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Sammanfattning 

  

Lagen om besöksförbud ersattes 2011 med den nya lydelsen Lagen om kontaktförbud. Detta, 

tillsammans med andra ändringar, skulle styrka skyddet mot personer som blir utsatta för hot 

och trakasserier. Lydelseändringen i sig var inte tänkt att förändra lagens omfattning. Syftet 

med ändringen var istället tänkt att underlätta gränsdragningen för vad som gäller vid ett 

utfärdande av kontaktförbud. Vi har, utifrån en rättsdogmatisk metod, utrett rekvisiten för ett 

kontaktförbud samt fördjupat oss i det nya brottet olaga förföljelse. Har lagändringen gett ett 

bättre skydd för utsatta personer? Resultatet visade att lagändringen inte gett någon större 

genomslagskraft i praktiken. Ansökningarna om kontaktförbud har efter lagändringen ökat, 

samtidigt som antalet beviljade kontakförbud har minskat. Vi har i arbetet kommit fram till att 

en bidragande orsak till resultatet beror på var i landet ärendet prövas samt att utsatta personer, 

i dessa situationer, inte alltid blir tagna på allvar. Sociala medier som t.ex. Facebook och Twitter 

är bidragande faktorer till att fenomenet stalkning har uppmärksammats och ökat under de 

senaste åren.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Varje år utsätts ett stort antal personer i Sverige för olika typer av trakasserier såsom hot och 

förföljelse. Företeelsen förföljelse är ett brott som är mycket svårt för rättsväsendet att hantera. 

Gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och inte kan i många fall vara väldigt svår. Fram 

till 2011 fanns ingen brottsrubricering för just olaga förföljelse. Det första uppmärksammade 

fallet, rörande det vi idag kallar stalkning, skedde 1989 i Los Angeles. En ung amerikansk 

skådespelerska vid namn Rebecca Schaeffer blev förföljd och slutligen mördad av en man. 

Mordet på kvinnan blev, tillsammans med andra uppmärksammade fall under åren, 

utgångspunkten för de första anti-stalkningslagarna i USA. År 1993 hade samtliga amerikanska 

delstater egna anti-stalkningslagar. Stalkning är den svenska översättningen av uttrycket 

stalking, vilket innebär att någon vid upprepade tillfällen tar en oönskad kontakt med någon 

annan.1  

Det har under senare år blivit alltmer uppmärksammat med fenomenet stalkning. En stor orsak 

till detta bottnar i samhällets utveckling. Idag är det relativt lätt att söka rätt på en person. 

Internet är i dagsläget den största utvecklingen vad gäller att hitta personer. Företag har en 

öppenhet gentemot deras egen personal och man möts ofta av telefonsvarare som säger var 

denne befinner sig för tillfället. Vid mailkontakt är det inte heller ovanligt att mötas av ett så 

kallat autosvar, som talar om var personen i fråga befinner sig. Vi människor har idag ett större 

behov av rutiner, främst vardagsrutiner. Vi åker hemifrån samma tid varje dag, färdas samma 

sträcka till arbetet och promenerar med hunden samma slinga dagligen. Allt detta underlättar 

för en eventuell gärningsperson att kartlägga en persons livsmönster.2 

I en stalkningsutredning, Stalkning – ett allvarligt brott (SOU 2008:81), anfördes att det ofta 

riktades kritik mot att samhället fokuserade på att skydda dem som har utsatts för brott istället 

för att förebygga att brott sker. Utredningen kom fram till att man direkt måste rikta åtgärder 

mot gärningsmannen, till exempel frihetsberövande straff eller psykiatrisk vård. Dessutom 

måste den som är utsatt för förföljelsen skyddas.3  

År 2006 fick Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i uppdrag av regeringen att sammanställa ett 

kunskapsunderlag avseende stalkning. I uppdraget ingick att beskriva företeelsen och dess 

omfattning. BRÅ kom fram till att mellan 105 000 och 165 000 personer i Sverige årligen utsätts 

för denna typ av trakasserier.4  

2011 ändrades reglerna om besöksförbud. Uttrycket besöksförbud byttes ut mot kontaktförbud. 

Personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud skulle kunna övervakas med elektronisk 

fotboja. Det skulle också bli tydligare vilka omständigheter åklagaren skulle ta hänsyn till vid 

beslut om kontaktförbud. Ändringen skulle även innebära ett generellt införande av en 

proportionalitetsprincip.5  

 

                                                           
1 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 48. 
2 Syrén, A. (2005) s. 20. 
3 SOU 2008:81 s. 93. 
4 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 8. 
5 Prop. 2010/11:45 s. 2. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att dels beskriva och utreda de lagändringar som gjorts för att 

förbättra skyddet för personer som lever under hot och trakasserier och slutligen utreda om det 

har skett någon förändring i praktiken. Hur ser det ut i verkligheten, blir brotten uppklarade? 

Vidare utreds vad ett kontaktförbud är samt de rekvisit som krävs för att få ett sådant utfärdat? 

Har lagändringen förändrat antal ansökningar/beviljade ansökningar i praktiken? År 2011 

tillkom en ny brottsrubricering i brottsbalken, olaga förföljelse, som skulle stärka skyddet för 

personer som under en tid vid upprepade tillfällen blivit trakasserade. Detta fenomen kallas 

stalkning. Vad är stalkning och vad krävs för att brottet ska rubriceras som olaga förföljelse 

istället för enskilda brott såsom olaga hot eller ofredande?  

 

1.3 Metod 
 

I denna uppsats använder vi oss av den rättsdogmatiska metoden. För att få en inblick i vårt 

valda ämne så kommer vi börja med att söka efter relevant doktrin. Vi kommer senare använda 

oss av Luleå tekniska universitets databaser Zeteo och Karnov för att få tillgång till lagstiftning, 

propositioner, betänkanden samt rättsfall. Vi kommer även att söka information via internet och 

titta närmare på rapporter. Internetsidor som t.ex. Brottsförebyggande rådet och 

Rättssäkerhetsorganisationen kommer att besökas. Elektroniska tidningsartiklar förekommer i 

arbetet och ska tolkas med viss kritik.  
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2 Kontaktförbud 
 

2.1 Allmänt om kontaktförbud 
 

En person som har blivit meddelad ett kontaktförbud mot en annan person är förbjuden att på 

alla sätt söka kontakt med den person som förbudet avser att skydda. Utöver att söka faktisk 

kontakt eller förfölja personen är det även förbjudet att skriva brev eller utge andra 

meddelanden som till exempel sms eller e-post till honom eller henne. Det är även förbjudet att 

lämna meddelanden till andra personer med syfte att försöka få dessa personer att 

vidarebefordra meddelanden till den skyddade personen.6  

I vissa fall kan det vara svårt att styrka gärningspersonens uppsåt. Människor med 

vanföreställningar tror sig ha, eller tror sig kunna få, ett kärleksförhållande med den förföljda 

personen. En person med en sådan vanföreställning kan ha svårigheter att förstå att den andra 

personen inte uppskattar ett ständigt uppvaktande med upprepade kort, gåvor eller liknande. I 

andra fall så kan gärningspersonen ta för vana att ständigt befinna sig på samma plats och tid 

som den utsatte. Att ansöka om ett kontaktförbud kan i det fallet vara ett sätt för den utsatte att 

få stopp på förföljandet. En överträdelse av ett kontaktförbud är brottsligt. Den utsatte bör ha 

en beredskap att kunna skydda sig och sätta sig själv i trygghet eftersom polisen inte akut rycker 

ut vid misstanke om överträdelse av kontaktförbud. Något konkret och fysiskt skydd för den 

utsatte finns alltså inte.7  

2010 föreslog lagrådsremissen ändringar i reglerna om besöksförbud. Man ville förbättra 

skyddet för personer som riskerar att utsättas för upprepade brott såsom våld, hot och 

trakasserier. Lag (1988:688) om kontaktförbud ska, från och med den 1 oktober 2011, dessutom 

bedömas i enlighet med proportionalitetsprincipen. Ett meddelande om kontaktförbud får 

meddelas om skälen för förbudet uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär 

för den person som omfattas av förbudet.8  Det framgår av propositionen till lagen om 

kontaktförbud att man i lagtext måste tydliggöra vad som avses med vissa beteenden och 

företeelser. Den gamla lydelsen, lagen om besöksförbud utgjorde i praktiken endast en liten del 

av de kontaktsätt förbudet avsåg att gälla. Förbudet i den tidigare lydelsen avsåg inte endast 

gälla fysiska besök. Förbudet omfattade även andra typer av kontakt såsom att skicka sms, brev, 

ringa eller ta kontakt via internet. Det är i dag, i den nya lydelsen, lättare att förstå vilka typer 

av kontakter som omfattas.9 

Vid besöksförbud gällande de mer ingripande förbuden, besöksförbud avseende gemensam 

bostad och särskilt utvidgat besöksförbud, så har proportionalitetsprincipen en särskild 

utformning. Ett besöksförbud får i dessa fall meddelas endast om skälen för ett sådant beslut 

väger väsentligt tyngre än den inskränkning som förbudet innebär för rörelsefriheten.10  

Enligt förarbetena anses en överträdelse av ett kontaktförbud vara ringa till exempel i de fall 

där en situation där kontakten inte anses vara uppenbart befogad men ändå klart ursäktlig.  Som 

exempel nämns de fall då den person som förbudet avser att skydda agerat på ett sätt som ger 

                                                           
6  Sørensson 2011, s. 43. 
7  Sørensson 2011, s. 39 f. 
8  RO 2010.   
9  Prop. 2010/11:45 s. 37. 
10 Prop. 2010/11:45. s. 33. 
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gärningspersonen en befogad anledning att anta att skyddspersonen ville ha en kontakt med 

gärningspersonen. I det fallet kan kontakten inte anses vara uppenbart befogad. Bestämmelsen 

angående ringa överträdelse avser endast de mest lindriga fallen av överträdelser.11 

Ett kontaktförbud börjar gälla vid den tidpunkt då rätten meddelat dom i målet. I ett mål från 

hovrätten (Mål nr B 422-12) meddelades en man vid namn T.D. kontaktförbud riktat mot en 

kvinna vid namn M.P. Dagen efter att kontaktförbudet meddelades skickade T.D. ett sms till 

M.P. T.D. gjorde gällande att överträdelsen skulle anses som ringa och att inget straff därför 

skulle utdömas. Rätten ansåg att T.D:s sms till M.P inte är av ringa typ, eftersom det inte finns 

några omständigheter som medför att kontakten varit klart ursäktlig samt att kontakten skett så 

pass nära inpå den tid som rätten meddelade kontaktförbudet. Gällande skadeståndsyrkandet 

ansåg tingsrätten inte att överträdelsen av kontaktförbudet medförde en så pass allvarlig 

integritetskränkning att M.P. ska beviljas kränkningsersättning.  

