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Sammanfattning 
”Det är mitt fel. Jag är ful och provocerande. Men det kommer inte hända igen, han 

älskar ju mig..” Fraser som denna, kan vara vanliga att höra talas om i sammanhanget 

våld mot kvinnor, hur kommer det sig? Idag är våld mot kvinnor ett uppmärksammat 

samhällsproblem som av allmänheten är välbekant och som ständigt är i medias hetluft. 

”Våld mot kvinnor i nära relationer” innebär inte endast fysisk misshandel  som många 

tror, utan det är ett samlingsbegrepp för fysisk misshandel, sexuella brott, hot och 

ofredande av kvinnor, samt psykisk misshandel som innebär en systematisk kränkning. 

Mitt syfte är att genom juridisk metod belysa lagen om besöksförbud som år 1988 

introducerades i svensk lagstiftning. Dess ändamål är att ge ett förbättrat skydd för bl.a. 

de individer som utsätts för förföljelse eller trakasseri. Men lagens i synnerhet viktigaste 

uppgift är att kunna ge kvinnor som drabbats av misshandel eller andra övergrepp ett 

starkare skydd och en mer trygg tillvaro. Dock utifrån kvinnornas erfarenheter brister 

lagen på vissa områden och uppfyller därmed inte sitt syfte till fullo och menar att 

polisen inte fullgör sina skyldigheter gentemot brottsoffrena angående 

brottsförebyggande arbetet. Hur kan både lag och arbete förbättras och effektiviseras för 

att infria våra förväntningar?  
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1. Bakgrund   

”Allt gick så fort när vi träffades. Efter bara ett par dagar var vi oskiljaktiga. Jag minns 

berusningen. Mats var allt jag hade drömt om, allt jag velat ha. Kärleken var av helt 

annat slag är jag tidigare upplevt. Det kändes så rätt att vara tillsammans med honom. 

Han spelade inte cool eller svåråtkomlig på något sätt. Han bara öste ur sig 

kärleksförklaringar på ett sätt som jag aldrig varit med om förut. Det var så härligt att 

vara tillsammans med någon som så uppenbart tyckte jag var fantastisk. Det kändes 

som om jag hittat min pusselbit.”1 

Citatet är ett utdrag ur boken Lyckliga slut: sjutton berättelser om vardagsvåldet. 

Känslorna och den sinnesstämning som beskrivs är ofta en typisk början av en relation 

då allt känns fantastiskt. Denna situation kan naturligtvis gestalta en start på en normal 

och hälsosam relation, men det kan även visualisera en inledning av något som senare 

kan komma att resultera i att mannen brukar våld eller kränker kvinnan.
2
 Vad som 

skiljer detta våld mot våldshandlingar som exempelvis sker ute på öppna gatan är att i 

detta fall känner kvinnan förövaren. Relationen startade kanske som ovan beskrivet, där 

kvinnan hyser stort förtroende och varma känslor för mannen ifråga, men som snabbt 

kan förändras till en hotfull stämning där mannen brukar våld. Relationen kommer till 

att präglas av en systematisk kränkning där mannen genom makt och kontroll gör henne 

särskilt utsatt.
3
  

Begreppet ”våld mot kvinnor i nära relationer” innebär inte endast fysisk misshandel, 

utan det är ett samlingsbegrepp för både fysisk och psykisk misshandel samt sexuella 

brott, hot och ofredande av kvinnor.
4
    

Våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhällsproblem som under lång tid har 

uppmärksammats.
5
 Ämnet är ständigt i hetluften och har observerats av media och 

myndigheter sedan början av 1990-talet.
6
 Varje år anmäls ungefär 20 000 

misshandelsbrott mot kvinnor, där majoriteten av fallen begås av män som har eller haft 

en relation med kvinnan.
7
  Bara under år 2000 anmäldes 20 517 fall där kvinnan blivit 

utsatt för misshandel, varav 16 000 begicks av en gärningsman som var välkänd för 

kvinnan. I vissa fall kan våldet gå så pass långt att kvinnan dör pga. skadorna och 

årligen kräver relationsvåldet omkring 16 kvinnors liv.
8
 

Vissa faktorer sägs påverka en kvinna i hennes vilja att anmäla brott hon utsätts för. 

