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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar mäns våld mot kvinnor i nära relationer, med vilket menas i 

uppsatsen män som brukar fysiskt och psykiskt våld mot sin nuvarande eller tidigare 

hustru, sambo eller flickvän. Uppsatsen syftar till att undersöka och kritiskt granska 

lagar och tillämpningen av dessa som tillhör området mäns våld mot kvinnor. För en 

djupare förståelse beskrivs även hur det är att leva i ett våldsamt förhållande. I 

uppsatsen undersöks även en del myndigheters roller i fråga om arbetet med 

misshandlade kvinnor. En granskning hur brotten grov kvinnofridskränkning, grov 

misshandel och misshandel mot kvinnor i nära relationer berörs i domstolarna ses över 

genom studier och jämförelse av domar från tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. 

Uppsatsens största fokus ligger på brottsrubriceringarna grov kvinnofridskränkning, 

grov misshandel och misshandel. Det visar sig att det finns problem i tillämpningen 

trots att Sverige har en stark lagstiftning mot våldsbrott riktade mot kvinnor. 
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1.  Inledning 
 

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som finns i alla länder, åldrar och folkgrupper. 

Det våld som män utövar mot sin partner, hustru eller sambo beskrivs som ett 

samhällsproblem. I en FN rapport från 1995 The World´s Women beskrivs mäns våld 

mot kvinnor som: 

A major problem in every country in which it has been studied
1
 

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett samhällsproblem eftersom det står i vägen för 

ett jämställt Sverige. Enligt undersökningen slagen dam från 2001 har ungefär var tredje 

kvinna blivit utsatt för våld av sin partner.
2
 Samtidigt är våld mot kvinnor som sker i 

hemmet ett av de brotten förknippas med höga mörkertal. Detta beror på att förövaren är 

någon som kvinnan lever tillsammans med och älskar. Detta beror bland annat på att en 

del kvinnor lever under en sådan skräck att de inte vågar anmäla. Ytterligare en orsak är 

att de inte anser att det gör någon skillnad att anmäla på grund av de låga straff som ofta 

döms ut för den här typen av brott. Jurist Anna Sundén som tidigare jobbat på 

brottsofferjouren skriver att hon ofta får frågan varför grova våldsbrott som begåtts av 

en man mot en närstående kvinna ofta får lägre straff än de som gjort sig skyldiga till 

exempelvis ekonomisk brottslighet.
3
 

En kvinna som utsätts för våld av sin partner under en lång tid är ofta psykiskt 

nedbruten. Ett problem för kvinnor som utsätts av våld i en nära relation är att det ofta 

inte får en adekvat brottsrubricering, till exempel döms misshandel ut istället för grov 

kvinnofridskränkning eller grov misshandel. I och med att kvinnofridskränkningsbrottet 

infördes 1998
4
 har Sverige en av de strängaste lagstiftningarna mot våld mot kvinnor i 

nära relationer. Fortfarande verkar det vara problem i tillämpningen, vilket synliggörs 

genom studier av domstolars beslut.
5
  

  

                                                 
1
 The World’s Women 1995:158. 

2
 Lundgren,  m.fl., Slagen Dam. 

3
 Sudén, Den onda cirkeln s. 25. 

4
 Prop 1997/98:55 

5
 Heimer, Posse, Utsatta och sårbara brottsoffer s 230. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och kritiskt granska utvecklingen av 

lagregleringen och rättstillämpningen angående våld mot kvinnor i nära relationer. 

Vidare fokuserar uppsatsen på hur utvecklingen har sett ut för kvinnor och vilka regler 

som finns för att hjälpa dem när de har anmält samt hur det är att leva i ett våldamt 

förhållande för att ge en samlad bild. För att uppnå syftet har följande frågeställningar 

berörts: 

F1: Hur har det i ett historiskt perspektiv sett ut för kvinnor som blir utsatta för våld i 

nära relationer? 

F2: Vilka lagar har utvecklats kring detta problem och varför? 

F3: Hur tillämpas bestämmelserna i dagens rättsystem? 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till området mäns våld mot kvinnor i nära relationer, vilket avser 

män som brukar våld mot sin hustru, sambo eller flickvän. Våld i samkönade relationer 

samt våld mot barn kommer därför att utelämnas. Denna avgränsning har valts för att 

våld mot barn skiljer så mycket i många avseenden från våld mot kvinnor. Våld i 

samkönade relationer behandlas inte på grund av att uppsatsen skrivs utifrån ett 

kvinnoperspektiv och våld utfört av en man mot en kvinna är det vanligaste och därmed 

största problemet. Misshandel eller annat våld mot kvinnor som inte sker i hemmet 

kommer inte heller tas upp eftersom det blir annorlunda då kvinnan inte har en relation 

med förövaren. Uppsatsen kommer främst fokusera på brotten grov 

kvinnofridkränkning, misshandel, grov misshandel och våldtäkt. Dessa 

brottrubriceringar ligger nära varandra och det är av intresse att se vilken rubricering 

åklagare respektive domare valt beroende på omständigheterna i målet.  

1.3 Metod   
För att uppfylla syftet kommer olika juridiska källor användas. Framförallt lagtext, 

förarbeten och relevant doktrin. För att besvara F1 har doktrin används samt granskning 

av tidigare motioner och förarbeten. För att besvara F2 har främst förarbeten och lagtext 

används. För vidare information och problem kring denna fråga har doktrin används. 

För att besvara F3 har en studie av rättsfall gjorts rörande mål om misshandel, grov 

misshandel, våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Genomgående i uppsatsen är att 

den skrivs från ett kvinnoperspektiv där utsatta och misshandlade kvinnors rätt till ett 

vanligt liv står i centrum. 
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2. Bakgrund 
 

2.1  Historisk bakgrund 
För att förstå utvecklingen av regler kring kvinnor som blir utsatta för våld i nära 

relationer bör det inledningsvis nämnas något om hur det sett ut historiskt. Under 1734 

års lag berodde kvinnors myndighet på vilket slags förhållande hon hade till en man. 

Kvinnor på den tiden stod under förmyndarskap under sin far eller make.
6
 Enligt 1734 

års lag ärvdabalken 19:2 stadgades det: 

Mö, av vad ålder hon vara må, står under förmynderskap 

Till och med 1864 var det lagligt att slå sin hustru, det var först genom att 

strafflagstiftningen antogs samma år som det blev olagligt att slå sin fru. Dock var det 

fortfarande upp till kvinnan att anmäla brottet då det berövades i hemmet.
7
 

Under första halvan av 1900-talet lagstiftades det för att kvinnor och män skulle bli mer 

jämställda genom till exempel allmän rösträtt 1921 och förbud mot att avskeda kvinnor 

på grund av graviditet eller giftmål 1939. Trots dessa åtgärder för att främja jämställdhet 

drogs en gräns vid vad som inträffade i hemmet. Staten lade sig inte i 

familjeangelägenheter vilket gjorde våld mot kvinnor i hemmet osynligt.
8
 

1938 väcktes en motion i Sveriges riksdag. Förslaget rörde åtgärder mot 

hustrumisshandel. Kvinnorna bakom motionen ville ändra åtalsreglerna för att 

hustrumisshandel skulle falla under allmänt åtal.
9
 Vad gällde misshandel i hemmet föll 

det på den tiden endast grov misshandel eller misshandel som lett till döden under 

allmänt åtal.
10

 Motionärerna ville även inrätta socialkuratorer för att hjälpa de 

våldsdrabbade som var till för både mannen och kvinnan eftersom de både ansågs vara 

ansvariga för våldet. Frågan ansågs dock vara partisk och kvinnoorienterad. Motionen 

kritiserades i riksdagen för att ha överdrivit kvinnans utsatthet och förbisett mannens 

problem. I ett protokoll från första kammaren uttalades att en utredning av detta slag 

borde fokusera på båda parter eftersom att en misshandel utförd av hustrun även kan 

tänkas vara möjlig.
11

 Således togs förslaget inte emot väl och avslogs av första 

lagutskottet.
12

 Motionärerna blev tillrättavisade med följande uttalande: 

Jag är alldelens övertygad om, att om ni kvinnliga motionärer tänk er lite för, hade ni 

inte kommit med detta förslag.
13

  

Att fruar blev slagna av sina makar var inte någon hemlighet men om våldet inte störde 

allmänheten betraktades det som en privatsak mellan makarna. Våldet konstruerades till 

ett icke-problem genom synen som gnabb makar emellan där fruns makt låg i orden och 

makens i slagen. Därmed fanns inget offer. Våldet framställdes genom detta som 

bagatellartat och ansågs normalt eftersom det var på det sättet makar grälade. På grunda 

av privatlivets helgd ansågs kvinnomisshandel falla utanför statens ingripande. Staten 

                                                 
6
 Granström, Andersson, Jansson, Oja, Kvinnorna och rätten s.17. 

7
 Larsson, Den onda cirkeln s. 60-61. 

8
 Heimer, Posse, Utsatta och sårbara brottsoffer s. 221. 

9
 Motion 1938 II:208. 

10
 SFS 1937:242. 

11
 Första kammarens protokoll 1938:38 s 84. 

12
 Wendt, Höjer, Rädslans politik s 53. 

13
 Andra kammarens protokoll 1938:39 s 60. 
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ansåg sig veta att varken frun eller mannen hade något intresse av att deras privata 

angelägenheter skulle lösas någon annanstans än i hemmet.
14

  

Våldtäkt inom äktenskapet blev olagligt genom en proposition först 1962
15

 som trädde i 

kraft 1965. När förslaget kom blev det mycket omdebatterat. Diskussionen handlade om 

våld mot kvinnor i hemmet överhuvudtaget skulle ses som ett problem eller om det var 

en mer eller mindre naturlig del av äktenskapet. Även om det skulle anses vara ett 

problem rådde det delade meningar om våldet skulle hanteras med offentligt ingripande. 