  

År 2010 kom det in 12 083 ansökningar om kontaktförbud. Av dessa beviljades 28,5 %. När 

lagändringen hade trätt i kraft hade det under 2012 kommit in 12 661 ansökningar varav 27,3 

% beviljades.12  

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Prop. 2010/11:45. s. 61. 
12 DN. Fakta: Beslutade kontaktförbud. 
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2.2 Olika typer av kontaktförbud 
 

Lagen om besöksförbud infördes år 1988 med syfte att stärka skyddet för kvinnor som varit 

utsatta för brott av en person som de tidigare har haft en relation med.  Man ville förebygga att 

hotfulla och farliga situationer skulle uppkomma samt att ge utrymme för poliser att ingripa vid 

överträdelser av besöksförbud. 2003 kompletterades ordinärt besöksförbud och utvidgat 

besöksförbud med särskilt utvidgat besöksförbud och besöksförbud i gemensam bostad. Syftet 

med reformen var att utvidga de områden som skulle omfattas av besöksförbudet samt att öka 

skyddet för sammanboende parter.13 

Syftet med att ersätta lagen om besöksförbud med lagen om kontaktförbud var att underlätta 

åklagarnas bedömning i frågan samtidigt som förändringarna skulle stärka lagens förebyggande 

effekter.14 

 

2.2.1 Generellt kontaktförbud 
 

Generellt kontaktförbud regleras i 1 § i lagen om kontaktförbud. Om det på grund av särskilda 

omständigheter finns en risk att en person kommer att trakassera, förfölja eller på annat sätt 

begå brott mot en annan person så får ett generellt kontaktförbud utfärdas. Förbudet får som 

längst vara i 12 månader. Då 12 månader har förflutit så kan det vara aktuellt att söka om 

förlängning av kontaktförbud.15  

Tidigare fanns det en bestämmelse som innebar att utfärdande av kontaktförbud inte får 

meddelas i de fall där en mindre gripande åtgärd kan användas. Bestämmelsen har, genom 

införandet av proportionalitetsprincipen i den nya lydelsen, tagits bort. Det innebär att ett 

kontaktförbud endast får meddelas i de fall där skälen för förbudet uppväger det intrång eller 

men som förbudet medför hos den person som förbudet avser gälla. Åklagare bör därmed 

överväga lämpligheten till ett förbud genom en bedömning ur proportionalitetssynpunkt och ur 

skyddshänseende med vissa undantag som till exempel parternas gemensamma barn. Om 

kontaktförbudet även avser att vara till skydd för barnen så förekommer det att vissa undantag 

görs för umgänge i närvaro av en kontaktperson från socialtjänsten.16   

  

 
 

 

 

 

                                                           
13 Prop. 2002/03:70 s. 30. 
14 Tryggare Sverige 2011:1 s. 18. 
15 Sveriges domstolar, kontaktförbud.  
16 Prop. 2010/11:45. s. 37. 
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2.2.2 Kontaktförbud avseende gemensam bostad 
 

Det konstaterades i ett betänkande till lagändringen att besöksförbudet gällande våld mot 

närstående i hemmet inte har fungerat tillfredsställande. Ofta är det den utsatte personen som 

tvingas fly från det gemensamma hemmet för att kunna skydda sig från sin hotfulla sambo. 

Lagändringen skulle innebära att såväl de direkt drabbade, som barnen i hemmet skulle kunna 

känna sig tryggare.17  

Ett kontaktförbud avseende gemensam bostad är den mest ingripande åtgärden av de olika 

förbuden, och innebär att man inte får vistas i den bostad som man delar med brottsoffret.18 

Kontaktförbudet avseende gemensam bostad har till syfte att ge den utsatte parten visst andrum 

i den akuta situationen och samtidigt få en möjlighet att lämna sin partner under mer skyddade 

omständigheter. Andra alternativ kan vara att den våldsamme parten frihetsberövas eller att den 

utsatte flyr till ett skyddat boende. Förbudet får vara gällande i högst två månader. När två 

månader har förflutit så kan man, vid behov, ansöka om förlängning av kontaktförbudet med 

två veckor i taget. Kontaktförbudet avseende den gemensamma bostaden gäller inte enbart de 

som lever som ett par under äktenskapsliknande förhållanden. Även andra som delar bostaden 

omfattas av bestämmelsen, till exempel kompisar och syskon. Regeringen framförde i 

förarbetet att förbud kan meddelas även vuxna barn som utövar våld mot sina föräldrar samt 

partner i ett homosexuellt förhållande som utsätter den andre partnern för våld. Förbudet 

innefattar även hedersrelaterat våld, det vill säga flickor som av hedersskäl blir utsatta för våld 

av släktingar. Det är heller inte av betydelse om bostaden helt eller delvis ägs av den som 

förbudet riktar sig mot, eller om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. När ett kontaktförbud 

avseende gemensam bostad ska meddelas ska det finnas en påtaglig risk för brott mot den 

sammanboende. Denna risk ska vara relativt akut och konkret hänförlig till brottsoffret. En 

bedömning ska göras med hänseende till parternas rättssäkerhet. Parternas relation och tidigare 

händelser mellan dem samt om gärningsmannen tidigare är dömd för brott mot brottsoffret eller 

mot någon annan närstående skall tas i beaktning.19 

Ett offentligt biträde ska förordnas för den som förbudet gäller eller avses gälla mot, om det 

inte står klart att ett biträde inte behövs. Det offentliga biträdet förordnas av åklagaren, men om 

frågan aktualiseras först i rätten så kan offentligt biträde förordnas av domstol enligt 2§ i lagen 

(1996:1620) om offentligt biträde.  

Enligt ett förslag från regeringen ska lydelsen i 1 a § lagen om kontaktförbud ändras den 1 

januari 2014 från den nuvarande lydelsen: 

Kontaktförbud enligt 1a § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas 

gemensamt men annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns en påtaglig risk för 

att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, 

frihet eller frid (kontaktförbud avseende gemensam bostad). Kontaktförbud avseende 

gemensam bostad får meddelas endast om  

1. Skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som 

förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, och  

2. den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilket förbudet 

avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång tillsina personliga tillhörigheter. 

                                                           
17 2002/03: JUU17. s. 13. 
18 Sørensson 2011, s. 51 
19 Sørensson 2011, s. 51 f 
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till föreslagen lydelse 

Kontaktförbud enligt 1 a § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas 

gemensamt med annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot 

vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller 

frid (kontaktförbud avseende gemensam bostad). Kontaktförbud avseende gemensam bostad 

får meddelas endast om  

1. skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt 

som förbudet innebär för den mot förbudet avses gälla, och 2. 

2. Den som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken 

förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga 

tillhörigheter.20  

 

 

2.2.3 Utvidgat kontaktförbud 
 

Ett utvidgat kontaktförbud innebär enligt 2 § i lagen om kontaktförbud att gärningspersonen 

förbjuds att vistas i närheten av brottsoffrets arbetsplats, bostad samt andra ställen där personen 

brukar uppehålla sig, exempelvis föräldrars bostad, sommarstuga eller liknande.21 Ett utvidgat 

kontaktförbud kan användas i de fall ett generellt kontaktförbud inte är tillräckligt. Om det i ett 

tidigt skede kan bedömas att ett vanligt generellt förbud inte är tillräckligt så finns det inget 

hinder för att pröva ett utvidgat förbud på en gång.  Det utvidgade kontaktförbudet inriktar sig 

på den situation där gärningspersonen försöker skrämma sitt offer genom att dyka upp på 

samma tid och plats som offret utan att direkt försöka ta kontakt.22  

 

2.2.4 Särskilt utvidgat kontaktförbud 
 

Har en person överträtt ett utvidgat kontaktförbud så kan man meddela ett särskilt utvidgat 

kontaktförbud som innebär att personen förbjuds att befinna sig inom ett större område än det 

som följer av ett utvidgat kontaktförbud. Omfattningen av dessa områden ska vara i anslutning 

till personens arbetsplats, bostad eller andra områden där brottsoffret vanligen vistas. Dessa 

områden torde dock inte vara större än vad som är nödvändigt. Det bör enligt förarbetena vara 

normalt att området omfattar en viss stadsdel eller ett visst kvarter.  

Ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med elektronisk övervakning av 

gärningspersonen, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Inskränkning i 

rörelsefriheten ska dock beaktas och vägas mot ett särskilt utvidgat kontaktförbud.23 Ett särskilt 

skäl innebär omständigheter av personlig eller praktisk karaktär som omöjliggör elektronisk 

övervakning av kontaktförbudet. Som exempel nämns om personen i fråga är hemlös och inte 

                                                           
20 Prop. 2012/13:186. s. 2 f. 
21 Tryggare Sverige 2011:1 s. 20 
22 Utvecklingscentrum Göteborg, Kontaktförbud – en handbok. s. 46 f. 
23 Domstolsverket, Särskilt utvidgat kontaktförbud 
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har möjlighet att sköta den tekniska utrustningen eller om gärningspersonen bär på en viss 

sjukdom och därmed inte är kapabel att hantera den elektroniska utrustningen.24 

Möjligheten till elektronisk övervakning föreslogs i ett betänkande i en stalkningsutredning. 

Betänkandet antogs av riksdagen och regler om elektronisk övervakning vid kontaktförbud 

infördes i lagen år 2011. Syftet med införandet av den elektroniska övervakningen var att den 

ökade upptäcktsrisken skulle ha en avskräckande verkan och därmed användas i 

brottsförebyggande syfte.25   

Den som ska övervakas med den elektroniska utrustningen blir utrustad med en elektronisk 

fotboja som sänder ut radiosignaler om var den befinner sig. Fotbojan kompletteras med en 

spårningsutrustning som ständigt är uppkopplad mot polisens övervakningssystem och har 

obegränsad räckvidd. Den person som förbudet avser skydda utrustas med en radiomottagare 

som larmar och varnar henne eller honom om gärningspersonen befinner sig i närheten.26  

Stalkningsutredningen visade att vid så allvarliga överträdelser finns det ofta skäl att anhålla 

eller häkta gärningsmannen och skulle innebära ett bättre skydd för den utsatte. Man 

konstaterade senare att i stället för att frihetsberöva gärningsmannen vore det bättre att utöka 

förbudsområdet. Lagrådet hade dock vid införandet av det särskilda utvidgade kontaktförbudet 

påpekat, att det ur rättssäkerhetsaspekter inte vore lämpligt att förbudet skulle omfatta en hel 

kommun. Stalkningsutredningen menade att man för att bestämma områdets omfattning borde 

göra en proportionalitetsbedömning gällande risken för framtida överträdelser. Bedömningen 

skulle ske utifrån överträdelsens art, vilka åtgärder som skyddspersonen själv hade vidtagit för 

att skydda sig samt möjligheter till andra ingripande åtgärder, till exempel en typ av 

frihetsberövande. Utredningen påpekade även att förbudsområdet skulle kunna omfatta ett 

större område i de fall den hotade personen flyttar till en ny kommun och förbudspersonen inte 

har någon anknytning till den kommunen.27 

Gärningspersonen som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud meddelat till sig är skyldig att 

medverka till att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortskrida genom 

att sätta på sig utrustningen och vårda den. Ett beslut om kontaktförbud ska ange förbudets 

omfattning och innebörd enligt 12 § och vidare ska det enligt 12 a § framgå när och hur 

övervakningen ska inledas, samt gärningspersonens skyldighet att medverka för detta.28  

Enligt propositionen till 25 § i lagen om kontaktförbud föreskrivs det att såväl paragrafen som 

brottsrubriceringen särskilt utvidgat kontaktförbud är nya. Straffansvaret gäller den person som 

har fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud förenat med fotboja riktat mot sig. Straffansvaret i 

paragrafen omfattar straffansvar för uppsåtliga och grovt oaktsamma förfaranden som medför 

att den elektroniska övervakningen på något sätt hindras. Något hinder föreligger dock inte i de 

fall gärningspersonen har försökt att sabotera utrustningen men misslyckats. Gärningspersonen 

måste därför på något sätt omöjliggöra den elektroniska övervakningen för att straffansvar ska 

utgå. Det innebär handlingar som gör att den elektroniska övervakningen inte kan fortgå, eller 

andra gärningar som innebär att den elektroniska övervakningen inte kan inledas, exempelvis 

en vägran att bära den elektroniska utrustningen. Det kan också vara frågan om aktiva 

handlingar som att förstöra utrustningen, eller underlåtenhet att vårda utrustningen, exempelvis 

att inte ladda batterierna till den. Uppsåt eller medveten grov oaktsamhet krävs alltså. Det 

framgår av 26 § i lagen om kontaktförbud att uppgifter om den övervakade personens position 

                                                           
24 Prop. 2010/11:45 s. 80 
25 Sørensson 2011, s. 65 f 
26 SOU 2008:81. s. 202. 
27 Sørensson 2011, s. 50 
28 Prop. 2010/11:45 s. 80 
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endast får tas fram i två situationer vid elektronisk övervakning. Först och främst får man 

inhämta uppgifter i de fall då den övervakades position träder in eller vistas inom det område 

som förbudet omfattar enligt 2 § 2 st. Uppgifter om den övervakades position får hämtas även 

i de fall då den elektroniska utrustningen på något sätt hindras, exempelvis om den övervakade 

inte laddar batterierna, om den övervakade tar av sig utrustningen eller vid manipulation av den 

elektroniska utrustningen. Utöver detta så kan övervakningen hindras av andra tekniska orsaker. 