Följande tre anses ha störst inverkan: (1) Brottets allvarighetsgrad, (2) vilken relation 

hon har till gärningsmannen och (3) på vilken plats brottet utövades. Om kvinnan 

känner en osäkerhet då hon kanske har en relation till mannen, väljer hon oftast att inte 

anmäla. Denna osäkerhet avspeglas då i kriminalstatistiken. Eftersom denna statistik 

enbart registrerar brott som kommer till polisens vetskap, redovisas inte alla våldsbrott 

riktade mot kvinnor, vilket menas att många brott inte kommer fram i ljuset. 

                                                   
1
 Alakoski, S., (Red.) 2007 s. 178 

2
 Grände, J, m.fl., 2009, s. 22 

3
 Heimer, G, m fl., i Utsatta och sårbara brottsoffer, 2004, s.223 

4
 Brå 2002:14 s. 9 

5
 Brå 2000:11 s. 5 

6
 Brå 2001:11 s.5 

7
 Lindgren, M, m.fl., 2001, s. 98 

8
 Brå 2001:11 s. 6   
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Mörkertalet är väldigt omfattande. Allmänt sett handlar det endast om ca 25 procent av 

brottsligheten som anmäls.
9
   

Under 1930 och -40 talet ansågs våld inom relationer vara en privat angelägenhet som 

därmed skulle hållas inom hemmet och dess väggar. Det skulle inte komma ut i 

samhällets ljus, och statsmakten skulle inte ingripa, trots att det var välkänt. Våldet mot 

kvinnor ansågs vara en del av en relations vardagliga händelser och ansågs som 

normalt.
10

 Våldtäkt inom äktenskapet betraktades inte som en brottslig handling i 

Sverige förrän det lagstadgades på 1960 talet.
11

 Under 1970 talet växte sakta 

kvinnorörelsen fram och bringade ljus över våldet mot kvinnor och dess skador, vilket 

förändrade samhällets syn.
12

 Men det var inte förrän på 1980- talets början som våld på 

enskild plats (misshandel) räknades in under allmänt åtal.
13

 Detta betydde att polisen då 

blev tvungen att utreda den inkomna brottsanmälan för misshandel.
14

 

Men idag har alltså synen på våldet flyttats från det privata till att betraktats som en 

samhällsangelägenhet.
15

 

Många är av den åsikten att Sverige är ett av de främsta länderna gällande jämställdhet.  

I Sverige har kvinnorna ett stort inflytande och goda möjligheter inom arbetslivet och 

därmed egen försörjning, vilket inte är en självklarhet i alla länder. Kvinnorna 

representerar även en stor del av riksdag, regering och landsting som visar på stort 

inflytande. Både kvinnor och män har möjligheten att fördela och kombinera arbete med 

föräldraskap. Trots detta menar vissa att det föreligger en obalans mellan könen, en 

instabilitet i det s.k. maktförhållandet.
16

 Det våld som brukas, byggs upp som ett hinder, 

som omöjliggör för kvinnan att känna en trygghet i sig själv som individ och som 

rättssubjekt. Våldet sätter även käppar i hjulen för den fortsatta utvecklingen mot ett 

jämställt samhälle mellan män och kvinnor.
17

 Dock bör det betonas att denna obalans 

självfallet inte behöver resultera i att alla män brukar våld mot kvinnor de har eller haft 

relation med, men i olyckliga fall kan utgången bli så.  

1993 antogs en deklaration om avskaffandet av våldet mot kvinnor av FN:s 

generalförsamling.
18

 Begreppet våld mot kvinnor menas i deklarationen vara; fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld som förekommer både bakom stängda dörrar inom familjen 

som t ex våld inom äktenskapet och kvinnlig könsstympning och även det våld som 

förekommer ute i samhället som t ex sexuella trakasserier i arbetslivet och handel med 

kvinnor.
19

 Man hade då kommit till insikten att det fanns ett angeläget behov att de 

mänskliga rättigheterna även skulle tillämpas på kvinnorna, där jämlikhet, frihet, 

trygghet, identitet och värdighet värdesattes. Främsta orsaken till deklarationen är just 

att lägga fram förslag till åtgärder för att våldet mot kvinnorna ska få ett slut. Vidare vill 

man tillförsäkra att de kvinnor och barn som utsatts för våldet får den hjälp och stöd de 