Ytterligare en viktig del i debatten handlade om var gränsen gick mellan våld och vanlig 

sexualitet.
16

 

Misshandel av kvinnor har alltid förekommit och en viktig orsak är att kvinnor har 

ansetts underordnade mannen på grund av ett historiskt ojämnt maktförhållande mellan 

män och kvinnor.
17

 På 1970-talet när kvinnorörelsen växte fram synliggjordes våldet 

som ett hot mot kvinnors hälsa. Mäns våld mot kvinnor började därmed ses som ett 

samhällsproblem istället för en privat angelägenhet paret emellan.
18

  

I ett försök att stoppa misshandel av kvinnor i hemmet ändrades åtalsreglerna 1982. De 

tidigare reglerna ändrades som gjorde att endast grov misshandel eller misshandel som 

skett på allmän plats föll under allmänt åtal.
19

 Lagändringen angående åtal vid 

misshandel i hemmet som gick igenom den 1 januari 1982,
20

 tog avstånd från den gamla 

synen på misshandel av kvinnor i hemmet som en privat angelägenhet även från juridisk 

synpunkt. I realiteten är det inte möjligt för en kvinna att ta tillbaka sin anmälan 

eftersom kvinnomisshandel faller under allmänt åtal, men om kvinnan inte vill 

medverka är det väldigt svårt att få en fällande dom.
21

 

2.2 Statistik 
I en undersökning som gjordes 2001 tillfrågades 10000 kvinnor i ådrarna 18 till 64 

varav cirka 70 procent svarade angående mäns våld mot kvinnor. Det var den första 

undersökningen i sitt slag som gjorts i Sverige. Undersökningen syftade till att visa hur 

utbrett våld mot kvinnor är i Sverige.
 22

 Undersökningen valdes i denna uppsats på 

grund av att det är den största undersökningen i sitt slag som gjorts i Sverige. 

Enligt denna undersökning hade 35 procent utsatts för våld av en tidigare make eller 

sambo. Totalt 28 procent hade blivit utsatta för fysiskt våld av en tidigare make eller 

sambo. Den vanligaste typen av fysiskt våld var att bli fasthållen, släpad eller knuffad, 

och 23 procent av kvinnorna i undersökningen hade erfarenhet av detta. Totalt 16 

procent hade erfarenheter av någon form av sexuellt våld från tidigare make eller 

sambo. Till sexuellt våld räknas att maken eller sambon har tvingat eller försökt tvinga 

kvinnan till någon form av sexuell aktivitet genom hot eller våld, att mannen utfört eller 

försökt utföra en sexuell aktivitet som kvinnan inte kunnat försvara sig emot på grund 

av att hon sov eller var drogad samt om mannen tagit på kvinnan sexuellt mot hennes 

vilja. 19 procent av kvinnorna i undersökningen hade blivit utsatta för hot av en tidigare 

make eller sambo. Sammanlagt hade 64 procent av de kvinnor som utsatts för 

misshandel svarat att det handlade om fler än ett våldstillfälle. Var tionde kvinna med 

                                                 
14

 Wendt, Höjer, Rädslans politik s 55-57. 
15

 Prop 1962:10 s B18. 
16

 Wendt, Höjer, Rädslans politik s 54. 
17

 UN declaration on the elimination of violence against women 48/104. 
18

 Heimer, Posse, Utsatta och såbara brottsoffer s 221. 
19

 Prop 1981/82:43 om ändring i brottsbalken(åtalsregler vid misshandel)s 7. 
20

 A. a  s 1. 
21

 Larsson, Den onda cirkeln s 61. 
22

 Lundgren,  m.fl., Slagen Dam. 
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erfarenheter av våld i en nära relation svarade att de varit med om fler än 50 

våldstillfällen.
23

 11 procent hade blivit utsatta för våld av sin nuvarande sambo eller 

make. Hälften av dessa hade blivit utsatta för våld det senaste året.
24

 

Eftersom detta var frågan om en väldigt stor undersökning med bra respons ger det en 

ganska bra bild angående våld mot kvinnor i Sverige.   

3. Att leva i ett misshandelsförhållande 
 

För att få en djupare förståelse för varför dessa regler är viktiga ges en beskrivning av 

dessa kvinnors situation. Avsnittet behandlar de olika typer av våld som förekommer 

samt en beskrivning av den normaliseringsprocess som kvinnor som lever i våldsamma 

relationer genomgår.  

Våld som begås mot kvinnor i nära relationer finns av olika slag. Det är inte endast 

fysiskt och sexuellt våld som kvinnor utsätts för. Det är därför även viktigt att vara 

medveten om det psykiska våldet som pågår i ett våldsamt förhållande.   

3.1 Fysiskt våld 
Fysiskt våld är den våldsform som vanligen förknippas med begreppet våld. Alla 

handlingar som leder till fysisk smärta faller under den här typen av våld. Fysiskt våld 

är det våld som lättast syns genom blånader eller blödningar. Men det finns även former 

av fysiskt våld som inte syns, till exempel inre blödningar och liknande. Exempel på 

fysiskt våld är slag, sparkar, knuffar och andra fysiska handingar som leder till fysisk 

smärta. Det är inte vanligt att kvinnan lämnar mannen första gången hon blir slagen. Det 

som leder till att kvinnan till slut anmäler mannen är om våldet är särskilt grovt eller 

allvarligt.
25

 

 

3.2 Psykiskt våld 
Psykiskt våld är svårt att definiera och kan visa sig i många olika former. Psykisk 

misshandel syftar till att framkalla skuld och skam hos kvinnan. Genom psykisk 

misshandel bryts kvinnan ned psykiskt och tappar sin självkänsla, och det sker allt från 

totalt banala små handlingar till isolering och psykisk kränkning.
26

 

Kvinnofridskränkningsbrottet upptar även denna typ av kränkning eftersom det leder till 

att kvinnas självkänsla skadas och sådana gärningar bör därför vara straffbara i 

kombination med fysiskt våld.
27

 Exempel på psykisk misshandel är att isolera kvinnan, 

att tala om för henne att hon är värdelös och kalla henne fula saker. 

3.3 Ekonomiskt våld 
Ekonomiskt våld kan uttryckas genom att mannen försvårar kvinnans ekonomi på olika 

sätt. Ekonomiskt våld syftar till att kvinnan blir mer beroende av mannen.
28

  

Exempel på ekonomiskt våld är att mannen försvårar för kvinnan att kunna arbeta 

genom att till exempel inte ta ansvar för barnen när kvinnan är på jobbet eller genom att 

                                                 
23

 Lundgren, m.fl. Slagen dam s 23-25. 
24

 A. a s 27. 
25

 Agevall, Våldet och kärleken s 144. 
26

 A. a s 145. 
27

 Heimer, Posse, Utsatta och såbara brottsoffer s 230. 
28

 Agevall, Våldet och kärleken s 146. 
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trakassera henne på jobbet. Ett annat uttryck för ekonomiskt våld är att mannen inte 

låter kvinnan ha kontroll över sin egen ekonomi. 

3.4 Sexuellt våld 
Det sexuella våldet är det som det pratas minst om från kvinnor som varit med om det. 

Detta syns inte i statistiken eftersom våldtäkt sällan tas med i mål om 

kvinnofriskränkning. Sexuellt våld visar sig genom att mannen tvingar kvinnan till olika 

former av sexuella handlingar som hon inte vill vara med om. Det är även problematiskt 

eftersom kvinnor som väl anmält misshandel genom sin beskrivning av det sexuella 

våldet förminskar det till något mindre än vad det är.
29

 Exempel på sexuellt våld är att 

mannen tvingar kvinnan att utför sexuella handlingar genom våld eller hot. 

3.5 Normaliseringsprocessen 
Eva Lundgren, professor i sociologi, har förklarat normaliseringsprocessen i ett 

misshandelsförhållande hur våldet blir normalt både från kvinnas respektive mannens 

synvinkel. 

En våldsutövande man använder våldet för att vidhålla och stärka kontrollen över 

kvinnan som han lever i ett förhållande med. De första gångerna han slår skyller han på 

missförhållanden i livet som till exempel stress på jobbet. Han är då väldigt ursäktande 

och ångerfylld. När misshandeln fortgår upphör ursäkterna och han motiverar istället 

våldet med att det är något fel på kvinnan. Med våldet anser sig mannen stärka sin egen 

maskulinitet och fastslår mannens överordning och kvinnans underordning. När han inte 

utövar våld mot kvinnan kontrollerar han henne på andra sätt. Genom att bestämma vad 

hon får och inte får göra, vem hon får och inte får umgås med. På detta sätt förminskar 

mannen kvinnans livsutrymme. När våldet når ett senare stadium menar Lundgren att 

mannens överordning och våldsbrukande kopplas till starka erotiska upplevelser som 

hans kontroll ger vilket bidrar till drivkraften bakom våldet och steget till att bruka våld 

förkortas.
30

 

För kvinnan blir våldet en del av vardagen och gränserna för vad som är normalt suddas 

ut. Genom våldet känner kvinnan skuldkänslor och hon börjar se på sig själv genom 

mannens ögon. Hon tar på sig skulden för våldet. För kvinnan innebär även 

normaliseringsprocessen att hon börjar anpassa sig efter mannens syn på hur en relation 

ska se ut. Hennes handlingsutrymme minskar och hon isoleras från familj och vänner 

tills mannen är den enda personen i hennes liv. Mannen växlar mellan kärleksfull och 

våldsam vilket gör att kvinnan successivt bryts ner. Tillslut handlar det inte längre om 

att få ett slut på våldet utan det blir en fråga om att överleva. När kvinnan nått detta 

stadium kan hon både acceptera och förklara våldet.
31

 

  

                                                 
29

 Agevall, Våldet och kärleken s 147. 
30

 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Rapport från Amnesty s 7. 
31

 A. a 7. 
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4. Våldsdrabbade kvinnors möte med rättssystemet 
 

Detta avsnitt behandlar några av de olika myndigheter som en kvinna som tagit eller 

försöker ta sig ur ett misshandelsförhållande möter. Rollerna för dessa myndigheter 

beskrivs i kontext till att möta en våldsutsatt kvinna. Problem och förslag till 

förbättringar tas upp för att mötet med dessa ska bli lättare och fler brott ska leda till 

åtal. I detta avsnitt tas även fördomar som finns i rättsalen upp, vilket är ytterligare ett 

problem till att fler åtal inte leder till en fällande dom. 