I annat fall får man alltså inte ta fram några uppgifter om den övervakades position vid 

elektronisk övervakning.29 

Det finns dock ett problem med den elektroniska övervakningen. Ingen åklagare har hittills 

fattat något beslut om fotboja eftersom ingen leverantör har uppfyllt de tekniska krav som 

polisen ställer. Att Sverige har detta lagstiftat, men den praktiska delen inte fungerar har setts 

som ett misslyckande från polisens sida. Rikspolisstyrelsen menar att de system med fotbojor 

som finns i andra länder, bland annat Spanien, inte går att tillämpa i Sverige eftersom de 

lagstiftningar vi har skiljer sig i jämförelse med de andra länderna. 30 

 

2.3 Kontaktförbudets förfarande 
 

2.3.1 Ansökan om kontaktförbud 
 

En ansökan om kontaktförbud görs hos polis eller åklagarmyndighet. Den som beslutar om 

kontaktförbudet är åklagare eller domstol.31 Det finns inga formkrav för en ansökan om 

kontaktförbud utan den kan vara såväl skriftlig som muntlig. Det vanligaste är att den som ska 

skyddas av förbudet gör en anmälan om kontaktförbud, ofta i samband med en anmälan om ett 

brott eller under en pågående förundersökning.32  

Det går att begära kontaktförbud för annans räkning, men det måste då klarläggas att den som 

ska skyddas vill att ett förbud meddelas. Enligt förarbeten till lagen kan åklagare eller 

exempelvis en tjänsteman från socialförvaltningen vara personer som framställer en begäran 

om kontaktförbud till den person som förbudet avser att skydda. Om personen som ska skyddas 

har skyddad identitet eller andra skyddade personliga uppgifter så ska ansökan handläggas på 

ett sådant sätt att de skyddade uppgifterna inte röjs.33 I de fall där kontaktförbudet avser att 

skydda en underårig kan begäran göras av barnet självt eller så kan en eller båda vårdnadshavare 

eller annan göra ansökan.34  

Polismyndigheten är ansvarig över den elektroniska övervakningen som ibland meddelas i 

samband med ett kontaktförbud. Polisen har dock ingen skyldighet enligt lag avseende 

uppföljning av kontaktförbudet eller information till de inblandade personerna.35 

 

                                                           
29 Prop. 2010/11:45 s. 86 ff. 
30 SvD, Lagen om fotbojor ett luftslott i två år. 
31 Kvinnohuset Kassandra, Kontaktförbud. 
32 Sørensson 2011, s. 44. 
33 Prop. 1987/88:138 s. 44. 
34 Utvecklingscentrum Göteborg, Kontaktförbud – en handbok.  
35 Sørensson 2011, s. 53. 
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2.3.2 Åklagarens riskbedömning 
 

En förändring efter lagändringen 2011 är att åklagaren måste ta hänsyn till om den person som 

ålagts med kontaktförbud tidigare har begått brott mot någon annan person utöver den som 

ansöker om kontaktförbudet.36  

Av den 1 § i lagen om kontaktförbud framgår det att ett kontaktförbud får utfärdas om det på 

grund av särskilda omständigheter finns risk för att den som har förbudet riktat mot sig kommer 

att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den person som förbudet avses 

skydda.  

Parterna ska underrättas och få möjlighet att yttra sig i ärendet enligt 11 § lagen om 

kontaktförbud. Om det är uppenbart obehövligt, till exempel i de fall där det skulle bli avsevärt 

svårare att fatta något beslut eller om beslut i ärendet inte kan skjutas upp, så behöver någon 

underrättelse inte ske. Eftersom några exempel inte anges i förarbetena så hänvisar man istället 

till 17 § i förvaltningslagen (1986:223).  

Justitieombudsmannen riktade kritik mot en åklagare i november 2010. Åklagaren hade hävt 

ett beslut om besöksförbud utan att kommunicera med den kvinna som förbudet var avsedd att 

skydda. Den man som omfattades av besöksförbudet begärde omprövning av beslutet där han 

angav att han inte kontaktat, eller ens hade avsikt att kontakta den person som kontaktförbudet 

var avsedd att skydda sedan en lång tid tillbaka. Åklagaren hävde besöksförbudet då det inte 

längre förelåg någon risk att mannen skulle begå brott mot, förfölja eller på annat sett allvarligt 

trakassera den skyddade personen.37  

Regeringen ansåg att det vid en riskbedömning ska tas i beaktning om gärningspersonen har 

begått brott mot den andre personens liv, hälsa eller frid. Det ställs dock inga uttryckliga krav 

på att personen som har blivit meddelad kontaktförbud redan har begått brott, utan det 

avgörande i frågan är om det finns en förhöjd risk för att ett brott ska inträffa. Utgångspunkten 

med ändringen den 1 okt 2011 i lagen om kontaktförbud var att förstärka den 

brottsförebyggande funktionen.38 

Åklagarens bedömning görs utifrån de uppgifter som polisen inhämtat via 

anmälningsupptagningar och eventuella utredningsåtgärder. Polisen torde även i de flesta fallen 

ha gjort hot- och riskbedömningar enligt deras SAM-, SARA- eller Patriark-modeller. SAM-

modellen omfattar risken för fortsatt stalkning, SARA, Spousal Assault Risk Assessment Guide 

är en modell som utreder omfattning av risk för allvarligt våld i en nära relation och Patriark-

modellen anger hur stor risken är för allvarligt våld i nära relation med hedersrelaterade hot.39 

Begreppen hot, sårbarhet och risk är centrala för polisens riskanalys. Faktorer som på något sätt 

kan vålla skada på person eller egendom kan utgöra ett hot. En person som kan vara kapabel att 

förorsaka dessa faktorer ska knytas till den personens avsikt att skada. Motivet ska vara 

tillräckligt konkret, men behöver inte ha uttalats av gärningsmannen. Begreppet sårbarhet visar 

hur allvarligt en person påverkas av en händelse. Sårbarhet kan variera något, till exempel över 

tid eller ha geografisk påverkan. Beroende på den miljö som den utsatte befinner sig så kan hon 

eller han känna sig mer eller mindre hotad. Risken är en bedömning av sannolikheten att en 

händelse ska inträffa och vilka negativa konsekvenser händelsen kan medföra. Om en person 

                                                           
36 Tryggare Sverige 2011:1, s. 19. 
37 Sørensson 2011, s.54. 
38 Sørensson 2011, s. 45 f. 
39 Sørensson 2011, s. 45. 
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har utsatt tidigare partner för våld, så ökar risken för att våldet återkommer. En persons 

inställning till våldsamt beteende inverkar också på risken. Om personen tidigare har överträtt 

besöksförbud, om personen bagatelliserar eller förnekar tidigare våld så påverkar det också 

risken för återfall.40 

Utredningar om kontaktförbud ska bedrivas skyndsamt av åklagare på den ort där 

kontaktförbudet ska gälla eller den ort där brottsoffret har sin hemvist eller varaktigt uppehåller 

sig. Enligt förarbetena ska förfarandet bedrivas på ett smidigt och enkelt sätt. I direktiven till 

polisen bör det framgå att målet har förtur samt att åklagaren ska fatta beslut i frågan inom en 

vecka och att underrättelse ska ske till parterna om vad som har tillförts ärendet.41  

Gällande beslut i fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad ska särskild skyndsamhet 

beaktas. Jouråklagaren ska i samband med att han eller hon får kännedom om ett fall, överväga 

vilken fortsatt utredning som är relevant i det fallet. Om den misstänkta gärningspersonen har 

tagits med på förhör, så ska åklagaren ta beslut i fråga om kontaktförbud innan förhöret 

avslutas.42 Om dessa åtgärder är uppenbart obehövliga och det kan befaras att det skulle bli 

avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet eller om det inte kan skjutas upp så får frågan 

avgöras utan att dessa åtgärder har skett. Det är åklagaren som beslutar om detta i enlighet med 

de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslag 10 kap 3 § (SFS 2009:400). 

Beslutet ska vara skriftligt och ange den person som skyddet avses gälla mot, förbudets 

innebörd och omfattning, skälen för utgången, åberopade lagrum, den påföljd som överträdelse 

av förbudet kan medföra och upplysning om möjlighet att få rättens prövning enligt 14 § samt 

att begära omprövning enligt 23 §.43 

Enligt propositionen till den nya paragrafen i 12 a § lagen om kontaktförbud, så ska beslut om 

särskilt utvidgat kontaktförbud som förenas med villkor om elektronisk övervakning utöver vad 

som anges i 12 §, ange den polismyndighet som ansvarar för den elektroniska övervakningen. 

När och hur den elektroniska övervakningen ska inledas framgår av 13 a §. Det bör alltså anges 

tidpunkt och plats för när monteringen ska ske samt vad gärningsmannen är skyldig att göra för 

att medverka till att övervakningen kommer till stånd och kan fortgå. Information om 

batterierna samt vattentåligheten för den elektroniska övervakningen brukar vara 

standardiserade i form av bilagor till beslutet, samt vilken påföljd som ett hindrande av den 

elektroniska övervakningen kan medföra enligt 25 §.44 

Åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud regleras i förvaltningslagen 4-9 §§, 14, 

15 §§, 20 § 1 st. 2 meningen 1,3 och 4 och 2 st. samt 26 §. I 9 § 2 st. I lagen om kontaktförbud 

finns hänvisningar till rättegångsbalkens 23 kapitel där vissa bestämmelser ska vara tillämpliga 

vid prövningen om kontaktförbud.  

 

 

 

 

                                                           
40 Sørensson 2011, s 77 ff. 
41 Utvecklingscentrum Göteborg, Kontaktförbud – en handbok. 
42 Sørensson 2011 s. 54. 
43 Prop. 2010/11:45 s. 83. 
44 Prop. 2010/11:45 s. 84. 
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2.3.3 Omprövning och överklagan om beslut 
 

Om de förhållanden som låg till grund för beslutet om kontaktförbud ändras, så ska åklagaren 

ompröva beslutet. Beslutet får hävas eller ändras om det finns skäl för det. Avgörande för 

åklagarens prövning är om omständigheterna har ändrats så att det inte längre finns 

förutsättningar för ett förbud, eller om förbudet bör utvidgas eller inskränkas på grund av de 

ändrade omständigheterna. En ändring av ett beslut kan begäras av såväl den person som 

förbudet riktar sig mot, som den person som förbudet avser att skydda. Om åklagaren får 

vetskap om att den person som förbudet riktar sig mot till exempel har fått en allvarlig sjukdom 

eller att personen på annat sätt inte kan söka upp den andra personen så har åklagaren en 

skyldighet att själv väcka frågan om omprövning.45 

Beslut om kontaktförbud kan överklagas till domstol av båda parterna och kan ske såväl 

muntligt som skriftligt. Beslutet kan överklagas vid vilken tidpunkt som helst under förbudets 

giltighetstid.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Prop. 1987/88:137. s. 33 f. 
46 Prop. 1987/88:137. s. 31. 
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2.4 Geografiska skillnader 
 

En granskning av det första året med den nya lagstiftningen har gjorts av stiftelsen Tryggare 

Sverige och stora skillnader uppmärksammades mellan Sveriges åklagarkammare gällande 

antalet beviljade kontaktförbud. Åklagarmyndighetens företrädare i Göteborg menade att 

skillnaderna skulle bero på polisens olika rutiner och tillämpningar samt att de nya reglerna om 

kontaktförbud inte hunnit sätta sig. Stiftelsen Tryggare Sverige visar dock i en ny undersökning 

att det fortfarande under 2012-10-01 – 2013-05-31 fortsätter att vara stora skillnader beträffande 

utfärdade kontaktförbud mellan landets åklagarkammare.47  

Diagrammet nedan visar de geografiska skillnaderna av beviljade kontaktförbud i Sverige. De 

sju orterna är slumpvis utvalda och är en sammanställning under tiden 1 januari 2008 till 31 

augusti 2012.48  

 

   

 

 

2.5 Överträdelse av kontaktförbud 
 

Omkring hälften av samtliga ansökningar om kontaktförbud beviljas. Antalet utfärdade 

besöksförbud ökade från ca 3 000 anmälningar år 2001 till ca 4 000 anmälningar år 2010. 