                                                   
9
 Lundgren, E, m.fl., 2001, s. 13 

10
 Wendt, Höjer, Maria, 2002, s. 55f 

11
 Jalmert, L, i Våldsutsatta kvinnor, 2003, s. 257 

12
 Heimer, G, m.fl., i Utsatta och sårbara brottsoffer, 2004, s. 221 

13
 Brå 2009:12 s. 19 

14
 Brå 2000:11 s 11 

15
 Jalmert, L, i Våldsutsatta kvinnor, 2003, s. 257 

16
 Prop. 1997/98:55 s. 20 

17
 A. Prop. s. 21 

18
 Lindgren, M, m fl., 2001, s. 45 

19
 Prop. 1997/98:55 s. 21  
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är i behov av från samhället. Stor vikt ligger även på utbildning och hur de statliga 

tjänstemännen ska utforma sitt arbete kring prevention och straff.
20

  

Idag sker flera insatser från olika myndigheter runt om i samhället i försök att minska 

våldet som riktas mot kvinnorna, bl.a. inom sjukvården och rättsväsendet för att nämna 

ett par. I och med att våldet mot kvinnor är så pass bevakat och i behov av hjälpinsatser 

har ändringar och förbättringar skett inom lagstiftningen, just i försök att skydda 

kvinnan. Lagen om (1988:866) besöksförbud är en av dessa förbättringar.
21

 Syftet, i 

korta drag, är att ge ett bättre skydd för de individer som förföljs eller trakasseras och 

framförallt att ge ett starkare skydd för kvinnor som blivit utsatta för misshandel eller 

andra slags övergrepp.
22

 Fastän problemet är uppmärksammat och lagstiftning införd, 

måste preventionsarbetet förbättras. För att kunna arbeta mot våldet krävs bredare 

kunskap i samhället och en förståelse för våldet som förekommer.
23

 Lagen om 

besöksförbud kanske måste förbättras på vissa plan, då dess effektivitet inte verkar 

uppnå de mål som förväntas? 

2. Syfte, Disposition och Avgränsningar  
Syftet med den här uppsatsen är att kritiskt granska lagstiftningen om besöksförbud 

samt att belysa de särskilda omständigheterna som råder för de kvinnor som utsätts för 

våld i nära relationer. Eftersom våld mot kvinnor är ett mycket omtalat ämne vill jag 

undersöka problematiseringen kring mannen och kvinnan, samt ta reda på hur 

besöksförbudet fungerar som skydd. Uppfyller lagen syftet att ge kvinnorna ett förstärkt 

skydd? Finns det uppenbara brister med besöksförbudet och vad kan göras för att 

förbättra förbudet i framtiden?   

Då min uppsats täcker både ett kriminologiskt samt ett juridiskt perspektiv har jag delat 

in uppsatsen i två avdelningar. I avdelning I som är det kriminologiska avsnittet, 

kommer fokus ligga på att undersöka parternas beteenden och deras karakteristiska 

drag. Även brottsrubriceringen Kvinnofridskränkning kommer framställas och förklaras. 

I huvudavsnittet i Avdelning II kommer jag inrikta mig på lagen om besöksförbud, där 

dess syfte samt tillämpning i teori och praktik skildras. Här har jag även valt att 

beskriva polisens insats, då de är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet.   

Jag har valt att använda mig av begreppet ”våld mot kvinnor i nära relationer”. Där 

syftar jag på en nuvarande eller f.d. make, sambo eller pojkvän i ett heterosexuellt 

förhållande. Även om våld är ett stort problem även i andra slags parförhållanden som 

homosexuella relationer, har jag emellertid valt att inrikta mig på just mannen och 

kvinnan, där kvinnan är offret. Jag kommer inte undersöka mäns eller eventuella barns 

utsatthet i en våldsam relation. Det tillfälliga besöksförbudet kommer jag inte heller att 

illustrera, då min fokus ligger på förbud för längre giltighet.   

 

 

                                                   
20

 Lindgren, M, m.fl., 2001, s. 45f 
21

 Brå 2003:2 s. 11 
22

 Prop. 1987/88:137 s. 1 
23

 Brå 2001:11 s. 5   
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3. Metod 

Jag har valt att dela in min uppsats i två delar. Den första avdelningen behandlar den 

kriminologiska del, där jag har granskat och skildrat mäns våld mot kvinnor. Här har 

mestadels doktrin använts, då utbudet var mycket omfattande. Även ett antal 

forskningsrapporter och propositioner har använts för att kunna belysa 

problematiseringen kring mannen som gärningsman och kvinnan som brottsoffer.  