4.1 Polisens roll 
Polisen är ofta den första myndighet kvinnan möter eftersom det är polisen som tar 

emot anmälan eller kommer till plats om någon anmält. Det är viktigt att hon då ska 

kunna känna dig trygg för att redogöra vad som hänt eftersom det är polisen som på 

åklagarens begäran utreder vad som hänt, vilket typ av brott som förekommit och vem 

som är gärningsman. Eftersom polisen ofta är den första myndighetskontakten för 

kvinnan har de även en viktig roll som brottsofferstöd. Polismyndigheten har även 

ansvar för att skydda brottsoffret genom att skapa sig en uppfattning om vilket hot som 

föreligger mot brottsoffret för att bedöma om det behövs något särskilt skydd.
32

  

Förutom att utreda, beivra och lagföra brott har polisen idag ett ansvar att hantera och 

bemöta brottsoffer. Polisens brottsofferstödjande arbete kan ses från en 

utredningssynpunkt samt från brottsoffersynpunkt. I utredningssyftet är det viktigt att 

polisen får brottsoffret att känna sig trygg att samarbeta och ge all relevant information 

för att utredningen ska kunna fortgå. Den som har utsatts för ett brott har en önskan att 

bli trodda och få förståelse då de kommer till polisen.
33

 

Det är därför viktigt att poliser har en ingående kunskap om hur det är att leva i en 

våldsam relation. Kvinnor som lever i ett misshandelsförhållande kan verka som att de 

inte vill samarbeta och är otydliga i sina berättelser. Det är en orsak till att 

förundersökningar läggs ned, på grund av att kvinnans berättelse inte är trovärdig eller 

att förundersökningarna inte utförts korrekt. På grund av detta är det viktigt att poliser 

har en förståelse för att kvinnor i denna situation inte uppträder som de förväntas göra.
34

 

I brottsförebygganderådets rapport från år 2008 har fyra olika faktorer plockats fram 

som påverkar sannolikheten att ett brott mot en kvinna i en nära relation ska klaras upp. 

 Det finns ett vittne som styrker kvinnans berättelse 

 Målsägande medverkar i brottsutredningen 

 Det finns dokumenterade skador 

 Den misstänkte har gjort vissa medgivande
35

 

4.2 Åklagarens roll 
Vid en rättegång är åklagarens uppgift att väcka talan och yrka att den åtalade ska hållas 

ansvarig för brottet. Åklagarens yrkande som formuleras i stämningsansökan utgör vad 

domstolen kan pröva i rättegången. I stämningsansökan gör åklagaren en 

gärningsbeskrivning som förklarar vad som hänt samt vad gärningsmannen kan dömas 

för
36

. Domstolen kan vidare ändra brottrubriceringen så länge kriterierna för brottet 

                                                 
32

 Agevall, Våldet och kärleken s 131. 
33

 A. a s 132. 
34

 Heimer, Posse, Utsatta och sårbara brottsoffer s 234. 
35

 BRÅ 2008:25-”Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer”. 
36

 Sundén, Den onda cirkeln s 26. 
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finns upptagna i stämningsansökan.
37

 Det gäller för åklagaren samma som för polisen, 

de måste ha en förståelse för kvinnor i den utsatta situationen som misshandlade 

kvinnor befinner sig i för att kunna utreda och åtala på ett adekvat sätt.
38

 

4.3  Domstolens roll 
Även för domstolarna krävs djupare kunskap. Det är viktigt att de förstår hur till 

exempel normaliseringsprocessen påverkar kvinnan och hur svårt det är för henne att bli 

utfrågad om väldigt privata saker samtidigt som förövaren ofta sitter i samma rum och 

lyssnar.
39

 Det är också viktigt för domstolen att veta att föreställningen om det ”ideala 

brottsoffret ” inte går att applicera på en misshandlad kvinna, dels för att hon är psykiskt 

nedbruten och del för att hon har ett nära förhållande till förövaren.
40

 

4.4 Fördomar i rättssalen 
Trots att vi ser en jämnare könsfördelning bland domare och åklagare möts kvinnor som 

utsatts för våld i hemmet av en oförståelse i rätten. Oförståelsen beror inte på att det 

finns för få kvinnor i rätten utan på fördomar från samhället i stort. En misshandlad 

kvinna möts i rätten med frågor om varför hon inte gått, om hon varit provocerande. 

Hon behandlas på så sätt som delaktig till våldet. Dessa attityder och fördomar finns 

inom samhället och har lyckats få fäste även i rättsväsendet. En utomstående har svårt 

att förstå den normaliseringsprocess kvinnan går igenom i den här typen av våldsamt 

förhållande. En person som inte varit med om något liknande kan inte förstå hur 

gränserna mellan ett kärleksfullt förhållande och våld och förnedring suddas ut.
41

   

Utgångspunkten i Sveriges grundlag är att alla är lika inför lagen. Därför ska alla 

behandlas lika. Men verkligheten ser annorlunda ut, män och kvinnor behandlas olika 

utifrån föreställningar om hur män respektive kvinnor ska vara. Trots ambitionen om en 

könsneutral lagstiftning dominerar den manliga normen. De individer som lagstiftaren 

har i åtanke vid lagstiftningen förväntas ha egenskaper och möjligheter som ofta bättre 

stämmer överens med de erfarenheter som män har.
42

  

 

  

                                                 
37

 RB 30:3. 
38

 Heimer, Posse, Utsatta och sårbara brottsoffer s 234. 
39

 A. a s 235. 
40

 Sundén, Den onda cirkeln s 49. 
41

 Granström, Den onda cirkeln s 11. 
42

 A. a s 12-13. 
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5. Aktuell lagstiftning 
 

Detta avsnitt behandlar den lagstiftning som är tillämpbar vid våld i nära relationer. 

Bestämmelsernas definition i lagtext kommer att beskrivas liksom problem vid 

tillämpningen. Vid våld mot kvinnor i nära relationer finns ett antal lagrum som kan 

vara aktuella. Det är inte alltid kvinnofridkränkning som är den rätta brottsrubriceringen 

då en kvinna misshandlats av sin make eller sambo. De bestämmelser som är av störst 

intresse är grov kvinnofridskränkning samt misshandelsbrotten och är därför de som är 

mest utredda. Även brott som olaga frihetsberövande, olaga hot, olaga tvång och 

våldtäkt tas upp till granskning eftersom dessa brott ingår i 

kvinnofridskränkningsbrottet. 

5.1 Grov Fridskränknig 
Grov fridskränkning definieras i lagtext: 

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

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

upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt 

skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader 

och högst sex år. 

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

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

äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas 

för grov kvinnofridskränkning till samma straff.
43

 

Grov kvinnofridskränknig är vad som i vardagligt tal och böcker kallas till exempel 

kvinnomisshandel eller våld i nära relationer. Med detta menas när en kvinna blir slagen 

av en man som hon har eller haft en samborelation tillsammans med eller är/har varit 

gift med. Det förekommer oftast i hemmet och blir ofta osynligt för andra.  

5.1.1 Kvinnofridspropositionen 
Kvinnovåldskommissionen gjorde en utredning 1995 under namnet kvinnofrid

44
 vilket 

ledde till att 1997 lades en proposition fram som även den fick namnet kvinnofrid. 

Utredningen handlade om svenska kvinnors utsatthet i flera olika aspekter. 

Utgångspunkten var att trots att Sverige anses som ett av de mest jämställda länderna 

fanns utrymme för förbättring inom ett flertal områden. Kvinnor har i Sverige lätt att 

vara självförsörjande och har lätt att dela föräldraledigheten med sin partner. Samtidigt 

sågs en ökning av våld mot kvinnor i nära relationer vilket ansågs ha sitt ursprung i 

fördomar och föreställningar av männens överordning och kvinnors underordning. Brott 

mot kvinnor i nära relationer skulle därför bli ett prioriterat brott för rättsväsendet. 

Eftersom dessa brott ansågs stå i vägen för jämställdheten förelåg krav på 

förändringar.
45

  

Genom denna proposition blev kvinnofridskränkningen en ny brottskategori. Kravet för 

att någon skulle dömas för grov kvinnofridskränkning var att någon av de straffbara 

gärningarna i kapitel 3,4 eller 6 i brottsbalken utfördes upprepade gånger av en man mot 

en kvinna som han är eller har varit gift med eller levt under äktenskapliga former 

tillsammans med. Stor vikt vid bestämningen av straffskalan skulle läggas på om det 

                                                 
43

 Brottsbalken 4 kap. 4a§. 
44

 SOU 1995:60. 
45

 Prop 1997/98:55 s 20-21. 
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varit frågan om systematiska kränkningar. Detta på grund av den normaliseringsprocess 

som sker inom misshandelsförhållanden.
46

   

5.1.2 Grov fridskränkning 
Brottsrubriceringen fridskränkning bildades genom propositionen kvinnofrid. Syftet 

med lagstiftningen var att angripa systematiska kränkningar. Förutsättningen för att 

kunna döma någon för grov fridskränkning är att gärningarna varit i ett led av 

upprepade kränkningar.
47

 De gärningar som omfattas av fridskränkningsbrottet är de i 3, 

4 och 6 kapitlen i brottsbalken. De vill säga misshandelsbrotten, de frihetsberövande 

brotten, fridsbrotten och sexualbrotten. Rekvisiten för grov fridskränkning är således att 

exempelvis misshandel, frihetsberövning, olaga hot, våldtäkt eller andra sexualbrott 

förkommit i ett led av upprepade kränkningar. 

Kvinnofridspropositionen syftade främst på att angripa mäns våld mot kvinnor men 

fridskränkningsbrottet ansågs vara nödvändig för att skydda barn, andra närstående 

personer samt homosexuella par som utsätts för samma typ av kränkning och därför 

delades paragrafen upp i två delar, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. 