Mellan 2009 och 2010 ökade överträdelserna av kontaktförbudet, medan antal utfärdade 

                                                           
47 Tryggare Sverige, Tandlös lag om kontaktförbud- stora geografiska skillnader. 

48 Länstidningen Östersund, 2013. 

Eskilstuna Göteborg Luleå Norrköping Skövde Sundsvall Östersund
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besöksförbud minskade. Från och med år 2005 så har antalet överträdelser ökat varje år. Det 

har visat sig enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ) att det är vanligt förekommande att enskilda 

gärningsmän begår ett upprepat antal överträdelser, vilket har påverkat antalet anmälda brott. 

Minst en tredjedel av alla besöksförbud överträds enligt en undersökning från BRÅ 2010.49 

 

2.5.1 Mål B 2863-12 
 

Den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. I en 

hovrättsdom från 2012 gällande överträdelse av kontaktförbud blev en 19 årig man meddelad 

kontaktförbud mot sin före detta flickvän. Mannen och kvinnan i fråga har även en gemensam 

son, Nor, tillsammans. Mannen skickar vänförfrågningar på Facebook samt mail med innehåll 

som ”hej… hur mår du? Kram M” och ”grattis på dig… pussa Nor ifrån mej” till den kvinna 

som han har förbjudits att kontakta. Mannen uppgav att syftet med de meddelanden han skickat 

var att få veta hur hans son mådde. Hovrätten fann att inget av de meddelanden han skickat 

innehåller några som helst förfrågningar rörande sonen, utan framstår som klart riktade till den 

exflickvän som hans kontaktförbud riktar sig mot. Hovrätten menar att inget av de meddelanden 

som mannen skickat har en sådan lydelse eller innehåll att de utgör kontakter som är uppenbart 

befogade enligt 1 § 4 st. i lagen om kontaktförbud, utan i stället är de riktade på att försöka nå 

en kontakt med exflickvännen. Det bakomliggande syftet med att få information hur deras 

gemensamme son mår förändrar inte bedömningen i fråga. 

Hovrätten tar hänsyn till att det är fler än ett meddelande, samt att dessa skickats förhållandevis 

kort tid efter att mannen dömts till fängelsestraff för grov kvinnofridskränkning mot den 

nämnda kvinnan, och bedömer därför inte dessa gärningar som ringa. Mannen döms därför för 

överträdelse av kontaktförbud. 

Det har inte fattats något beslut rörande den tilltalades rätt till umgänge med sitt barn och med 

hänsyn till föräldrarnas gemensamma ansvar, enligt föräldrabalken 6 kap.15§, för att tillgodose 

barnets kontaktbehov. Det är därför tingsrätten ska bedöma om det varit befogat för den 

tilltalade att vid ett enstaka tillfälle söka kontakt med sin före detta flickvän. Rätten menar att 

eftersom den tilltalade inte fick sina förfrågningar besvarade, så kan inte kontaktförsöken anses 

befogade. Mannen har därför haft en anledning att söka hjälp hos de sociala myndigheterna i 

syfte att försöka få kontakt med sin son. Därför har inte samtliga kontakter med kvinnan varit 

uppenbart befogade. 

Rätten konstaterade alltså att en vänförfrågan syftar till att skapa kontakt och utgör därmed en 

aktiv handling. Enligt domstolen så kan överträdelsen dock inte bedömas vara så pass 

integritetskränkande att kvinnan bör få kränkningsersättning.  

 

2.5.2 Mål B 5000-13 
 

I ett mål angående överträdelse av kontaktförbud mot sin förra fru C. L. har mannen J. E. skickat 

ett flertal sms där innehållet inledningsvis var riktat till dottern A. Längre fram i texten framgår 

det klart och tydligt att texten är riktad till C. L. och inte till dottern A. J. E. har även skickat 

sms till C.L:s mor T. med uppmaning att vidarebefordra meddelanden till C.L. En händelse som 

                                                           
49 Sørensson 2011, s.40. 
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inträffat en tidig morgon var att J.E. förföljt C.L. och barnen och hade pratat om ensam vårdnad. 

Efter ett tag avvek J. E. och gick därifrån. 

J. E. säger att han var medveten om kontaktförbudet och säger sig inte minnas vad och när han 

har skickat sms:en. Han säger sig ha utgått från att C. L. skulle läsa dem för dottern A. Han har 

inget minne av att han befunnit sig utanför C.L.:s bostad och ifrågasätter om han var där. Han 

säger sig ha en kompis som bor på samma gård som C. L. och menar att han kan ha befunnit 

sig i det området för att han skulle besöka sin kompis. Anledningen till de sms han skickat var 

att han ville ha kontakt med sina barn. 

Tingsrätten gör den bedömningen att de via den skriftliga bevisningen om de sms som J. E. 

skickat till dottern finner det styrkt att J. E. skickat dessa sms och att innehållet tydligt var avsett 

för C.L. J. E. har överträtt kontaktförbudet eftersom han bort ha insett att C. L. skulle läsa 

sms:en.  Även gällande sms:en till C.L.:s moder T. måste det anses styrkt att de skulle komma 

till C.L.:s kännedom. Tingsrätten visar att det även är styrkt att J. E. tagit en obefogad kontakt 

med C. L. utanför hennes bostad. Därför ska han dömas för överträdelse av besöksförbud även 

på den punkten.  

Det har visat sig att i de fall en gärningsman snabbt återfallit i fler överträdelser efter en tidigare 

dom eller villkorlig frigivning så kan det, trots att det kan vara frågan om en enstaka eller få 

överträdelser, leda till fängelsestraff. I ett mål (B 2681-08) hade en person tio månader tidigare 

blivit dömd för ofredande och överträdelse av besöksförbud. I detta fall hade personen i fråga 

ringt tre telefonsamtal med cirka en månads mellanrum och dömdes till fängelse i två månader 

för överträdelse av besöksförbud. I ett annat mål (B 1629-10) dömdes en person i Luleå tingsrätt 

till villkorlig dom och böter då han under en månads tid besökt den andra personen nio gånger 

i dennes bostad. 

Lagstiftaren har gjort vissa undantag angående kontaktförbudets omfattning. Kontakt som är 

uppenbart befogade enligt 1 § 4 st. i lagen om kontaktförbud omfattas inte. Myndigheter som 

tar initiativ till möten angående vårdnad av gemensamma barn, samt domstolsförhandlingar dit 

båda parter har kallats, omfattas inte av kontaktförbudet eftersom dessa kontakter ses som 

uppenbart befogade.50 

Enligt 24 § i lagen om kontaktförbud ska ringa överträdelser inte straffbeläggas. Enligt 

förarbetena till lagen avses kontakter som framstår som klart ursäktliga. Regeln bör även kunna 

tillämpas om parterna har försonats och vill att förbudet ska upphöra.51 

Om den person som förbudet avser att skydda har gett den personen som förbudet avser att gälla 

en befogad anledning att anta att den första personen vill ha kontakt, bör det enligt regeringen 

även i detta fall vara ursäktligt. Stalkningsutredningen gav som förslag att även ringa 

överträdelser skulle straffbeläggas. I sina uppföljningar av lagen kunde brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) konstatera att vissa åklagare ansåg att hälsningar genom sms, telefonsamtal, vykort 

och dylikt utan bokstavligt hot innebar ringa överträdelse. Sådana kontakter kan vara ett sätt för 

personen som kontaktförbudet riktar sig mot att visa den andra personen att man inte har någon 

avsikt att släppa kontrollen över denne.52 

Domstolen ser jämförelsevis ganska strikt på vad som är en ringa överträdelse. Göta hovrätt 

dömde 2009 (B 2545-09) en man för överträdelse av besöksförbud där mannen via bud hade 

skickat en blomma till sin före detta sambo. I Skaraborgs tingsrätt (B 2719-09) dömdes en man 

som hade skickat ett julkort, ett födelsedagskort och en gratulation via ett SMS för överträdelse 

                                                           
50 Sørensson 2011, s. 60 
51 Prop. 1987/88:137. s. 35. 
52 SOU 2008:81. s. 120 f. 
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av besöksförbud. Trots att mannen hade ett ”gott uppsåt” med sina hälsningar ansåg rätten att 

det inte var fråga om en ringa överträdelse. De ansågs däremot så harmlösa att det vid 

straffvärdesmätningen sågs som förmildrade. Svea hovrätt dömde en man för överträdelse av 

besöksförbud (B 7772-07). Mannen hade ringt ett flertal gånger samt talat in ett meddelande 

och uppsökt personens bostad i syfte att reda ut sin boendesituation. Händelserna bedömdes 

inte som ringa då skyddspersonen hade förklarat att hon inte ville ha med mannen att göra.  

 

2.5.3 Mål B 7296-13 
 

I ett mål i början av 2013 delgavs en man vid namn R.Å. ett besöksförbud mot sin före detta 

fru I.Å. Åklagaren yrkade på att R.Å. skulle dömas till ansvar för olaga förföljelse genom de 

brottsliga gärningar R.Å. gjort sig skyldig till. R.Å. har överträtt meddelat kontaktförbud enligt 

följande: 

a) Under perioden mars – 12 juni 2013 genom att i stort sett dagligen förfölja I.Å. R.Å. 

har därvid, i syfte att kartlägga och kontrollera I.Å.´s förehavanden, bland annat kört 

förbi hennes bostad och efter den 26 maj kört förbi Fågelsångsvägen i Norrtälje där 

I.Å.´s bror bor och där hon vistats tillfälligt, tittat in i lägenheten eller mot huset på 

Fågelsångsvägen samt rört sig kring I.Å. på väg till och från arbetet och under 

promenader med hunden. Han har därvid bl.a  

b) den 14 april 2013 genom att när I.Å. promenerade med hunden i Norrtälje stanna i 

närheten av henne, tilltala henne och hälsa på hunden 

c) den 21 april 2013 genom att promenera utanför I.Å.´s bostad när hon befann sig ute på 

balkongen.  

d) den 27 april 2013 genom att stå och vänta på I.Å. i närheten av hennes bostad och 

tilltala henne när hon gick förbi. 

e) den 28 april 2013, på I.Å´s födelsedag, genom att vid upprepade tillfällen under den 

dagen gå och köra förbi hennes bostad. 

f) den 1 maj 2013 genom att inne på Coop i Norrtälje tilltala I.Å. och bland annat säga 

att han älskar henne 

g) den 3 maj 2013 genom att tilltala I.Å. då hon promenerade med hunden vid Port Arthurs 

varv i Norrtälje  

h) den 15 maj 2013 genom att försöka inleda ett samtal med I.Å. då hon var ute med hunden 

vid Vårbo i Norrtälje och då hotat henne genom att uttala ord med innebörd att han ska 

skada henne om hon träffar någon annan 

i) den 16 maj 2013 genom att när I.Å. promenerade med hunden i Norrtälje stanna i 

närheten av henne, tilltala henne och hälsa på hunden och uttala ”jag älskar dig” eller 

liknande. 

j) den 22 maj 2013 genom att i närheten av I.Å.´s bostad stanna i närheten av henne, 

tilltala henne och hälsa på hunden 

k) den 25 maj 2013 genom att parkera sin bil i närheten av I.Å.´s bostad kliva ur bilen och 

stå och titta på henne/mot hennes bostad 

l) den 7 juni 2013 genom att på okänd plats i Norrtälje köra förbi med bilen när I.Å. var 

på väg till arbetet och tuta på henne 

m) den 10 juni 2013 genom att då I.Å. befann sig utanför sin arbetsplats i Norrtälje köra 

förbi henne flera gånger och stirra på henne. 
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Åklagaren menar att alla dessa gärningar har utgjort ett led i en upprepad kränkning av I.Å.´s 

integritet. 

