffret? Mannens beteende och icke krimina-

liserade gärningar bör inte ursäktas p.g.a. kvinnans beteende, eftersom det kan uppfattas som 

att det görs en åtskillnad mellan könen och att kvinnan därmed uppfattas som svag respektive 

mannen som stark. Mannen ska dock naturligtvis inte dömas för grov kvinnofridskränkning 

ifall både han och kvinnan varit lika delaktiga och det kan bevisas att kvinnans självkänsla 

typiskt sett inte skadats allvarligt. Omständigheterna bör dock inte användas på fel sätt d.v.s. 

som en ursäkt till att rekvisitet inte anses uppfyllt. Det är även viktigt att rättstillämpningen 

ska framstå som könsneutral.  

5. Sammanfattning 
 

Brottskonstruktionen i BrB 4:4a innebär att flera i sig kriminaliserade gärningar bedöms som 

en brottsenhet som ska tillmätas ett högre straffvärde än om de enskilda gärningarna bedömts 

                                                
207 Svea hovrätts dom 2006-12-20 i mål nr B 8261-06. 
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var för sig.208 Brottets utformning ger möjlighet för domstolen att beakta den särskilda utsatt-

heten, som kontexten våld i nära relationer kan medföra via de båda rekvisiten som innebär att 

gärningarna ska ha inneburit en upprepad kränkning och varit ägnade att allvarligt skada 

självkänslan.209 För att bestämmelsen i BrB 4:4a ska kunna aktualiseras fodras det både att de 

handlingar som begåtts utgör brott i brottsbalkens mening och det fodras att dessa även mots-

varar något av de i brottskatalogen beskrivna brotten.210 Problemet med fridskränkningsbrot-

tens konstruktion i BrB 4:4a är att det särskilt straffvärda ligger utanför bedömningen av de 

enskilda gärningarna, d.v.s. i kontexten, genom att hänsyn ska tas till den utsatta kvinnans 

hela situation.211  

 

Det är visserligen lämpligt ur rättssäkerhetssynpunkt att bestämmelsen har byggts kring en-

skilda brottsliga gärningar, därigenom skapas en tydlig gräns för vilka gärningar som kan ut-

göra fridskränkningsbrott.212 Det kan samtidigt fastställas att när de gärningar som kan beak-

tas begränsas till kriminaliserade gärningar i fridskränkningsbrottskatalogen innebär det även 

att bestämmelsen inte fullständigt motsvarar de tankar som låg bakom lagstiftningen.213 

Kvinnovåldskommissionen ansåg att hela det beteendet som brukar benämnas normali-

seringsprocessen borde bedömas som fridskränkningsbrott.214 Det innebar att kvinnan inte 

enbart utsattes för enskilda fysiska övergrepp utan det som även karaktäriserade den utsatta 

kvinnans situation, var att hon ofta också blivit utsatt för beteenden (psykisk misshandel) som 

inte ryms under något straffbud.215 Det innebär att begränsningen av katalogen leder till att 

dessa andra beteenden (psykisk misshandel) som inte är kriminaliserade, men som bidrar till 

den särskilda utsattheten som våldet är ett utslag av, inte direkt kan läggas till grund för ett 

fridskränkningsbrott p.g.a. bestämmelsens konstruktion. Brottets utformning ger dock möjlig-

het för domstolen att beakta kontexten d.v.s. den situation i vilken den utsatte befinner sig i en 

vid utsträckning via rekvisitet ägnat att allvarligt skada självkänslan.216  

 

Efter en genomgång av praxis och doktrin har jag kommit fram till att ägnat att-rekvisitet inte 

fungerar som avsetts i förarbetena och att jag håller med Anderssons slutsats att en risk som 

                                                
208 Andersson, s. 29. 
209 Andersson, s. 260. 
210 Andersson, s. 232. 
211 Andersson, s. 118. 
212 Andersson, s. 310. 
213 Andersson, s. 310. 
214 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22, 102 f. Se även Andersson, s. 101-102. 
215 SOU 1995:60, bilaga A, s. 22, s. 102 f. Se även Andersson, s. 101-102. 
216 Andersson, s. 310. 
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uppkommer när kvinnans utsatthet ska fångas upp via ägnat att-rekvisitet är att rekvisitet i 

tillämpningen tappar sin koppling till det bakomliggande syftet och att bedömningen av det 

blir snarast rutinmässig. Det innebär att det kan finnas ett motstånd mot att handskas med det 

vidare perspektivet och att det är mindre komplicerat att utgå från det konkreta d.v.s. de 

brottsliga gärningarna och vad som där är bevisat. Den helhetsbedömning som ska göras av 

den utsatta kvinnans situation faller då lätt bort.217  

 

Sammanfattningsvis innebär det att när de brottsliga gärningarna begränsas till fridskränk-

ningsbrottskatalogen kommer det ofrånkomligen innebära begränsningar i möjligheten att 

göra en bedömning som tar sin utgångspunkt i den utsatta kvinnans hela situation.218 Kon-

struktionen av BrB 4:4a som används idag innebär att många av de kränkande beteenden 

(psykisk misshandel) som enligt Kvinnovåldskommissionen kännetecknade fridskränknings-

kontexten inte kommer att kunna läggas till grund för brottet. Det enda alternativet är att det 

möjligen kan göras indirekt via ägnat att-rekvisitet. Det betyder att bestämmelsen inte fullt ut 

kan fånga in de straffvärda fall av psykiskt våld, som även ingår i helhetsbilden av den utsatta 

kvinnans situation och som sedan inte kan tas med i den straffrättsliga bedömningen.219 Det 

psykiska våldet som kvinnan utsätts för är visserligen mångfacetterat och svårt att reglera 

straffrättsligt. Det borde dock ändå vara aktuellt att på nytt diskutera hur ett brott som krimi-

naliserar psykiskt våld skulle kunna konstrueras p.g.a. att lagstiftarens intention att fånga upp 

den utsatta kvinnans hela situation har inte riktigt kunnat uppfyllas. Detta är dock naturligtvis 

en fråga för lagstiftaren. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
217 Se t.ex. Andersson, s. 310; Andersson, SvJT 100 år, 2016, s. 252.   
218 Andersson, s. 313. 
219 Andersson, s. 315. 
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