Med anhöriga menas i brottet syskon, föräldrar, barn och nära släktingar.
48

 Grövre brott 

som grov misshandel eller grova sexualbrott räknas inte till brottet då allmänna 

konkurrensregler vid brott gäller. Detta på grund av att grövre brott med högre straff 

skala inte ska falla under fridskränkningsbrottet med lägre straffskala.
49

 

Kvinnovåldskommissionen ansåg att brottet inte skulle infatta minderåriga barn och att 

lägsta straff skulle vara ett års fängelse. Deras syfte var främst att förhindra våld mot 

kvinnor, men både lagrådet och regeringen var överens om att barn och andra 

närstående även skulle omfattas i brottet samt att lägsta straff skulle bestämmas till sex 

månader eftersom det ansågs var möjligt att ett år skulle var för hårt i vissa fall.
50

  

När högsta domstolen 1999 för första gången prövade ett fall angående grov 

kvinnofridskränkning upptäcktes problem vid tillämpningen. En man som var dömd för 

två misshandelsfall mot samma kvinna. Vid högsta domstolens prövning var ytterligare 

tre misshandelsfall uppe till prövning. De tidigare dömda fallen av misshandel ansågs 

som bidragande för att bevisa att det var frågan om en upprepad kränkning. På grund av 

att en av de åtalade gärningarna skett innan införandet av den nya lagen dömdes mannen 

för misshandel istället för grov kvinnofridskränkning.
51

  

På grund av högsta domstolens dom ansågs att paragrafen inte var tillräckligt tydlig. 

Syftet med det nya brottet var att det skulle vara tillräckligt att gärningarna varit i ett led 

av en upprepad kränkning för att dömas för grov kvinnofridskränkning eller grov 

fridskränknig. Utifrån högsta domstolens dom framgick nu att det krävdes ytterliga 

kränkningar utanför åtalspunkterna för att döma för grov kvinnofridskränkning eller 

grov fridskränkning. Detta gjorde att syftet med den nya brottsrubriceringen inte 

uppfylldes. På grund av detta ändrades paragrafen för att tydliggöra att det inte krävdes 

ytterligare kränkningar utöver de som stod under åtal den första januari år 2000.
52

  

                                                 
46

 Prop 1997/98:55 s 74-75. 
47

 A. a s 74. 
48

 A. a s 79. 
49

 A. a s 80-81. 
50

 A. a s 74. 
51

 NJA 1999:15. 
52

 Prop 1998/99:145. 



11 

 

5.1.3 Grov kvinnofridskränkning 
Genom kvinnofridspropositionen kom det nya lagrummet om grov 

kvinnofridskränkning samtidigt som grov fridskränkning. För grov 

kvinnofridskränkning krävs alltså samma rekvisit som för grov fridskränkning. Det 

gäller att gärningarna varit i ett led av upprepade kränkningar. Skillnaden för 

kvinnofridskränkning är att de straffbara gärningarna begåtts av en man mot en kvinna 

som han har eller haft en nära relation med. 

Kvinnovåldskommissionens ursprungliga förslag riktades endast mot kvinnor som av en 

man blivit utsatt för både fysisk misshandel och psykisk terror. Då omfattades inte 

endast kvinnor i förhållanden med våldsamma män utan även mödrar och döttrar. De 

tog stor hänsyn till normaliseringsprocessen som pågår i våldsamma förhållanden. 

Kvinnovåldskommissionen ville att straffbelagda gärningar som misshandel och olaga 

hot skulle ingå i det nya brottet såväl som gärningar som inte var straffbelagda i form av 

psykisk misshandel som till exempel att hindra kvinnan från att träffa släkt och vänner. 

Dessa gärningar ansågs sammantagna skada kvinnans självkänsla och integritet. På 

grund av att kränkningarna ofta begåtts under en lång tidsperiod skulle det inte vara 

nödvändigt att tidsbestämma varje enskild händelse i domstolen. De ville även att 

brottet skulle anses perduerande, med vilket menas att det sammantaget pågår ett brott 

från början av misshandelsperioden till dess att kvinnan inte längre utsätts av någon 

form utav misshandel eller hot från mannen. Lägsta straff ville de bestämma till ett års 

fängelse. Eftersom de kunde tänkas att dessa gärningar kan begås av en kvinna eller av 

en man mot en annan man delade de upp brottet i två stycken, grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning.
53

 

Regeringen tar fasta på normaliseringsprocessen och den psykiska påfrestelsen som 

kvinnor i misshandelsförhållanden utsätts för i sitt uttalande i propositionen. Vidare 

håller de med kvinnovåldskommissionens förslag om att varje gärning inte behöver 

tidsbestämmas, dock måste en del av gärningarna konkretiseras. Det beviskravet har 

även används i ett rättsfall angående sexualbrott mot en minderårig dotter.
54

 Även 

psykisk misshandel ansåg regeringen vara straffbar under vissa förutsättningar eftersom 

psykisk sjukdom räknad som sjukdom i misshandelsparagrafen. Dock måste 

orsakssambandet mellan effekten och gärningen vara adekvat för att någon ska dömas 

ansvarig.
55

 Vidare ansåg regeringen att brottet inte skulle ses som ett perduerande brott 

på grund av att det skulle vara svårare att bevisa att brott har begåtts. Endast lindrigare 

psykisk misshandel ansågs inte kunna dömas enligt den nya paragrafen på grund av att 

det fanns risk för att bli för diffust. För att undankomma oklarheter skulle därför 

fridskränkningsbrotten utgöras av flera straffbelagda gärningar i ett led av upprepad 

kränkning för att markera allvaret i den typen av brottslighet och ta hänsyn till kvinnans 

situation.
56

  

I lagrådets uttalande nämner de att den nya straffbestämmelsen även är effektivt i 

normbildande syfte. De tog fasta på att upprepade gärningar av den här typen ofta kan 

vara svåra för kvinnor att skilja på. Regeringen ansåg att brottet inte skulle vara av 

perduerande art. Begränsningen till kapitel 3,4 och 6 ansågs vara väl motiverade, det var 

även rekvisitet angående upprepade kränkningar av personens integritet och allvarlig 

skada av personens självkänsla. Lagrådet yttrade även att gärningar som inte är för sig 

straffbara kan vara av intresse för åklagaren att ta upp för att ge en helhetsbild över 

                                                 
53

 Prop 1997/98:55 s 74. 
54

 NJA 1992 s 446 
55

 Prop 1997/98:55 s 74-75. 
56

 A. a s 76-81. 
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kvinnans situation. Detta för att åklagaren lättare ska kunna bevisa att det varit frågan 

om en upprepad kränkning. De ansåg att den bristande precisionen i lagtexten kunde 

leda till att icke straffbelagda gärningar skulle leda till straff vilket skulle bryta mot 

legalitetsprincipen i dåvarande RF 2:10. På grund av detta ansåg lagrådet att 

formuleringen borde lyda
57

: 

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

tidigare närstående person, döms, om gärningarna innebär upprepade kränkningar av 

personens integritet och är ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 

fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 

 

Närståendebegreppet diskuteras i ett fall från högsta domstolen. Där de kom fram till att 

ett par som inte bott tillsammans men haft nyckel till varandras lägenheter skulle anses 

som närstående. Detta trots att paragrafen nämner närstående som sambo eller hustru. 

De motiverar detta med syftet enligt förarbetena var att mäns brott mot kvinnor i nära 

relationer ska få ett adekvat straff. Eftersom paret ansågs haft en nära relation vid 

misshandelstillfällena dömde högsta domstolen mannen för grov kvinnofridskränkning 

till åtta månaders fängelse.
58

 

5.1.4 Problem med kvinnofridskränkning 
I Sverige har vi bra lagstiftning för kvinnomisshandel eftersom det finns en lagparagraf 

särskilt utvecklad för de upprepade kränkningar som är vanliga i ett långtgående 

misshandelsförhållande. Utifrån lagstiftningen borde dessa brott hanteras väl. Problemet 

ligger inte i lagstiftningen utan i åklagare och domstolars sätt att tillämpa den. Ofta 

händer det att misshandel som bör anses som grov misshandel döms som grov 

kvinnofridskränkning trots att det i förarbetena står att det i ett sådant fall ska dömas 

som grov misshandel. Ytterligare ett problem är att förståelse saknas för misshandlade 

kvinnor på grund av kunskapsbrist.
59

 Ett problem som uppstår för åklagaren i 

kvinnofridskränkningsmål är att flera misshandelstillfällen måste bevisas för att 

rekvisiten för grov kvinnofridskränkning ska uppfyllas, vilket naturligtvis är svårare än 

att bevisa ett. Överhuvudtaget är bevisläget svårt i alla typer av misshandel som sker i 

hemmet utan vittnen. 
60

 

5.2 Misshandel  
Misshandel definieras i lagtext: 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, 

döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader.
61

 

Vid våld mot kvinnor i nära relationer kan brottsrubriceringen misshandel bli aktuell om 

brottet inte uppfyller rekvisiten för kvinnofridskränkning. Till exempel om det är en 

isolerad händelse som inte är en del av upprepade kränkningar.  

Rekvisiten för misshandel är att en person på något sätt orsakar en annan person 

kroppsskada, smärta, sjukdom eller försätter personen i vanmakt genom en fysisk 

handling.  

                                                 
57

 Prop 1997/98:55 s 205-209. 
58

 NJA 2004 s 97. 
59

 Sundén, Den onda cirkel s 49-52. 
60

 A. a s. 23. 
61

 Brottsbalken 3 kap 5§. 
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Eftersom misshandel kan begås på många olika sätt har man valt att endast använda 

begreppet tillfoga i lagtexten. Begreppet kroppsskada innefattar till exempel sår, 

svullnader och funktionsrubbningar. Exempel på fysisk sjukdom brukar könssjukdomar 

nämnas som. Även psykisk sjukdom kan räknas in som sjukdom. Med vanmakt och 

annat sådant tillstånd menas till exempel medvetslöshet eller förlamning. Eftersom 

misshandel är ett effektbrott krävs att ett adekvat orsakssamband föreligger mellan 

handlingen och effekten.
62

  

När åtalsreglerna för misshandelsbrott ändrades 1982 var det främst för att komma åt 

kvinnomisshandel. Innan ändringen föll endast grov misshandel och misshandel på 

allmän plats under allmänt åtal.
63

 När Sexualbrottskommittén lade fram detta förslag i 

en proposition. Deras uttalande i propositionen var att ändringen av dessa regler inte 

kommer att ge någon djup inverkan på kvinnomisshandel men att de kommer att bidra 

till att ändra attityden mot kvinnomisshandel och att de utsatta kvinnorna får hjälp.
64

 

Sexualbrottskommittén sammanfattade skälen för ändringen i åtalsreglerna följande: 

1) Det gäller att inskärpa att misshandel av kvinnor i hemmet är ett allvarligt brott som 

är lika straffvärt som misshandel i andra sammanhang. 