R.Å. hade under mars-juni samma år i stort sett dagligen förföljt I.Å. och haft en avsikt att 

kartlägga och kontrollera I.Å. genom att köra förbi hennes bostad, tittat in i hennes lägenhet 

samt följt efter henne till och från hennes arbete samt vid de tillfällen som I.Å. gått ut på 

promenader. Han hade även stått och väntat på henne, tilltalat henne och uttalat hotfulla saker 

som att han ska döda henne om hon träffar någon annan. Tingsrätten dömde mannen till 

besöksförbud. Ett par veckor efter rättegången började R.Å. åka förbi I.Å.´s bostad till och från 

sin arbetsplats vilket han hade rätt till, men det var dock inte den kortaste vägen från hans bostad 

till hans arbetsplats. R.Å. hade även gått förbi hennes bostad och stirrade in i I.Å.´s bostad som 

låg på bottenvåningen.  

R.Å. sade till sitt försvar att han kört förbi I.Å.´s bostad vid något tillfälle för att undvika hinder 

i trafiken, såsom lastbilar och grävmaskiner. R.Å. menade att I.Å. förstorar upp allting och att 

det har varit hon som kontaktat honom då de slumpvis har stött på varandra.  

Förbudet hade en giltighet på ett år och innebar att R.Å. förelades ett förbud att besöka eller på 

annat sätt kontakta, eller följa efter I.Å. Tingsrätten fann I.Å. pålitlig samt att hennes uppgifter 

ska ligga till grund för tingsrättens bedömning tillsammans med de vittnesuppgifter som har 

tillförts i ärendet. Tingsrätten fann dock inte att det var styrkt att R.Å. gällande åtalspunkten b 

hade gjort sig skyldig till överträdelse av kontaktförbud. Den delen i åtalet ogillades. I övrigt 

gällande ett stort antal överträdelser kunde syftet, enligt tingsrättens mening, inte ha varit annat 

än att kontrollera och förfölja I.Å. R.Å. har på ett påträngande sätt med upprepade gärningar 

kränkt I.Å. i hennes personliga integritet. R.Å. dömdes därför för olaga förföljelse i tingsrätten. 

På grund av att R.Å. återfallit i brott som inte är ringa, kort tid efter det att han dömts till fängelse 

för brott som begåtts mot samma målsägande som i detta mål bör någon annan påföljd än 

fängelse inte vara aktuell.  

R.Å. överklagade beslutet till hovrätten. Under den aktuella tidpunkten var R.Å. erlagd ett 

kontaktförbud som innebar ett förbud att besöka eller på annat sätt ta kontakt med, eller förfölja, 

I.Å.. Det var alltså inte fråga om ett förbud att uppehålla sig i närheten av I.Å.´s bostad, arbete 

eller annat ställe där hon normalt vistas, det vill säga ett utvidgat förbud. Utredningen visar inte 

att R.Å. har förföljt I.Å. mellan bostaden och arbete eller att det gjorts försök att kontakta henne. 

Hovrätten fann att det i stället hade handlat om att R.Å. har vid ett flertal tillfällen dykt upp i 

I.Å.´s närhet, men utan att kontakta henne. Att återkommande uppehålla sig i anslutning till 

hennes bostad, arbetsplats och andra ställen där I.Å. brukar vistas, hade kunnat utgöra 

överträdelser av ett utvidgat kontaktförbud. Hovrätten menade därför att R.Å. enligt 1 § i lagen 

om kontaktförbud inte kan ansetts ha överträtt det meddelade kontaktförbudet. Åtalspunkterna 

a, c, e, j, k, m ogillades därför. Tingsrättens dom ändrades i enlighet med detta. R.Å. anses ha 

brutit mot sitt kontaktförbud enligt åtalspunkterna d, f, g, h, i, l. Dessa överträdelser ansågs inte 

vara överträdelser av ringa typ. Punkten H innebär att han även gjort sig skyldig till olaga hot i 

enlighet med BrB 4 kap 5 § 1 st. R.Å. dömdes för olaga förföljelse då han vid upprepade 

tillfällen kränkt I.Å.´s integritet. Eftersom åtalet delvis ogillades bestämdes fängelsestraffet till 

4 månader. 
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3 Olaga förföljelse 
 

3.1 Förbättrat skydd mot stalkning 
 

I regeringens proposition för förbättrat skydd mot stalkning föreslogs en ny straffbestämmelse 

om olaga förföljelse, så kallad stalkning. Detta förslag syftade till att öka skyddet för den som 

utsätts för trakasserier och förföljelse. Det straffrättsliga regelsystemet fokuserade, innan 

lagändringen, endast på enskilda gärningar. Varje enskild handling bedömdes för sig som ett 

enskilt brott och ansågs då vara för svag. En del beteenden är dock sådana att inte ens ansvar 

för ofredande kan komma i fråga. Det kan exempelvis vara om någon uppehåller sig i närheten 

av en annan persons bostad utan att direkt utgöra eller uttala ett hot. Det kan röra sig om en 

mängd telefonpåringningar som är att anse som ofredande eller upprepade överträdelser av 

besöksförbud. De brottsliga gärningarna kan var för sig framstå som relativt lindriga men är de 

sedda i ett sammanhang kan de vara påtagligt integritetskränkande. Den 1 oktober 2011 infördes 

det nya brottet olaga förföljelse i brottsbalken (BrB) 4 kap 4 §. I och med den nya bestämmelsen 

tar handlingarna hänsyn till det upprepade och systematiska i handlingarna i bedömningen av 

straffvärdet.53  

 

4 b § Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 

 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 

 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket, 

 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §, 

 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §, 

 6. ofredande enligt 4 kap. 7 §, 

 7. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §, 

 8. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott, 

 9. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller 

 10. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud 

 

Den straffbelagda handlingen är förföljelse av en annan person genom handlingar som var för 

sig är kriminaliserade. Det ska vara fråga om att gärningarna i ett sammanhang ska ha utgjort 

en upprepad, systematisk kränkning mot en och samma person. Det ska också vara fråga om att 

en person upplever obehag genom någons brottsliga handling.54  

 

3.1.1 Mål B 263-13 
 

En kvinna från Broby åtalades nyligen för olaga förföljelse av en man från Älvsbyn. Kvinnan 

har vid ett tillfälle skickat ett sms till mannens arbetsgivare där kvinnan beskriver mannen som 

en horbock och att arbetsgivaren borde sparka mannen från tjänsten på firman. Kvinnan hotade 

med att det annars skulle det läggas ut en bild på mannens penis på Facebook och därmed 

                                                           
53 Prop. 2010/11:45 s. 67. 
54 Prop. 2010/11:45 s.77.  

https://lagen.nu/1962:700#K4P4bS1
https://lagen.nu/1962:700#K3P5
https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1
https://lagen.nu/1962:700#K4P6
https://lagen.nu/1962:700#K4P6a
https://lagen.nu/1962:700#K4P7
https://lagen.nu/1962:700#K6P10
https://lagen.nu/1962:700#K12P1
https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1
https://lagen.nu/1988:688#P24
https://lagen.nu/1988:688
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svartmåla firman. Senare under året skickade kvinnan ett paket till mannens arbetsgivare 

innehållande ett inramat fotografi på en penis och ett brev som redogjorde för vad kvinnan och 

mannen hade gjort. Därefter skickade kvinnan tusentals sms med hotfulla och kränkande 

meddelanden till mannen. Cirka 5 månader därefter begav sig kvinnan till Norrbotten och 

mannens bostad där hon lämnade en ros, ett gravljus och ett gratulationskort.  

Vissa gärningar begicks innan bestämmelsen om olaga förföljelse trädde i kraft, därför kan en 

del av bedömningen endast avse om det var fråga om brottet ofredande. Tingsrätten menar att 

det är uppenbart att kvinnans meddelande om att företaget borde avskeda mannen även skulle 

komma till mannens kännedom. Kvinnan menar att paketet var avsett att nå mannen i fråga, 

men att hon adresserade paketet till hans arbete eftersom de paket hon tidigare skickat hem till 

mannen har förstörts av mannens sambo. Tingsrätten gör den bedömningen att det inte är styrkt 

att kvinnan hade för avsikt att företaget skulle fått en insyn av paketets innehåll. Den delen 

ogillas därför. 

Gällande det stora antalet sms som kvinnan skickat till mannen så bör detta ses som ofredanden 

som utgör ett led av en upprepad kränkning av mannens integritet då meddelanden har skickats 

under en längre tid, såväl dag som natt. Gärningen med de placerade föremålen utanför mannens 

dörr ska även det ses som ett upprepat integritetskränkande beteende mot mannen. Tingsrätten 

gör den bedömningen att dessa gärningar har ett tidsmässigt nära samband med ett led av 

upprepade kränkningar av mannens integritet att gärningarna ska bedömas som olaga 

förföljelse. Kvinnan döms i tingsrätten med hänsyn till vad som framkommit genom intyg från 

Vuxenpsykiatrin angående hennes personliga förhållanden till skyddstillsyn samt föreskrift om 

fortsatt psykiatrisk kontakt. Kvinnan överklagade tingsrättens beslut till hovrätten där hovrätten 

bedömer att tingsrättens dom ska fastställas.  

Tingsrätten har i detta mål tagit hänsyn till att kvinnans meddelanden skett under en lång tid 

vilket anses vara ofredanden som utgör ett led av upprepad kränkning av mannens integritet. 

Även det tillfälle där kvinnan besökt mannen i hans hem och placerat ut föremålen utanför 

mannens bostad ska ses som ett upprepat integritetskränkande beteende mot mannen. Dessa 

gärningar ligger dessutom så nära i tiden till varandra att kvinnan därför döms för olaga 

förföljelse. Detta framgår även av lagkommentarerna till lagen om kontaktförbud. Någon som 

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

brott mot eller överträdelse mot denne. Det upprepade handlandet ska objektivt framstå som 

påträngande eller besvärande eller annars angrepp på personen i fråga. Kvinnans handlande 

måste ha ansetts innebära ett obehag för mannen genom de påträngande gärningarna som hon 

utsatt mannen för. 

 

3.2 Definition av stalkning 
 

Det finns ingen självklar definition av fenomenet stalking. Det är i princip definitioner som 

påträffats i viss internationell litteratur, främst tre stycken; gärningspersonens beteende, 

gärningspersonens uppsåt och offrets reaktion. Definitionen utgår också ifrån att 

gärningspersonen vid upprepade tillfällen tar en oönskad kontakt eller på något annat sätt 

försöker kommunicera med offret. Definitionen upprepade tillfällen skiljer sig något i olika 

länder. Vissa menar att ett upprepat tillfälle är fler än en gång medan andra kräver ett 

kontaktförsök på fler än 10 gånger för att det ska vara tal om företeelsen stalkning.55  

                                                           
55 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 22. 
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Fenomenet stalking har funnits i hundratals år men det som skiljer sig i dagens samhälle är att 

vi lever i ett betydligt mer öppet samhälle. Det är relativt enkelt att ta fram information om 

andra människor, till exempel via internet, telefonupplysning och skattemyndighet. Det är 

också enkelt att få tag i och lokalisera befattningshavare inom olika organisationer i Sverige. 