Avdelning II behandlar den juridiska delen av uppsatsen; lagen om besöksförbud. Här 

har jag använt mig av lagtext, förarbeten och rättsfall. Brå:s rapporter var mycket 

användbara i den här avdelningen, samt ett antal propositioner, och jag hittade mer än 

väl det jag sökte efter. Däremot var utbudet av doktrin snävare i denna del.  

Uppsatsen har följt den traditionella juridiska metoden då min fokus låg på doktrin i 

första delen av uppsatsen och har sedan berört alla delar som innefattar en juridisk 

metod. Den lagtext jag hanterat utgörs till största delen av brottsbalkens lagrum om 

kvinnofridskränkning och naturligtvis huvuddelen om lagen om besöksförbud.  

Den information jag hittat har jag tagit mig an och behandlat och därefter tolkat och 

omvandlat till min egen. 

 

Tyvärr fanns inte många relevanta rättsfall i ämnet besöksförbud som därmed passade in 

och som belyste mäns besöksförbud mot kvinnor, därför så få i min uppsats.   
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AVDELNING I 

4. Kvinnan 

4.1 Kvinnan som brottsoffer 
En kvinna som blir utsatt för exempelvis kränkningar, hot eller våld av en man benämns 

som ett brottsoffer. Enligt Lindgren m.fl. (2001) definierar Förenta Nationerna (FN) ett 

brottsoffer som ”..en person som lidit fysisk eller psykisk skada, ekonomisk förlust eller 

påtaglig försämring av sina grundläggande rättigheter genom handling eller 

underlåtelse som strider mot landets straffrättsliga lagstiftning.”24
  

Som tidigare nämnt kan våldet mot kvinnan se olika ut och inte bara omfatta fysisk 

skada. Många kan ha en förutbestämd bild av våldet mot en kvinna med blåmärken, och 

knytnävsslag, men så behöver inte fallet vara. Nedan uppräknas olika former av våld:  

Psykiskt våld- Kontroll över kvinnan, hot, skambeläggande, utpressning, verbala 

kränkningar, förnedring etc. 

 

Fysiskt våld- Knuffa, fasthållning, slå, sparka, ta stryptag etc. 

 

Sexuellt våld- Kvinnan blir tvingad att delta eller utföra olika sexuella handlingar hon 

inte vill vara del av. 

 

De ovanstående våldsuttrycken kan anses vanligast och mest uppmärksammade.  

Dock finns ytterliga två: 

 

Ekonomiskt utnyttjande- Kvinnan blir bestulen på pengar men kan även vara ägodelar, 

kontroll över hennes ekonomi etc.  

 

Försummelse- Drabbar oftast äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. 

Kvinnans medicinering blir med avsikt felaktig, kvinnan får inte tillräckligt med mat, 

kan bli lämnad ensam under en längre tid utan observation eller hjälp i sin vardag etc.
25

 

4.2 ”Idealoffer”? 
Den norske kriminologen Nils Christie beskriver ett ideal offer som exempelvis en äldre 

dam på väg till sin sjuka syster då hon blir rånad av en manlig missbrukare. Han räknar 

upp sex egenskaper som ett ideal offer besitter: (1) Offret är involverat i en respektabel 

aktivitet, (2) offret är svagt, (3) offret är på väg till en plats han/hon inte kan klandras 

för, (4) gärningsmannen är i överläge i jämförelse med offret, och är även (5) okänd för 

offret och (6) offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna försvara sin 

offerstatus.
26

  

En kvinna som faller offer för våld i en relation är många gånger inte ett s.k. ”ideal 

offer” menar Lindgren, då kvinnan har en möjlighet att själv sätta stopp för våldet.
27

  

                                                   
24

 Lindgren, M, m fl., 2001, s.28 
25

 Grände, J, m fl., 2009, s. 27 
26

 Lindgren, M, m.fl., 2001, s. 31  
27

 Heimer, G, m fl., i Utsatta och sårbara brottsoffer, 2004, s. 222 
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Beroende på hur hennes fysiska och även psykiska tillstånd är, kan vi inte alltid förvänta 

oss att kvinnan alltid kommer kunna bryta sig loss och lämna så enkelt. Människor 

omkring henne innehar inte den förståelsen för varför hon inte lämnar våldsrelationen. 