2) Kommittén räknar med att förslaget åtminstone i vissa fall kommer att underlätta för 

misshandlade kvinnor att förändra sin svåra situation genom att de praktiska 

möjligheterna till hjälp från myndigheternas sida förbättras. 

3) Tillsammans med andra åtgärder kan förslaget åtminstone på sikt medverka till att 

den nu ofta förekommande kvinnomisshandeln minskas.
65

 

Sedan brottsbalkens införande har tre ändringar gjorts i misshandelsparagraferna. 1988 

sänktes gränsen för att misshandelsbrott ska anses som grovt en aning.
66

 Genom en 

proposition 1993 ändrades reglerna så att ringa misshandel kunde dömas till högst sex 

månaders fängelse istället för endast böter.
67

 Genom kvinnofridsreformen 1998 gjordes 

paragrafen könsneutral genom att byta ut honom till honom eller henne.
68

  

Enligt Burman
69

 finns inga klara rekvisit för att bedöma när en misshandel är ringa i 

varken lagtext eller förarbeten. I förarbetena gjorde straffrättskommissionen uttalandet 

att den lindrigare straffskalan bör tillämpas endast när misshandeln med hänsyn till 

omständigheterna är att betrakta som ringa.
70

 Inte heller i propositionen i vilken ringa 

misshandel kunde dömas till sex månaders fängelse gjordes några uttalanden som kan 

hjälpa att dra gränsen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden.
71

 Det 

som finns att stödja sig på vid gränsdragningen mellan normal och ringa misshandel är 

rättspraxis, till exempel ett helt oprovocerat knytnävsslag mot ansiktet har dömts som 

inte ringa.
72

 Slag med öppen hand som inte lett till allvarligare skador än rodnad har 

dömds som ringa i Högsta Domstolen.
73

 Knytnävsslag kan även dömas som ringa, 

                                                 
62

 Burman: Straffrätt och mäns våld mot kvinnor s 168-169. 
63

 Prop 1981/82:43 om ändring i brottsbalken(åtalsregler vid misshandel) s 1. 
64

 A .a s 6. 
65

 A. a s 7. 
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67

 Prop 1992/93: 141 s 28. 
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vilket de gjorde i ett fall från 1996 då förmildrande omständigheter ansågs vara 

alkoholpåverkan, lindriga skador och provokation genom att någon hällt läsk över 

gärningsmannen.
74

 

5.3 Grov misshandel 
Grov misshandel definieras i lagtext: 

 Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i 

lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om 

gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada 

eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst 

tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om 

kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om 

gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet.
75

 

För att grov misshandel ska utdömas är rekvisiten de samma som för misshandel det vill 

säga att en person orsakar en annan person kroppsskada, smärta, sjukdom eller försätter 

denna i vanmakt genom en fysisk handling. Utöver detta ska gärningen betraktas som 

livsfarlig eller medfört svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Att gärningsmannen 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet kan också göra att en misshandel ska betraktas 

som grov.  

Rekvisitet svår kroppsskada kan innefatta exempelvis förlust av talförmågan, syn eller 

hörsel, svårt lyte eller annat svårtkroppsfel. Livsfarlig gärning brukar anses omfatta 

handlingar då gärningsmannen använt ett livsfarligt vapen utan att svårare kroppsskada 

förekommit.
76

 Användning av tillhyggen tas upp i förarbetena som ett exempel då 

misshandel bör anses som grov.
77

 

När ändringen i lagtexten gjordes från ”synnerligen” till ”särskild” hänsynslöshet finns 

följande uttalande i förarbetet: 

”Denna ändring bör uppfattas som en allmän anvisning till domstolarna att tillämpa ett 

något mindre restriktivt synsätt än i dag när det gäller att kvalificera ett 

misshandelsbrott som grovt. Detta gäller särskilt såvitt avser hänsynen till sådana 

faktorer som att misshandeln varit oprovocerad och långvarig, påtagligt 

integritetskränkande eller riktat sig mot skyddslösa personer.”
78

 

I samma förarbete diskuteras även att kvinnomisshandel i regel utövas mot en fysiskt 

svagare part och även om de fysiska skadorna inte är omfattande bör det uppfattas som 

särskilt brutal om den fortgår under en längre tid. En sådan misshandel är även mycket 

psykiskt nedbrytande för kvinnan. Eftersom en kvinnomisshandel som pågår under en 

lång tid är väldigt integritetskränkande ansågs det därför att borde finnas en möjlighet 

att beteckna detta som grovt. Tidigare dömdes enligt praxis endast misshandel som var 

livshotande eller framkallat allvarliga skador som grov. Syftet med ändringen var att 

                                                 
74

 NJA 1996 s 782. 
75

 Brottsbalken 3 kap 6§. 
76

 Burman: Straffrätt och mäns våld mot kvinnor s 172. 
77

 Prop 1987/88:14 s 31 
78

 A. a s 6. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS1962-0700_K3_P5?versid=146-1-2005


15 

 

allvarligare fall av misshandel skulle få en adekvat rubricering för att markera allvaret i 

sådana brott.
79

 

I ett rättsfall från Högsta domstolen från 2003 dömde hovrätten två män för grov 

misshandel samt misshandel av normalgraden av en man utanför en pizzeria. 

Misshandeln hade skett oprovocerat och var inte kortvarig. Mannen hade tilldelats slag 

mot huvudet och sparkar då han låg ner på marken. Högsta domstolen tog fasta på att 

misshandeln skulle anses som grov på grund av att de fortsatt slå och sparka då mannen 

låg ner och inte kunde värja sig samt att det var oprovocerat. Trots att misshandeln inte 

orsakat livsfara eller allvarliga skador ansågs det att gärningsmännen visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet på grund av att de varit två gärningsmän, att misshandeln inte 

pågått under en kort tid och att de fortsatte slå och sparka då mannen låg ner och inte 

kunde värja sig. Den samlade helhetsbedömningen gjorde att misshandeln skulle anses 

som ett grovt brott.
80

 

5.4 Våldtäkt 
Våldtäkt definieras i lagtext: 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 

personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt 

skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än 

en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet.81
 

Rekvisiten för våldtäkt är att en person med våld eller hot tvingar en annan person till 

samlag eller någon annan form av sexuell handling. Även då samlag eller annan sexuell 

handling genomförs med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av 

till exempel medvetslöshet, sömn, berusning, drogpåverkan eller sjukdom är att 

jämställas med våldtäkt. Rekvisiten för att våldtäkt ska dömas som grovt är att våldet 

eller hot varit av allvarlig art eller att fler gärningsmän varit inblandade. Vidare 

uppkommer samma rekvisit som för grov misshandel angående särskild hänsynslöshet 

eller råhet. 

I förarbetena till den nya sexualbrottslagstiftningen går de igenom rekvisiten för 

våldtäkt. Med misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
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menas misshandel eller annat fysiskt betingande enligt förarbetena. Det kan röra sig om 

till exempel att tvinga någon att sära på benen, hindra offrets kroppsrörelser med den 

egna kroppstyngden och lindringare former av våldsutövning som att knuffa, slita eller 

hålla fast någon. Med hot krävdes enligt propositionen inte längre hot som var att 

jämställas med råntvång utan det räckte med lindringare former av hot för att hållas 

ansvarig för våldtäkt som till exempel hot om skadegörelse. Såväl hot till person som 

mot egendom var därför tillräckligt för straffansvar.
82

 

Med samlag menas vaginalt samlag men inget krav på fullbordande eller varaktighet 

finns, det räcker att könsorganen har kommit i beröring med varandra. Med en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag avses till exempel oralt samlag, analt samlag och att föra in 

föremål, fingrar eller knytnäve i offrets underliv eller anus. Att gärningsmannen tvingar 

offret att företa en handling innebär således att det är offret som under betvingande 

utför den sexuella handlingen medan det fallet att gärningsmannen tvingar offret att tåla 

en sexuell handling innebär att gärningsmannen under betvingandet är den som också 

aktivt utför den sexuella handlingen.
83

 

Tredje stycket med bestämmelsen för mindre grov våldtäkt är till för undantagsfall som 

exempelvis då sexuellt umgänge påbörjas med en person som sover och sedan vaknar 

och gör det klart att denne inte är intresserad av sexuellt umgänge och gärningsmannen 

då avslutar sina närmanden.
84

 

För att våldtäkt ska bedömas som grovt ska våldet vara av samma art som en allvarlig 

misshandel men behöver inte uppnå samma grad som grov misshandel. Även hot med 

vapen eller andra föremål som kan leda till allvarlig kroppsskada ska bedömas som 

grovt. Att flera har deltagit i våldtäkten är också en anledning att bedöma det som grov 

våldtäkt, antingen att offret utsatts för flera övergrepp av olika gärningsmän var och en i 

följd eller att flera gärningsmän deltagit i övergreppet samtidigt.
85

 

I propositionen Kvinnofrid uttalas uttryckligen att grov kvinnofridskränkning inte ska 

konkurrera med grövre brott som t.ex. grov våldtäkt. Eftersom straffskalan är lägre för 

grov kvinnofridskränkning än grov våldtäkt ska domstolarna i de fall där det är 

tillämpbart döma till grov våldtäkt.
86

 