På hemsidor finns till exempel bilder och kontaktinformation såsom mail och telefonnummer 

lättillgängligt. Folk använder sig av röstbrevlådor som talar om var de är och när de kan nås 

igen. Även mailen har så kallat autosvar som skickar ett automatiskt meddelande om eventuella 

semestrar, tjänsteresor och liknande.  

Människor i dagens samhälle har också ett behov av rutiner, vilket förenklar för en eventuell 

gärningsperson. Det ligger i människans natur att man vill ha en sorts balans i sin vardag vilket 

medför rutiner och scheman som varje dag liknar den andra.56  

Sveriges första kända stalkningshändelse skedde redan år 1963. Det var kvinnan Mona Wallén-

Hjerpe, även kallad sjösalakvinnan, som blev besatt av Evert Taube och förföljde familjen 

under ett antal år. År 1969 skrevs Wallén-Hjerpe in på mentalsjukhus efter att ha bränt ned 

familjen Taubes sommarhem Sjösala på Hölö i Stockholms skärgård.57  

Vilken betydelse som läggs vid gärningspersonens uppsåt samt offrets reaktion spelar också en 

stor roll vid definitionen. Vissa lägger en betydligt större vikt vid gärningspersonens uppsåt och 

andra anser att offrets reaktion är det mest centrala i frågan. De amerikanska forskarna Mullen, 

Pathé och Purcell definierar stalking som ”en kombination (”constellation”) av beteenden som 

inrymmer upprepade försök att uppnå oönskad kommunikation och/eller kontakt som 

skrämmer, påtagligt stör och oroar offret” De fokuserar på offrets reaktion. Det finns också 

definitioner som varken kräver att gärningspersonen haft ett illvilligt uppsåt eller att offrets 

reaktion varit negativ. I en studie från 1998 som gjordes i England/Wales definierades stalking 

som ”upprepad och oönskad uppmärksamhet från en annan person”.58  

 

3.2.1 Mål B 4070-10 
 

Den första i Sverige att åtalas för brottet olaga förföljelse var en 51-årig man från Borås. 

Påföljden blev 2 års fängelse samt skadeståndserlägganden till de målsäganden. Han dömdes 

sammanlagt på nedanstående 6 punkter; 

 

1. Olaga förföljelse 4 kap 4b § 1 st. brottsbalken  

2. Olaga hot  4 kap 5 § 1 st. brottsbalken 

3. Ofredande  4 kap 7 § brottsbalken 

4. Sexuellt ofredande 6 kap 10 § 2 st. brottsbalken 

5. Falsk tillvitelse 15 kap 7 § 1 st. brottsbalken 

6. Övergrepp i rättssak 17 kap 10 § 1 st. 2 p brottsbalken 

 

Mannen hotade och trakasserade flertalet kvinnor från Borås med hundratals sms, bilder, bilder 

och ljud som mannen skickade till dem. De innehöll grovt sex, våld och dödshot. Kvinnan som 

föll offer för just brottet olaga förföljelse arbetade som fastighetsskötare i det område där den 

                                                           
56 Syrén, A. (2005) s. 23 f. 
57 Taube, E.  
58 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s.22. 
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åtalade bodde. De hade ingen tidigare relation utan de stötte på varandra i bostadsområdet. 

Mannen började inledningsvis med att ta reda på vad kvinnan hette var på mannen därefter 

började skicka sms till henne. Han gav också henne en kram vid ett tillfälle vilket kvinnan 

tyckte kändes olustigt eftersom de inte kände varandra. Kvinnan påtalade problemet för sin 

arbetsledare som i sin tur pratade med mannen. Efter detta blev allt mycket värre. Innehållen i 

meddelanden blev mycket grövre med bilder och filmer, bland annat en video där mannen 

onanerade. Kvinnan mådde mycket dåligt av hela situationen och visade tydligt att hon inte 

ville ha någon kontakt med mannen. Hon kände sig övervakad i sitt arbete och bytte en tid efter 

arbetsplats. Mannen fick kontaktförbud och det var ingen kontakt under en kortare tid. Kvinnan 

kände sig ändå orolig och kort därefter började det om på nytt. Hon fick fler meddelanden 

innehållande både text, ljud och videofilmer.  

Mannen säger att delar i kvinnans historia stämmer, och att han till viss del ångrar sina 

handlingar som för henne kan ha uppfattats som skrämmande men att detta aldrig var hans 

avsikt. Han skyller också delar av sitt beteende på tabletter och alkohol.  

Tingsrättens bedömning är att mannen har gjort sig skyldig till ofredande, sexuellt ofredande, 

olaga hot samt överträdelse av kontaktförbud. Åklagaren gjorde gällande att också brotten ska 

bedömas som olaga förföljelse med motiveringen att bestämmelsen stadgar att olaga förföljelse 

föreligger om någon förföljer en person genom brottsliga gärningar av de slag som räknas upp 

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

personens integritet. Bland de uppräknade brotten finns olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande 

och överträdelse av kontaktförbud. Brottet olaga förföljelse består alltså av en över tiden 

utsträckt serie gärningar som var för sig är straffbara.  

I förarbetena till bestämmelsen anges att det objektiva omständigheterna ska vara täckta av 

uppsåt. Ett förföljelsesyfte krävs alltså inte så länge den tilltalade haft uppsåt till de brottsliga 

gärningarna som förföljelsen består av. Det finns heller inget krav på att den tilltalade ska ha 

haft ett syfte att kränka målsägandens integritet utan det räcker att gärningspersonen haft uppsåt 

i förhållande till de reella omständigheter som läggs till grund för den bedömningen. ( NJA II 

2011 s.45 )  

I detta fall råder det, enligt rätten, ingen tvekan om att vart och ett av brotten har varit ägnat att 

kränka kvinnans integritet. Den tid som åtalet avser är visserligen relativt kort, en vecka, men 

under denna tid har kvinnan mottagit åtskilliga sms och mms innehållande bilder, filmer och 

ljudfiler. Det finns omkring 200 stycken meddelanden i bevisningen. Med hänsyn till mängden 

kränkande meddelanden ansåg tingsrätten att mannens handlande kan bedömas som olaga 

förföljelse trots den korta tiden. 

Det som är värt att påpeka i detta rättsfall är hur tingsrätten kom fram till att döma mannen för 

olaga förföljelse trots den korta tiden för mannens handlande. Finns det då en uttalad 

tidsangivelse för hur länge trakasserierna ska ha pågått? Nej, någon sådan angivelse är det inte 

fokuserat på. Istället ligger fokus på antalet kränkningar i förhållande till gärningarnas karaktär. 

I lagkommentaren till rubriceringen olaga förföljelse i BrB 4 kap 4b§ kan man läsa att var och 

en av gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet.  

Hur många kränkande gärningar som krävs för att kränkningen ska anses vara upprepad bör 

enligt tingsrätten bedömas med utgångspunkt i gärningarnas karaktär. Ju allvarligare gärningen 

är desto färre gärningar bör det krävas för att kränkningen ska anses vara upprepad. Gärningarna 

ska dessutom ha varit riktade mot en och samma person. Det är inte tillräckligt att flera 

brottsliga gärningar har begåtts mot en och samma person, utan det upprepade handlandet måste 

ha inneburit en särskild kränkning av dennes integritet. Det är alltså frågan om en individuell 



22 
 

bedömning. I detta fall har C.L. mottagit minst 200 sms-meddelanden på en så kort tid som en 

vecka. Denna bedömning måste anses vara styrkt genom lagkommentaren.  

 

3.2.2 Mål B 217-13 
 

C.L. och F.I. hade under 2010 ett förhållande med varandra i ungefär 4 månader. Förhållandet 

var lite fram och tillbaka och de hade aldrig någon gemensam bostad. När förhållandet 

avslutades på C.L:s initiativ började allt. F.I. var i slutet av deras förhållande under december 

2010 frihetsberövad och då hade C.L. och F.I. brevkontakt och hade vid ett tillfälle 

telefonkontakt angående ett besök under hans tid som frihetsberövad. F.I. hade ansökt att få 

hälsa på C.L. under hans permission på ett dygn men detta blev inte godkänt av C.L. själv och 

detta resulterade i att F.I. blev mycket arg. Denna incident tycks vara det som satte igång allt. 

C.L. fick också ett brev av F.I. som innehöll hot. F.I. hotade om fysiskt våld i form av att han 

skulle sänka henne, hoppa på hennes huvud och slå sönder henne. C.L. blev rädd av hoten och 

flyttade till en ny bostad. Hoten framfördes under F.I.:s två permissioner och efter det att han 

blivit frigiven. Hoten upphörde då kontaktförbud meddelades. Vid ett tillfälle fick C.L. ett sms 

innehållande orden ”Gevor? D död” vilket härleddes till att en vän till C.L. vid namn Gevor vid 

ett tillfälle hade sovit på hennes soffa då han tappat bort sin nyckel. Detta tolkar C.L. som ett 

direkt hot att hon skulle dö. Hon gick till polisen med detta sms och rådfrågade vad hon skulle 

göra. Hon fick svar att hon skulle avvakta. Det kom sedan fler hotfulla meddelanden och C.L. 

gjorde då en formell polisanmälan. Hoten pågick i flera månader och C.L. levde under press 

och mådde psykiskt dåligt. 

Enligt F.I. har han och C.L. haft ett förhållande som hon själv också sagt men skälet till deras 

uppbrott skiljer sig. Enligt F.I. tog deras förhållande slut för att C.L. trodde att han hade varit 

otrogen mot henne. Han påstår att han aldrig har skickat något sms angående denne Gevor. Han 

kan inte alls förstå att C.L. har varit rädd för honom då han inte enligt hans egen mening har 

varit hotfull i de meddelanden han har skickat.   

Tingsrättens bedömning 

C.L. har haft svårigheter att komma ihåg när de olika händelserna som var aktuella i målet 

skedde. Vad gäller brevet som C.L. mottog av F.I. så är detta inte daterat. Hon har uppgett att 

hon fick brevet i början av tiden då F.I. var frihetsberövad men då det inte går att säkerställa 

detta så ska åtalet i den delen således ogillas. 

C.L. har berättat om hot från F.I. och denna berättelse stöds av bevisningen samt vad hennes 

två vänner har berättat. F.I. har också själv medgett att han har ”brusat upp” och sagt saker som 

han dock inte menat. Enligt C.L. var det första hotet i sms:et gällande hennes bekanta Gevor. 

F.I. har i ett inspelat samtal medgivit att han har skickat ett sådant sms. Tingsrätten finner detta 

styrkt. Av den skriftliga bevisningen framgår det att F.I. har framfört ett flertal hot genom sms, 

telefon och via Facebook. Av utredningen framgår att C.L. till följd av hoten blivit så pass rädd 

att hon inte har velat vara ensam hemma och till och med har känt sig tvungen att byta bostad. 

Tingsrätten finner att med tanke på den samlade brottsligheten får anses nå upp på en sådan 

nivå att brottet ska rubriceras som olaga förföljelse.  

För det första har den tilltalade skickat ett brev med ett hotfullt innehåll till målsäganden där 

den tilltalade har uttryckt hot om våld. Hotet har varit ägnat att framkalla en allvarlig fruktan 

för egen säkerhet för målsäganden. Vid ett flertal tillfällen har den tilltalade hotat målsäganden 

genom sms med direkt och/eller underförstått hot om våld. Dessa hot har varit ägnade att 
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framkalla fruktan för egen säkerhet till person. Vid upprepade tillfällen har också den tilltalade 

per telefon hotat målsäganden genom att uttala hot om våld som vart ägnade att framkalla 

fruktan för egen säkerhet till person. Flertalet Facebookmeddelanden har också skickats till 

målsäganden med hot om våld, också ägnade att framkalla fruktan för egen säkerhet till person. 

Det har här alltså varit fråga om att en person tar flertalet upprepade, oönskade kontakter med 

ett uppsåt att framkalla fruktan hos en annan person. Därmed en befogad grund för brottet olaga 

förföljelse genom BrB 4 kap 4b §. 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att hovrätten ogillade åtalet för 

olaga förföljelse, och i stället, med tillämpning av 4 kap 5 § 1 st. BrB, dömde den tilltalade för 

två fall av olaga hot. Hovrätten anförde följande; 

Enligt 4 kap. 4 b § brottsbalken ska, såvitt nu har intresse, den dömas för olaga förföljelse som 

förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör olaga hot om var och en av 

gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet. Det ska således 

vara fråga om en förföljelse genom flera brott och dessa ska var för sig utgöra ett olaga hot. 

För att någon ska kunna dömas för olaga hot på grund av de uttalanden, muntliga eller 

skriftliga, som han gjort krävs att hoten avser att målsäganden ska utsättas för en brottslig 

gärning. Hoten ska också vara ägnade att framkalla allvarlig fruktan hos denne. Olaga hot är 

ett uppsåtligt brott, det vill säga den tilltalade ska ha haft för avsikt att förmedla ett visst 

budskap. Det är således inte tillräckligt att målsäganden blir rädd under ett samtal, utan 

domstolen måste kunna bedöma de uttalanden som faktiskt har gjorts. 

Hovrätten anser att målsägandens uppgifter i bevisningen har varit oprecisa och att de innehöll 

få exakta uppgifter om vad den tilltalade sagt till henne eller när detta skett. Vad denne återger 

är i stället hur hon uppfattade hans uttalanden.  

Angående det sms-meddelandet som målsäganden påstått sig fått av den tilltalade med 

innehållet ”Gevor? D död” kan noteras att bland de meddelanden som polisen fört över från 

målsägandes telefon så finns ett meddelande avsänt med texten ”Gevor”, dock finns inte 

tillägget ”D död” med. Detta anses därför inte utgöra ett olaga hot. Åtalet avseende den punkten 

ska alltså ogillas.  

Den tilltalade har i ett telefonsamtal uttalat att han skulle slå ut tänderna på målsäganden. Detta 

anses vara styrkt genom målsäganden själv, målsägandens kompis vittnesmål samt i utskrifter 

av telefonsamtal. Detta har utgjort ett olaga hot. Även i ett annat telefonsamtal den 1:a februari 

2012 uttalade den tilltalade också att han skulle slå sönder målsäganden eller låta någon annan 

göra det. Även vid detta telefonsamtal förekommer således olaga hot. I övrigt kan den tilltalades 

uttalanden under telefonsamtalen, såvitt det framkommit, inte anses klart att det är fråga om ens 

ett förtäckt hot. Inte heller Facebookmeddelandena innehåller så preciserade uttalanden att det 

kan anses vara tal om olaga hot.  

Den tilltalade är således övertygad om att i telefon vid två tillfällen ha gjort sig skyldig till olaga 

hot riktade mot den målsägande. Parterna har i stort sett kontaktat varandra lika ofta och 

gärningarna kan sammantaget inte bedömas som olaga förföljelse utan den tilltalade ska dömas 

för två fall av olaga hot. 

I detta fall kunde man vid tingsrättens bedömning rubricera den samlade brottsligheten till olaga 

förföljelse. Vad gäller det påstådda brevet som C.L. mottagit från F.I. innehållande hot finner 

såväl tingsrätten som hovrätten att den punkten i åtalet ska ogillas med anledningen att brevet 

inte var daterat. Angående sms-meddelandet med innehållet ”Gevor? D död” fann tingsrätten 

detta styrkt då det fanns ett inspelat samtal med F.I. där han medgav att han skickat ett sådant 

sms. Hovrätten fann i sin utredning att sms-meddelandet var sänt från F.I.:s mobiltelefon, dock 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1962-0700_K4_P4B?versid=162-1-2005
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utan tillägget ”D död”. Därför ansåg hovrätten inte att detta var ett uttalat hot. Det man kan 

fråga sig är F.I.:s så kallade inspelade medgivande angående det skickade sms-meddelandet, 

har han medgivit att han skickat meddelandet med texten ”Gevor?”, eller som C.L. själv påstod, 

med texten ”Gevor? D död”. Tingsrättens underlag till detta var alltså bara F.I.:s egna 

medgivande och inte ett exakt citerat medgivande till just orden ”D död”. Av denna bevisning 

finner man alltså att endast orden ”Gevor?” inte kan utgöra ett hot. De egentligen bevisade 

hoten finner man i två telefonsamtal som utgör konkreta uttalanden om hot. Hovrätten menar 

alltså att dessa två hot inte uppfyller kriteriet upprepade tillfällen som är det ena rekvisitet vid 

olaga förföljelse. Hovrätten poängterar sedan att C.L. och F.I.:s kontakt med varandra har varit 

ömsesidig, det vill säga de har kontaktat varandra lika mycket. I det andra kriteriet för brottet 

olaga förföljelse ska inte bara kontakten vara upprepad, den ska även vara oönskad. Man kan 

därför inte anse att detta fall ska utgöra olaga förföljelse då ingen av de två kriterierna har blivit 

uppfyllda.  

  

3.3 Lagstiftning och rättstillämpning utomlands 
 

Den första lagen som kriminaliserade stalking infördes år 1990 i Kalifornien efter ett 

uppmärksammat mord på en känd kvinna. I och med detta fall stiftade även andra amerikanska 

delstater lag om stalkning och år 1995 hade samtliga delstater tagit efter den kaliforniska lagen. 

Hur begreppet stalkning definieras skiljer sig i olika länder. Olika länder och delstater har valt 

olika sätt att avgränsa brottet, i en sorts balansgång mellan rättsprinciper och skyddsvärda 

situationer. Detta gäller bland annat själva beteendet. Gemensamt för alla länders lagar är att 

beteendet ska vara upprepat. Gällande beskrivningen av de straffbelagda handlingarna skiljer 

sig länderna något åt varandra. Exempel på dessa beskrivningar är ”uppehålla sig utanför 

någons bostad”, som är ett konkret exempel medan andra beskriver de straffbelagda 

handlingarna på ett mer övergripande sätt såsom att ”förfölja” eller ”trakassera” någon. Det har 

också gjorts vissa avgränsningsval vad gäller kraven på gärningspersonens uppsåt och offrets 

reaktion. Ju lägre krav som ställs på uppsåt från gärningspersonen, desto högre krav ställs på 

offrets reaktion.59  

De första lagarna har som krav att gärningspersonen har ett illvilligt uppsåt. Den kaliforniska 

lagen, som även ställer ett krav på att gärningspersonens beteende ska utgöra ett faktiskt hot är 

formulerad på följande sätt: 

Den som avsiktligt, illvilligt och systematiskt förföljer eller avsiktligt och illvilligt trakasserar 

en annan person på ett sådant sätt att det utgör ett realistiskt hot ägnat att framkalla fruktan 

för egen eller den närmaste familjens säkerhet gör sig skyldig till systematisk förföljelse för 

vilket stadgas fängelse i ett år i en `lokalanstalt `eller böter, ej mer än tusen dollar, eller båda 

påföljderna i förening eller fängelse att avtjänas i `riksanstalt`. 60  

Lagstiftningen har växt fram i en strävan att motverka familjevåld. Lagen i den australiensiska 

delstaten South Australia liknar den kaliforniska i kravet om uppsåt men skiljer sig gällande 

beskrivningen av de straffbara handlingarna. Där ställer lagen också krav på att 

gärningspersonens handlingar måste väcka oro eller rädsla hos offret. Den är formulerad på 

följande sätt: 

                                                           
59 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 48 f. 
60 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 49. 
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A person stalks another if –  

a) on at least two separate occasions, the person -  

i) follows the other person; or 

ii) loiters outside the place of residence of the other personor some other place  

 frequented by the other person; or 

iii) enters or interferes with property in possession of the other person; 

 or 

iv) gives offensive material to the other person, or leaves offensive material  

 where it will be found by, given to or brought to the attention of the  

 other person; or 

v) keeps the other person under surveillance; or 

vi) acts in any other way that could reasonably be expected to arouse the other  

 person´s apprehension or fear; and 

b) the person - 

i) intends to cause serious physical or mental harm to the other person or  

 a third person; or 

ii) intends to cause serious apprehension or fear. 

A person who stalks another is guilty of an offense.  

 

De första stalkinglagarna visade sig ha en problematik på själva straffbedömningen. I de flesta 

fall kunde man inte döma stalkning då det inte innehöll ett illvilligt uppsåt när personen inte 

ville skada eller skrämma offret, utan istället ville denne få en relation med offret. En del 

delstater i USA har då omformulerat sina lagar, utan krav på just illvilligt uppsåt. Det blev 

istället fokus på hur offret upplevde förföljelsen. I vissa delstater räcker det om förföljelsen har 

skrämt eller skadat offret för att brottet stalkning ska ha begåtts, i vissa andra delstater krävs 

det att offrets reaktion ska ha varit befogad, det vill säga en förföljelse som skulle ha skrämt 

eller skadat en förnuftig människa. Straffbestämmelser för brottet stalkning varierar i olika 

länder och delstater. De flesta lagarna är utformade på ett sätt som anger ringa brott, som ger 

ett lägre straff, och ett grövre som ger ett högre straff. Det varierar för det grövre brottet från 

ett års fängelse till sju års fängelse och för ringa brott från sex månaders fängelse.61  

År 2002 offentliggjordes en amerikansk rapport som bland annat tog upp frågan om hur 

stalkinglagarna i USA tillämpades. Tanken med denna studie var att visa hur effektiva lagarna 

varit och för att tydliggöra en brottsstatistik för bland annat polismyndigheten. I den 

studieenkäten tillfrågades polismyndigheten själv att besvara frågor gällande speciella insatser 

som myndigheten hade gjort mot stalkning. Det framgick att stalkingsärendena ofta handlades 

inom en enhet för våld i nära relationer. Bedömningen av detta var att det behövdes fler enheter 

som helt var specialiserade inom just området stalkning och att kunskapen om ämnet måste 

öka.62  

I samband med BRÅ:s omfattningsstudie år 2006 fanns då sedan tio år tillbaka lagstiftning om 

stalkning i samtliga amerikanska delstater samt i Australien, England och Wales.63 

                                                           
61 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 50. 
62 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 54. 
63 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 9. 
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3.4 Omfattning i Sverige 
 

Regeringen gav år 2005 brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppgift att sammanställa en 

utredning avseende stalkning och beskriva dess omfattning. BRÅ:s studie visade att många 

personer i Sverige har blivit utsatta för upprepade trakasserier och att dessa i många fall har 

varit väldigt skrämmande. Studien visade också att rättshjälpen för detta behövde förbättras.  

BRÅ utförde i samband med detta en statistisk undersökning där drygt 4000 stycken 

slumpmässigt valda personer mellan 18 och 79 år blev tillfrågade om de någon gång blivit 

utsatta för upprepade trakasserier av en och samma person. Nio procent av de intervjuade 

uppgav att de hade blivit utsatta för upprepade trakasserier av en och samma person någon gång 

i livet. Det är vanligast att man blir utsatt för trakasserier av någon person som finns i ens närhet, 

exempelvis en bekant, såsom en studiekamrat eller en arbetskompis. I en fjärdedel av fallen 

rörde det sig om en dåtida eller forna partner, och i nära en fjärdedel rörde det sig om någon 

annan nära relation till gärningspersonen. Den svenska undersökningen visade också på att ju 

närmre relationen är desto värre och allvarligare är trakasserierna vilket också innebär att de 

som blir trakasserade upplever trakasserierna som väldigt skrämmande i en större utsträckning. 