Genom kvinnofridspropositionen utvidgades våldtäktsbegreppet och gjorde fler 

handlingar straffbara. Kvinnovåldskommissionen ville även göra en ändring i lagtexten 

så att ”sexuellt umgänge” byttes ut mot ”sexuellt utnyttjar” men förslaget godtogs inte 

på grund av att uttrycket ”sexuellt umgänge” hade en så väl förankrad betydelse inom 

förarbeten och praxis.
87

  

1998 tillsattes en kommitté för att utreda sexualbrotten. Kommittén föreslog att 

uttrycket ”sexuellt umgänge” genom hela sjätte kapitlet i brottsbalken skulle bytas ut 

mot ”sexuell handling”. Detta på grund av att uttrycket ansågs missvisande eftersom 

tankarna förs till en frivillig och ömsesidig akt. Vid tidigare tolkning av begreppet ansåg 

de att tillräckligt stor vikt inte lagts på omständigheterna och att detta därför inte var 

tillfredställande lagtolkning. De ansåg att avgörande bedömning skulle ta fasta på om 
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handlingen varit haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad till att kränka offrets 

sexuella integritet. Andra förhållanden som till exempel att handlingen skett vid 

upprepade tillfällen skulle också tas med i bedömningen. En del invändningar kom mot 

uttrycket eftersom de ansågs vara för vagt och att annat än vad som var tänkt kunde 

tänkas tolkas in i begreppet men vid en samlad bedömning ansåg regeringen att 

uttrycket ”sexuell handling” var passande eftersom det fanns ett tolkningsutrymme för 

varje enskilt tillfälle. Detta gjorde det även möjligt för handlingar som inte innefattade 

beröring av könsorganen att omfattas av begreppet om rekvisiten för sexuell prägel och 

kränkning av den sexuella integriteten var uppfyllda. Frågan om handlingen medfört 

direkt tillfredställelse av könsdriften skulle fortsättningsvis inte vara av betydelse för 

den rättsliga bedömningen.
88

  

I ett fall från högsta domstolen dömdes en man som haft ett förhållande med en kvinna 

för våldtäkt och misshandel till tre års fängelse. Trots att inga vittnen eller tekniska 

bevis fanns bedömde de att kvinnan var trovärdig i sin detaljerade berättelse. Det var 

dock inte fråga om grov våldtäkt. Att de hade varit i ett förhållande tillsammans ansågs 

inte vara av betydelse.
89
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5.5 Övriga lagrum 
Dessa lagrum har tagits upp som exempel på brott som faller under 

kvinnofridskränkning enligt 4 kapitlet i brottsbalken. De kommer därför att beskrivas i 

korthet genom en kort redovisning av rekvisiten för brotten olaga frihetsberövande, 

olaga tvång och olaga hot. 

Olaga frihetsberövande 

Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på 

annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till 

fängelse, lägst ett och högst tio år. 

Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år
90

 

Rekvisiten för olaga frihetsberövande är att på något sätt beröva en person på sin frihet 

genom att till exempel låsa in eller föra bort personen i fråga. Att på annat sätt beröva en 

person på friheten är att till exempel binda någon eller ställa dem under bevakning.
91

  

Skillnaden mellan människorov och olaga frihetsberövande rör de subjektiva 

rekvisiten.
92

 Med vilket menas att olaga frihetsberövande innebär berövande av en 

persons frihet genom inspärrning eller bortföring. Människorov innebär att föra bort och 

hålla en person inlåst med uppsåt att skada personen eller tvinga personen till tjänst eller 

utöva utpressning.
93

 

Olaga tvång 

Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller 

fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala 

eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock 

för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt. 

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och 

högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om 

gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr
94

 

Rekvisiten för olaga tvång är att tvinga någon att göra, tåla eller underlåta något genom 

våld eller hot om brottslig gärning. För straffansvar krävs att tvånget leder till att 

personen måste göra, tåla eller underlåta något. Det krävs med andra ord att tvånget ska 

ha gett resultat för straffansvar ska finnas.
95
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Olaga hot 

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är 

ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till 

person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år
96

 

Rekvisiten för olaga hot är att göra att en person fruktar för sin egen eller annans 

säkerhet genom hot om brottslig gärning, till exempel med vapen. Hot kan också riktas 

mot egendom och måste därmed inte vara riktad mot en person. Hotet måste komma till 

offrets kännedom, antingen direkt från gärningsmannen eller genom förmedling av 

någon annan.
97
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5.6 Åtgärder för att skydda våldsutsatta kvinnor 
Denna del behandlar de olika åtgärder som finns för att skydda kvinnor som utsatts för 

våld i en nära relation. Kontaktsförbudet är en viktig åtgärd för att kvinnor som utsatts 

för våld i en nära relation ska kunna känna sig trygg och gå tillbaka till ett normalt liv. 

Rätten till målsägarbiträde är en viktig funktion i rättsystemet som gör att kvinnor har 

ett extra stöd i rättegångsprocessen. 

5.6.1 Kontaktsförbud 
1988 infördes lag om besöksförbud i Sverige

98
 som 2011 ändrat namn till 

kontaktsförbud och samtidigt tillades ett antal paragrafer.
99

 Lagen tillkom för att skydda 

personer det fanns risk att någons skulle begå brott emot och personer som blev 

trakasserade eller förföljda. Framför allt kvinnor som utsatts för misshandel. 

Kontaktsförbud innebär att den som fått ett sådant förbud utfärdat mot sig inte får ta 

kontakt eller följa efter personen som ansökt om förbudet. Om förbudet inte är 

tillräckligt finns möjlighet att ansöka om utvidgat kontaktsförbud, vilket kan innebära 

till exempel förbud att uppehållas i närheten av personens bostad och liknande. Utvidgat 

kontaktsförbud utformas med hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet. 

Kontaktsförbud meddelas av åklagare och kan högst ställas till ett år och kan senare 

förlängas högst ett år i taget. Överträdelse ger böter eller fängelse i högst sex månader 

vilket prövas i allmän domstol.
100

   

I samband med kvinnor som utsatts för misshandel behövs denna lag för att de ska 

kunna känna sig trygga även efter att förövaren satts på fri fot. Den misshandlade 

kvinnan ska slippa ta åtgärder för att skydda sin adress och kunna leva i lugn och ro.
101

 

 

5.6.2 Rätten till målsägarbiträde 
Rätten till målsägarbiträde kom 1988 genom en ny lag. Målsägarbiträde ska enligt 

denna lag vara tillgängligt för brottsoffer som utsatts för brott enligt kapitel 3,4 och 6 i 

brottsbalken. De som utsatts för våldtäkt, misshandel och fridskränkning enligt dessa 

kapitel. Även försök, förberedning och stämpling till dessa brott enligt 8 kap 5§ och 6§ 

Brottsbalken.
102

 I förarbetena tas kvinnomisshandel upp som ett exempel där det är bra 

för målsäganden att ha ett eget juridiskt ombud utöver åklagaren. Eftersom kvinnor som 

utsatts för misshandel är en av de grupper brottsoffer som anses ha det väldigt jobbigt 

under rättegången är det bra för dem att ha någon vid sin sida. Målsägarbiträdet kan 

även hjälpa till med frågor om t.ex. enskilt anspråk.
103
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6. Exempel på rättstillämpningen från tingsrätt och hovrätt 
 

För att få en förståelse hur det går till i rättegång om våld mot kvinnor i nära relationer 

ska rättsfall angående detta redogöras för. Det kommer att gälla rättsfall angående 

misshandel, grov misshandel, grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Detta avsnitt 

syftar till att studera hur domstolar dömer under olika omständigheter och vilka skäl de 

ger för detta samt jämföra vilka likheter respektive skillnader som finns i domskälen 

samt straffskalan. En del av domarna är hämtade från boken ”Den onda cirkeln” där 

Anna Sundén tagit upp ett antal rättsfall där något intressant fanns i domskälen eller 

domsluten. Övriga rättsfall är hämtade genom sökning efter rättsfall i databaser 

angående mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

6.1 Fall av misshandel 
I ett opublicerat rättsfall

104
 som tas upp i boken ”Den onda cirkeln” syns ett bra exempel 

på hur domstolen inte anser att våld mot kvinnor i nära relationer är lika allvarliga som 

när förövare och offer inte känner varandra. I rättsfallet har en man och en kvinna bott 

tillsammans under ett år. Mannen åtalades för tre fall av misshandel samt grovt olaga 

hot. Vid två tillfällde hade mannen tagit strupgrepp på kvinnan, dunkat hennes huvud i 

golvet och kastat henne i väggen samt duschen. Vid ett annat tillfällde hade han tagit 

strupgrepp och hållit en kniv mot hennes hals och hotat henne genom att säga: ”nu är 

det slut, jag har inget mer att förlora”. Mannen dömdes för misshandel och olaga hot. I 

samma rättegång åtalades han även för grov misshandel, vållande till kroppsskada, hot 

mot tjänsteman samt våldsamt motstånd. Vid det tillfället för den grova misshandeln 

hade han misshandlat en annan man på en krog med en ölsejdel. Mannen fälldes för 

samtliga gärningar till 2 års fängelse för de båda misshandlingstillfällena
105

  

I ett annat opublicerat rättsfall
106

 som tas upp i samma bok har mannen och kvinnan i 

fråga varit gifta i 12 år med tre barn. I tingrätten åtalades mannen för grov misshandel, 

fyra fall av misshandel, grov kvinnofridskränkning alternativt olaga frihetsberövande, 

tre fall av olaga hot varav två rubricerades som grova samt förberedelse till mordbrand.  