Knappt en tredjedel av de utsatta polisanmälde trakasserierna. Det vanligaste skälet till att den 

resterande andelen personer inte valde att polisanmäla var av de inte tyckte att trakasserierna 

var nog allvarliga. En femtedel av de fall som polisanmäldes ledde till någon form av påföljd 

för gärningspersonen. Undersökningen visade att i princip alla hade kontaktats via telefon, e-

post eller brev. Sex av tio personer hade tagit emot hot om våld. Undersökningen visade också 

att två av tre svarade att de blivit ganska eller mycket skrämda av trakasserierna. Man frågade 

också de intervjuade vad de själva trodde själva målsättningen med trakasserierna av 

gärningspersonen var. Fyra av tio personer svarade att målet för den trakasserande personen var 

att bibehålla ett förhållande eller att återuppta ett sådant. De övriga intervjuade svarade att 

personen ville inleda en kärleksrelation med dem eller att de inte alls visste varför de 

trakasserande trakasserade dem.64   

 

3.4.1 Lagstiftning och rättstillämpning i Sverige 
 

Utmärkande för stalkningsbeteendet är att det kan innehålla såväl brottsliga som icke brottsliga 

handlingar. Det är upp till enskilda poliser och åklagare att bedöma gränsdragningen. Fram till 

att den nya paragrafen i BrB trädde i kraft krävdes en förutsättning att de enskilda handlingarna 

i sig utgjorde brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken vilket innebar att till exempel 

skadegörelse och förolämpning föll utanför lagen. Det krävdes även att brotten utgjort ett led i 

en upprepad kränkning av offrets integritet och varit ägnade att allvarligt skada offrets 

självkänsla. Handlingar som kunde bedömas icke brottsliga kunde exempelvis vara att 

upprätthålla sig vid någons bostad, kika in i fönstren, upprätthålla sig på platser där offret själv 

brukade vistas och skicka brev med ett obehagligt innehåll. Dessa handlingar nådde oftast inte 

upp till gränsen för ofredande. För att ett handlande ska anses vara ofredande skulle det vara ett 

”hänsynslöst beteende” enligt BrB 4 kap. 7§. Det ska rent objektivt bedömas som hänsynslöst. 

Vid straffmätningen ska domstolen bedöma straffet efter ”den samlade brottslighetens” 

straffvärde enligt BrB 29 kap. 1§. Det ska särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen har inneburit för offret, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta och de 

                                                           
64 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 7 f. 
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avsikter eller motiv som han eller hon har haft. Domstolen ska även beakta om det föreligger 

några försvårande omständigheter som anges i BrB 29 kap 2§.65 

Här ska särskilt beaktas om gärningspersonen avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare 

följder än det faktiskt fått, om gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet, om 

gärningspersonen utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, 

om gärningspersonen grovt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende, om 

gärningspersonen förmått någon annan att medverka till brottet på visst sätt, om brottet utgjort 

ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt noggrant planlagd eller bedrivits i stor 

omfattning, om ett motiv för brottet har varit att kränka en person på grund av dennes ursprung, 

sexuella läggning och liknande, och om brottet har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten 

hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.66  

I ett mål som rör beteenden avseende stalkning kan det finnas anledning att beakta någon eller 

några av de försvårande omständigheterna. Någon betoning på att ett inslag av upprepning eller 

systematik finns i det brottsliga beteendet finns dock inte uppräknat som en försvårande 

omständighet.67  

 

3.5 Statistik 

 
Diagrammet nedan visar statistik för 2012 samt 2013.68 Statistiken för 2013 är en presumtion 

gällande andra halvåret då sådan data inte finns ännu. Den visar hur 2013 års statistik skulle se 

ut om den följde i samma takt som för det första halvåret.  

 

               

 

                                                           
65 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s 56. 
66 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 56. 
67 Rapport 2006:3. Stalkning i Sverige- Omfattning och åtgärder. s. 56 f. 
68 Sveriges officiella statistik. 
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Under 2012 anmäldes 916 brott om olaga förföljelse. Av dessa blev 494 uppklarade. Av dessa 

494 brott fanns det 189 brott då en misstänkt person inte fanns. Andelen uppklarade brott under 

2012 var 54 %.69 

Under 2013 (första halvår) anmäldes 333 brott mot olaga förföljelse. Av dessa blev 211 

uppklarade. Av dessa 211 brott fanns det 67 brott då en misstänkt person inte fanns. Andelen 

uppklarade brott under 2013 (första halvår) var 63 %.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Sveriges officiella statistik.  
70 Sveriges officiella statistik. 
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4 Resultat 

 

I och med lagändringen den 1:a oktober 2011 skulle den nya lagen ge ett bättre skydd för 

människor som utsätts för olika typer av hot och trakasserier. Lagen om besöksförbud ersattes 

med den nya lydelsen lagen om kontaktförbud. Uttrycket besöksförbud byttes ut mot 

kontaktförbud. Personer som fått ett särskilt utvidgat kontaktförbud skulle kunna övervakas 

elektroniskt med fotboja. Det skulle också bli tydligare vilka omständigheter åklagaren skulle 

ta hänsyn till vid beslut om kontaktförbud. Ändringen skulle även innebära ett generellt 

införande av en proportionalitetsprincip. Principen fanns tidigare endast uttryckt i paragraferna 

gällande besöksförbud avseende gemensam bostad och särskilt utvidgat besöksförbud.  

Den nya lagstiftningen på området har inte gett något större resultat i praktiken. År 2000 kom 

det in 5 700 ansökningar om kontaktförbud och 12 år senare kunde man räkna 12 661 

ansökningar. Ansökningarna ökar men andelen beviljade kontaktförbud har sjunkit under 

samma period. Dubbleringen av ansökningar torde istället ha en grund i den ökade 

samhällsutvecklingen, främst genom sociala medier. Den nya lydelsen kontaktförbud skulle 

även innebära att just denna typ av kontakt, den via Facebook, sms och liknande kunde utgöra 

en överträdelse av kontaktförbud. 

Innan lagändringen kom det år 2010 in 12 083 ansökningar om kontaktförbud. Av dessa 

beviljades 28,5 %. Efter lagändringen år 2012 kom det in 12 661 ansökningar varav 27,3 %. 

beviljades. Både antalet ansökningar och antalet beviljade kontaktförbud har inte gett den 

genomslagskraft som propositionen för lagändringen innebar. År 2007 däremot beviljades hela 

42 % av landets 10 400 ansökningar. I en rapport från BRÅ kom man fram till att det är vanligt 

att gärningsmän upprepade gånger överträder kontaktförbudet, vilket också påverkar antalet 

anmälda brott. Minst en tredjedel av alla kontaktförbud överträds.  

Den person som har blivit meddelad kontaktförbud får inte besöka eller på annat sätt ta kontakt 

med eller förfölja den person som förbudet avser att skydda. För att få ett kontaktförbud utfärdat 

krävs en risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja 

eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Hänsyn ska tas till om 

den person som förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller 

frid. Innan lagändringen 2011 så fick ett förbud endast meddelas om syftet inte kunde 

tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd. Denna bestämmelse har tagits bort och ersatts 

med en generell proportionalitetsprincip vilket innebär att åklagare bör överväga om det är 

lämpligt, ur såväl skyddshänseende som proportionalitetssynpunkt, att förena kontaktförbudet 

med särskilda undantag.  

Den nya lagen om kontaktförbud har inte medfört några påtagliga förändringar för de utsatta 

personerna. Fortfarande påverkas förutsättningarna för att få ett kontaktförbud beviljat genom 

var i landet ärendet handläggs. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska enligt den nya lydelsen 

förenas med elektronisk övervakning utrustad med GPS, men på grund av tekniska skäl har 

ännu ingen person tvingats bära fotboja. 

Hur kan det komma sig att vi än idag inte har en fungerande lagstiftning på detta område? I 

januari 2014 träder ytterligare en lagändring i kraft. Ändringen gäller kontaktförbud avseende 

gemensam bostad. Risken för att brott ska begås kommer att ändras från påtaglig risk till risk. 

För att ett sådant kontaktförbud ska utfärdas ska det alltså finnas en risk för att den person som 

förbudet blivit utdelat till kommer att begå brott mot en samboendes liv, hälsa, frihet eller frid. 

Lagändringen kommer att innebära att det ska finnas en konkret risk för att brott kommer att 

begås. Läget behöver inte längre vara akut för att ett kontaktförbud för gemensam bostad ska 
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utfärdas. De krav som ställdes i den gamla lagen var så höga att en person i princip måste 

utsättas för hot eller våld innan det över huvud taget hade gått att utfärda ett kontaktförbud. 

Därför infördes den nya lagen 2011, lagen om kontaktförbud med brottsförebyggande syfte, 

vilken kommer stärkas i samband med ändringen om risken. Det bör vara självklart att det inte 

ska vara den utsatte som får fly hemmet, utan den person som utsätter den andra för hot och 

trakasserier. Vi hoppas och tror att ändringen kommer att ge resultat och samtidigt ge de utsatta 

en bättre chans till en tryggare vardag.  

Att stalka någon innebär att en person vid upprepade tillfällen tar oönskad kontakt med någon 

annan. I och med den nya bestämmelsen, olaga förföljelse, kan en person nu bli åtalad för 

gärningar som till exempel inte innebär ett faktiskt hot utan som objektivt kan anses kränkande. 

I ett allmänt känt fall i media hade en känd sångerska förföljts av ett fan i över tio år. 

Gärningspersonen i detta fall hade genom olika kontakttyper såsom telefonsamtal, sms och mail 

trakasserat sångerskan. Kontakterna ansågs inte ha ett hotfullt innehåll men sångerskan 

upplevde ett mycket stort obehag av detta. Idag skulle alltså denna typ av händelse rubriceras 

som olaga förföljelse och gärningspersonen skulle bli åtalad. 

Den nya straffbestämmelsen om olaga förföljelse i BrB infördes i lagstiftningen 2011 med 

framförallt två syften. Det ena var att de straffbestämmelser, som kunde bli aktuella vid 

stalkning, tog alltför lite hänsyn till att det rörde sig om ett mönster av upprepade handlingar. 

Det straffrättsliga regelsystemet fokuserade tidigare endast på enskilda handlingar där varje 

handling bedöms som ett eget brott.  

Det andra var att en del av de trakasserier som offren utsattes för inte var straffbara, de låg 

utanför gränsen för ofredande, som ändå kunde vara mycket obehagliga och skrämmande för 

offret. Idag kan man alltså kriminalisera de handlingar som tidigare låg utanför straffskalan om 

de är handlingar som är upprepade och systematiska. I och med lagändringen skulle det tas 

hänsyn till det upprepade och systematiska i handlingarna. Detta innebär att för personer som 

inte har blivit utsatta för ett direkt hot utan genom en mer ”psykisk terror” saknat en 

brottsrubricering, numer fått möjlighet att bli skyddad från ett sådant beteende, så kallat 

stalkning. 

Resultatet visar att omkring hälften av alla anmälningar av olaga förföljelse blir uppklarade. Vi 

anser att dessa siffror kan vara missvisande eftersom det i hälften av de uppklarade brotten inte 

finns någon misstänkt gärningsman. Det kan röra sig om att någon blir uppringd av en annan 

person med dolt telefonnummer flera gånger om dagen. I dessa lägen är det i princip omöjligt 

att hitta en misstänkt gärningsman.  

Människor har ett behov av rutiner. Rutiner som skapar en vardaglig trygghet. Detta har på 

senare år blivit en del av inkörsporten till både hot och trakasserier i olika slag. Med sociala 

medier såsom Facebook, bloggar och sms har vi människor skapat ett enkelt sätt för andra att 

kontakta oss samt tydligare kunna klargöra våra livsmönster. Hur ska vi då kunna förbättra 

skyddet för dessa typer av händelser? Vi tror att problemet bottnar i att lagstiftningen har 

svårigheter att hinna med den sociala samhällsutvecklingen.  
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