Samtliga gärningar var utförda mellan 1995 och 1999. Vid flera av 

misshandelstillfällena hade mannen använt sig av tillhyggen som dammsugarrör, 

hagelgevär, kastrull och kniv. Flera av misshandelstillfällena var att anse som grova 

trots det valde åklagaren att endast rubricera en misshandel som grov. Vid ett antal 

tillfällen hade han sparkat kvinnan i underlivet, släpat henne i håret, slagit henne i 

ansiktet med knytnäven, slagit henne i ansiktet med en kastrull, skallat henne i ansiktet 

samt rispat henne med en kniv. Flera gånger bevittnades misshandeln av parets 

gemensamma barn. Tingsrätten dömde mannen för misshandel, olaga frihetsberövande 

och olaga hot till nio månaders fängelse. Samtliga gärningar ansågs styrkta, förutom 

förberedelsen till mordbrand som rubricerades till olaga hot och det ansågs inte vara 

styrkt att någon grov misshandel skett
107

. Tingsrätten menade att mannen inte visat 

särskild hänsynslöshet och råhet som krävs för att det ska anses som en grov 

misshandel. Istället kallade de misshandel av allvarlig art. Tingrätten tog även upp en 

rad av förmildrande omständigheter som att mannen var egen företagare, han var aldrig 

tidigare lagförd för brott, han hade haft många förtroende uppdrag, han hade ett stressigt 

jobb och han led av alkohol och magproblem.
108

  Hovrätten förlängde strafflängden till 
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ett år eftersom de ansåg att man måste se allvarligt på den typen av brottslighet. Men på 

grund av att kvinnan inte fått några allvarliga skador och att det gått en ganska lång tid 

sedan brotten begicks kunde de inte döma ut ett längre straff.
109

 

I ytterligare ett fall som rör misshandel
110

, även detta hämtat från samma bok. Gällde en 

man åtalad för fyra fall av misshandel samt upprepade fall av olaga hot. När kvinnan 

som han var gift med blev gravid hotade han att döda henne och barnet om hon inte 

gjorde abort, vilket hon motstridigt gick med på. De två första misshandelstillfällena 

skedde då kvinnan fortfarande var gravid. När kvinnan blev gravid igen ett år senare 

misshandlade mannen henne då hon vägrade göra abort vid två tillfällen. Bland annat 

genom att slå och sparka henne i magen. Kvinnan fick vid det sista tillfället uppsöka 

sjukvård på grund av smärtor i rygg och mage samt blödningar i underlivet. Det visade 

sig då att hon hade förlorat barnet, mest troligt på grund av misshandeln. Mannen 

dömdes till fyra månaders fängelse. Det första misshandelstillfället ansågs som ringa 

och övriga av normalgraden. Tingsrätten ansåg även att de fysiska skadorna inte var 

omfattande.
111

  

6.1.1 Kommentar 
Samtliga av de fallen angående misshandel som tagits upp kan peka på olika fel som 

gjorts i domstolarna. I det första rättsfallet är det förvånande att åklagaren inte valde att 

rubricera detta som grov kvinnofridskränkning med tanke på de upprepade kränkningar 

som gjorde mot kvinnan som han bodde tillsammans med. Domstolen hade även tagit 

mycket stor hänsyn till att misshandeln skedde i hemmet och var därför inte lika 

allvarlig som mot mannen på krogen som ansågs vara ett ”oskyldigt offer” till skillnad 

från mannens sambo.
112

  Detta visar även ett exempel på hur rätten anser att kvinnor 

som blir slagna i hemmet inte är lika ”oskyldiga” som en man på en krog. Att slå en 

främling i huvudet med en ölsejdel är att anse som grov misshandel men att kasta sin 

sambo i duschen anses som misshandel av normalgraden. Eftersom omständigheterna 

angående den grova misshandeln inte fanns tillgängliga saknas detaljerna om hur 

händelseförloppet såg ut men det kan ändå tänkas att en man på krogen kan vara 

provocerande, därför är det märkligt att mannen på krogen ansågs som ett oskyldigt 

offer medan sambo anses som medprovocerande till våldet. Även fängelsestraffet hade 

troligen blivit betydligt lägre om han endast dömts för misshandeln av sambon. 

Det andra fallet visar på hur åklagaren valt fel brottsrubricering. Trots att mannen 

använt olika tillhyggen vid det flesta misshandelstillfällena valde åklagaren att endast 

rubricera ett av tillfällena som grovt. Trots att tillhyggen är ett typexempel på när 

misshandel ska anses som grov.
113

 Dessutom kommer rätten med förmildrade 

omständigheter om mannen som att han har ett stressande jobb och är egenföretagare, 

vilket är märkligt. Jag har svårt att se samma argument dyka upp i en mordrättegång.  

Det tredje fallet bör anses som det värsta samtidigt har mannen i detta fall får lägst 

straff. Vid samtliga tillfällen kvinnan blivit slagen har hon varit gravid, vilket i 

förarbetena bör anses som grov misshandel.
114

Att sedan i domskälen säga att skadorna 

inte har varit omfattande förefaller märkligt med tanke på att kvinnan förmodligen 

förlorade barnet på grund av misshandeln. Ett av tillfällena anses dessutom som ringa 

trots att kvinnan varit gravid. 
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6.2 Fall av grov misshandel 
I ett rättsfall från 2010 gällande grov misshandel har en man skallat, dragit i håret, slagit 

i ansiktet samt tilldelat en kraftig spark mot kvinnan han vid tiden var i ett förhållande 

med. Sparken skedde när kvinnan låg på golvet och var så kraftig att hennes mjälte 

sprack, vilket medförde livshotande skador. Förutom mjälten hade hon ett flertal 

blånader, skada på insidan av läppen samt en bula i pannan. Mannen dömdes i 

tingsrätten till ett års fängelse. Misshandeln ledde till att hon gick miste om arbete och 

mådde psykiskt dåligt
115

. Hovrätten sänkte mannens straff till åtta månader med skäl av 

att han hade förlorat jobbet i samband med det brott han hade begått. Skadeståndet 

bestämdes till 110 250 kr
116

  

I ett annat rättsfall rörande grov misshandel av en närstående kvinna där det rörde en 

man som vid ett tillfälle misshandlat kvinnan han vid tidpunkten för misshandeln hade 

ett förhållande tillsammans med. Paret hade varsin lägenhet men vid tillfället bodde de 

tillsammans i kvinnans lägenhet då mannen hyrde ut sin. Efter en utekväll hade mannen 

väckt kvinnan och slagit henne och dragit henne i håret. Misshandeln fortgick i 

omgångar med fler slag samtidigt som han hotade henne med knivar. När kvinnan 

försökt fly från lägenheten har han stoppat henne genom att ta strupgrepp, slagit och 

knuffat henne. I tingsrätten dömdes mannen för grov misshandel, olaga hot och olaga 

frihetsberövande till två års fängelse. Skälen för att misshandeln ska dömas som grov 

uppgav domstolen vara att mannen varit fysiskt överlägsen och momenten av 

integritetskränkning är särskilt påfallande. Dessutom var det frågan om allvarliga fysiskt 

och psykiska skador. 
117

 i Hovrätten sänktes straffet med fyra månader trots att de höll 

med tingsrättens bedömning och uttalar att straffet för misshandeln bör uppgå till ett år, 

det olaga frihetsberövandet till ett år och de olaga hoten ett par månader.
118

 

Det sista rättfallet angående grov misshandel även hämtad från den onda cirkeln gäller 

en man som var åtalad för två fall av misshandel samt två fall av grov misshandel 

samtliga mot sin dåvarande sambo. De två fallen av grov misshandel gällde den 22 

december 2000 då mannen misshandlade sin sambo genom att knuffa omkull henne och 

när hon låg på golvet slå och sparka henne upprepade gånger mot ansikte och 

överkropp. På nyårsafton det vill säga drygt en vecka senare misshandlade mannen 

henne återigen på ett liknande sätt. Misshandel ledde till en rad skador, varav en krävde 

en akut operation. Åklagaren uttalade att misshandel var att bedömas som grov då den 

utförts mot en fysiskt svagare närstående person som var i ett utsatt läge utan möjlighet 

att försvara sig. Det var därför fråga en allvarlig integritetskränkning. Mannen dömdes 

till ett år och tre månaders fängelse i tingsrätten, vilket hovrätten senare fastslog. 

Domstolarna tog fasta på att mannen slagit henne när kvinnan låg ned samt att det var 

frågan om särskild hänsynslöshet då mannen gjort en upprepning på den tidigare 

misshandeln trots att han visste att kvinnan var skadad sedan den tidigare 

misshandeln.
119

  

6.2.1 Kommentar  
Vad som är intressant med det första fallet av grov misshandel där kvinnan fick sin 

mjälte spräckt är att hovrätten anger förmildrande omständigheter vilket leder till att 

mannens straff minskas med fyra månader. De förmildrande omständigheterna har inget 

med själv misshandeln att göra utan att han förlorat sitt jobb på grund av den. Det kan 
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anses var en aningen märklig orsak till att sänka straffet eftersom det endast gynnar 

mannen på grund av att det är lite synd om honom för att han har förlorat sitt jobb. Om 

straffet ska sänkas bör det var på grund av att något i gärningen bedöms som 

förmildrande. 

I det andra rättsfallet är hovrättens bedömning av straffskalan något förundrande 

eftersom de anger att den grova misshandeln bör utge ett års fängelse, det olaga 

frihetsberövandet ett år och de olaga hoten ett par månader. Enligt den logiken bör de 

istället höja straffet med ett par månader istället för att sänka det.  

Det sista rättsfallet angående grov misshandel bedöms som grovt på grund av att den 

andra misshandeln ansågs som en fortsättning på den första samt att kvinnan var 

tvungen att genomgå en operation på grund av den. Att kvinnan dessutom varit 

försvarslös och fysiskt underlägsen låg också till bedömning för att misshandeln skulle 

anses som grov.  

6.3 Fall av grov kvinnofridskränkning 
I ett rättsfall från 2010 har en man vid minst sju olika tillfällen misshandlat sin sambo 

genom bland annat slag, sparkar, struptag samt vid ett tillfälle försökt kasta ut kvinnan 

genom fönstret. Eftersom de bott tillsammans under en tid av deras relation bedömde 

tingsrätten misshandelstillfällena som grov kvinnofridskränkning. Våldet stöds genom 

väninnor och mor till kvinnan samt genom rättsintyg. I detta rättsfall tar domstolen 

hänsyn till den normaliseringsprocess som är vanlig i denna typ av 

misshandelsförhållanden. Domstolen uttalar angående detta: ”Av kvinnans berättelse 

och vad främst hennes väninnor sagt om hur hon förändrades och drog sig undan när 

hon var ihop med mannen framgår det att gärningarna utgjort ett led i upprepade 

kränkningar för att skada hennes självkänsla”. Domstolen uttalar även att kvinnan var 

trovärdig i sina uppgifter och att mannen uppgifter varit svepande och allmänt hållna. 

Mannen dömdes till sex månaders fängelse samt 30.000 i skadestånd.
120

 Hovrätten 

fastställde tingsrättens dom.
121

 

 

Ett annat fall angående grov kvinnofridskränkning från 2008 rör en man som vid flera 

tillfällen hotat och slagit sin sambo. Misshandeln har pågått under ca fyra år.  Vid ett 

tillfälle har han knuffat henne så att hon slagit huvudet i en sten vilket medförde en 

skallfraktur. Vidare har han slagit in hennes huvud i en skåpdörr och vid ett annat 

tillfälle hällt tändvätska över henne och hotat att tända eld på henne. Han har även hotat 

med kniv, slagit och tagit struptag på henne. Vid samtliga av dessa tillfällen har mannen 

varit alkoholpåverkad. Mannen uppger att han har minnesluckor när han dricker och 

medger att de händelser kvinnan berättar om kan ha inträffat. Han säger även att han 

inte tror att kvinnan ljuger. I tingsrätten döms mannen till ett år och åtta månaders 

fängelse. 
122

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom istället för fängelse döms mannen till 

skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Med motiveringen att mannen verkligen 

vill ta tag i sina allvarliga alkoholproblem, trots tidigare misslyckade försök. 

Behandlingen anses motsvara det straffvärde på ett år och åtta månader som han 

dömdes till i tingsrätten. 
123

 

 

Det sista rättsfallet är ett exempel på ett fall av grov kvinnofridskränkning som senare 

ändrats till misshandel och olaga hot. Ett par som bott tillsammans samt varit förlovade 
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var kvinnan varit ung, endast 18 eller 19 vid det första misshandelstillfället, mannen var 

äldre nämnare 30. Åtalet rörde sex åtalspunkter vilka skett under loppet av tre år. Det 

har varit fråga om strupgrepp, slag, knuffar, hot samt att mannen vid ett tillfälle tvingat 

kvinnan i duschen och spolat kallvatten. Förhållandet hade pågått till och från dock 

bodde de tillsammans eller var förlovade under de flesta åtalspunkterna. I tingsrätten 

dömdes mannen till skadestånd på 38 300 samt sex månaders fängelse. Tingsrätten 

bedömde att kvinnans berättelser ansågs vara nyanserande och självupplevda samt fanns 

det vittnen till flera av händelserna. De lade även vikt på att det inte rört sig om några 

allvarligare kroppsskador men att de kränkande inslagen varit påfallande.
124

 Hovrätten 

ändrar tingsrättens dom till fyra fall av misshandel, varav ett var av ringa karaktär samt 

ett fall av olaga hot till tre månaders fängelse. Skadeståndet sänktes till 17 750. 

Hovrättens domskäl anger trots att de har varit frågan om upprepade kränkningar mot en 

kvinna som mannen levt tillsammans med under äktenskapsliknade former gör den 

långa tidrymden emellan händelserna att rekvisitet för "gärningarna varit ett led i en 

upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada 

personens självkänsla" inte anses vara uppfyllt. Hovrätten anger även att inget av 

misshandelstillfällena orsakat mer än övergående smärta och någon svullnad.
125

  

 

6.3.1 Kommentar  
Det första fallet rörande grov kvinnofridskränkning tar domstolen hänsyn till den 

normaliseringsprocess som beskrivits tidigare i uppsatsen. Vilket är något som alla 

domstolar borde göra i den här typen av mål. Det är viktigt att förstå hur nerbruten en 

människa kan bli av den här typen av upprepad kränkning samt hur psykiskt dåligt en 

kvinna kan må då hon trippar runt på tå och undviker att provocera mannen hon lever 

tillsammans med för att undgå att få stryk.  

 

I det andra rättsfallet beskyller mannen sitt alkoholmissbruk för misshandeln han utsatt 

sin sambo för. Självklart är alkoholmissbruk väldigt allvarligt och kan påverka en 

människa negativt. Det blir dock problematiskt om det är möjligt att ”komma undan” 

fängelsestraff och istället få vård. Naturligtvis finns det människor som behöver vård, 

men kan det finnas en risk att människor utan den typen av problem använder detta som 

en ursäkt? Det är omöjligt att veta, därför bör domstolen vara restriktiv vid tillämpning 

av skyddstillsyn med behandlingsplan istället för fängelsestraff.  

 

Det sista fallet angående grov kvinnofridskränkning som tagits upp som senare dömdes 

som misshandel och olaga hot är svårt att förstå. Domstolens bedömning att tidsrymden 

mellan misshandelstillfällena utgör grund för att det inte ska var frågan om grov 

kvinnofridskränkning är märklig. Om mannen varit våldsam under en så lång tid bör 

kvinnan vara otroligt nedbruten. Trots att det var lång tid mellan själva 

misshandelstillfällena måste kvinnan levt i ständig medvetenhet om att han kan bli 

våldsamt när som helst vilket bör vara oerhört psykiskt påfrestande. Domstolen bör ha 

tagit hänsyn till kvinnans ringa ålder eftersom det är svårt att leva med något sådant när 

man är så ung, det är svårt att förstå vilken allvarlig situation man egentligen befinner 

sig i.  
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7. Diskussion 
 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort problem i de flesta samhällen.  

Många känner någon som drabbats. Därför är detta något som alla bör ta del av och ha 

någon kunskap om i synnerhet de som kommer i kontakt med våldsdrabbade kvinnor. 

Sammanfattningsvis syns en utveckling som siktar till ett mer jämställt samhälle inom 

lagstiftningen. Genom att studera juridiken i ett historiskt perspektiv ser man att det går 

åt rätt håll. Från att kvinnor mer eller mindre ansetts som ägodelar till att våld i hemmet 

uppfattas som ett allvarligt problem i samhället tyder på att det skett en positiv 

utveckling för kvinnor. Att lagar som strider för jämställdhet stiftas gör att 

maktbalansen mellan män och kvinnor blir jämnare vilket bör leda till att våldet 

minskar. Våld i hemmet beror ofta till stor del på att mannen anses vara den 

överordnade och därför är även dessa lagar av betydelse för att färre kvinnor ska utsättas 

för våld.  

Vad gäller kvinnor som lever i våldsamma förhållanden är det lättare att förstå hur de 

inte alltid agerar som förväntat på grund av de psykiska påfrestningar de utsätts för. 

Med djupare förståelse för vad dessa kvinnor tvingas stå ut med är det lättare att inse 

varför de inte beter sig som ideella brottsoffer därmed behövs en annan syn på dessa 

kvinnor i rättsalarna. Eftersom normaliseringsprocessen är en vanlig del i långtgående 

våldsamma förhållanden är det något som alla domstolar bör vara välutbildade i för att 

de ska förstå våldsdrabbade kvinnor.  

Vid analys av lagtexten bör kvinnofridkränkningsbrottet vara täckande men vid 

jämförelse med rättsfall är det vanligt att åklagare och domstolar inte använder rätt 

brottsrubricering.  Misshandel som bör anses som grov döms till grov 

kvinnofridskränkning eller misshandel av normalgraden. Eftersom domstolen endast är 

bunden till gärningsbeskrivningen och inte åklagarens brottsrubricering bör åklagare 

våga yrka för grov misshandel när det passar. Domstolen kan trots allt döma för 

misshandel om de anser att det passar bättre.  

Något som visar sig i till exempel praxis är att kvinnomisshandel inte anses som ”riktig” 

misshandel. En riktig misshandel är t.ex. två jämbördiga parter som två killar utanför 

krogen. En kvinna som blir slagen och samtidigt psykiskt misshandla som dessutom har 

kärleksfulla känslor till förövaren har svårare att försvara sig och kan bli utsatt under 

flera år. Samtidigt framgår det i förarbetena till grov misshandel att misshandel av en 

fysiskt svagare part bör anses som försvårande. Kvinnor är ofta att anses som svagare 

parter, särskilt de som utsätts för våld inom en nära relation.  

Sammantaget har Sverige en bra lagstiftning för mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer. Vad som behövs göras bättre är att våldsdrabbade kvinnor möts av respekt 

och förståelse av polis, åklagare och domstolar i samband med anmälan och rättegång. 

Detta kan göras genom att alla som möter våldsdrabbade kvinnor har en djupgående 

kunskap om dessa kvinnors erfarenheter och hur de bör behandlas för att de ska känna 

sig bekväma när de har anmält och även för att andra ska våga anmäla. Vidare bör 

domstolarna bygga upp en stark och korrekt rättspraxis där det tydligt syns att samhället 

inte accepter den här typen av brottslighet och att det hela tiden satsas på förbättring.   
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SFS 1937:242 

Brottsbalken (1962:700) 
 

Rättegångsbalken (1942:740) 

 

Lag (1988:688) om kontaktsförbud 

 

2011:487 lag om ändringen i lag (1988:688) om besöksförbud 

UN declaration on the elimination of violence against women 48/104 

Lag(1988:609) om målsägarbiträde 

Övrigt 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer- rapport från Amnesty. Internetlänk: 

http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/19april2004/$File/svenskrapport.pdf  den 7 december 

2012 

FN Rapport- The World’s Women 1995:158 

Se Karnov Internet, Brottsbalken(1962:700) 4 kap. 2 §, not 130, den 11 april 2013. 

Göran Nilsson 

Se Karnov Internet, Brottsbalken(1962:700) 4 kap. 2 §, not 131, den 11 april 2013. 

Göran Nilsson 

Se Karnov Internet, Brottsbalken(1962:700) 4 kap. 4 §, not 134, den 11 april 2013. 

Göran Nilsson 

Se Karnov Internet, Brottsbalken(1962:700) 4 kap. 5 §, not 151, den 11 april 2013. 

Göran Nilsson 

 

http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/19april2004/$File/svenskrapport.pdf