De begriper helt enkelt inte att kvinnan inte bara skadats fysiskt, utan att även hennes 

psykiska hälsa har tagit skada.
28

  

4.3 Kvinnan en särskilt utsatt och sårbar grupp 
Kvinnor räknas till en av de grupper i samhället som anses vara särskilt sårbara.

29
 

Anledningen till denna betraktelse är att de utsätts för brott just på grund av vad de ”är”; 

kvinnor. Brotten är inte endast riktade mot individen dvs. kvinnan, utan det är även en 

kränkning mot hennes identitet.
30

  

4.4 Kort statistik 
I en omfattande undersökning Slagen dam (Lundgren, E, m.fl., 2001), Sveriges första 

omfångsundersökning av våld mot kvinnor i relationer, deltog utsatta kvinnor som 

besvarade frågor rörande brottet.
31

 67 % av Sveriges kvinnor mellan åldrarna 18-64 år 

har någon gång efter sin 15 års ålder blivit utsatt för våld eller blivit sexuellt  

trakasserad.
32

 35 % av kvinnorna har tidigare blivit utsatta för våld av sin tidigare make 

eller sambo och som idag lever ensamma.
33

  

Det framkom att 53 % av de kvinnor som rapporterat brottet, var kvinnor som hade en 

universitetsutbildning utan examen, och 49 % med en examen, d.v.s. små skillnader. 

Det framgick även att de kvinnor som tillhörde de lägsta respektive de högsta 

inkomstgrupperna hade en tendens att rapportera flest brott.
34

  

4.5 Normaliseringsprocessen 
”Om förälskelsen kom som en storm, var nedbrytningsprocessen betydligt subtilare. 

Den sipprade in likt giftgas. Försiktigt, försiktigt tog den död på mitt förnuft, min 

självtillit och min verklighetsuppfattning. Det var som om inget av det som Mats sa sig 

vara kär i, fick finnas kvar. Så fort jag var hans på riktigt började nedmonteringen av 

den starka, självständiga Karin.”35
  

Detta är en fortsättning på citatet som inledde uppsatsen. Skedet i relationen som 

präglades av rena kärleksförklaringar och komplimanger är förbi och mannen börjar 

istället visa en annan sida som präglas av bl.a. förtryck.
36

 En ofta gemensam nämnare 

gällande kvinnor som utsätts för våld är, att mannen stegvis minskar hennes utrymme 

som individ.
37

 Mannen använder sig av kontroll för att kunna forma kvinnan till att bli 

så som hon enligt honom borde vara.
38

 En lång period kan präglas av den systematiska 

kontroll och kränkning som mannen utövar mot kvinnan, då det ibland kan dröja lång 

tid innan det första slaget kommer, om det någonsin sker.
 
Det handlar om kontrollen 

                                                   
28

 Heimer, G, m fl., i Utsatta och sårbara brottsoffer, 2004, s. 222 
29

 Lindgren, M, m fl., 2001, s. 91 
30

 A. a. s. 96  
31

 Lundgren, E, m.fl., 2001, s. 45f 
32

 A. a. s. 10 
33

 A. a. s. 23 
34

 A. a. s. 69 
35

Alakoski, S., (Red.) 2007, s. 182 
36
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över kvinnans liv.
39

 Mannen visar grova tecken på svartsjuka, både gentemot hennes 

familj, vänner och framförallt mot andra män. Hon blir ett levande bollplank för kritik 

och kommentarer över hennes utseende och beteende och får ofta höra att hon är ful, 

korkad och värdelös, vilket är vanliga kommentarer som varvas med värme och 

omtänksamhet. I och med detta stannar hon oftast kvar i relationen då hon uppskattar de 

goda stunderna, då är han underbar. Kvinnan blir inskränkt till att bara se det goda, och 

blundar för hoten och aggressiviteten. Då hon inte har många andra sociala kontakter 

kvar omkring sig pga. hans sociala isolering av henne, tar hon till sig hans kritik som 

sanning. Varför ska jag inte tro på honom, han älskar ju mig, menar kvinnan. Då 

svartsjuka, misstänksamhet och kontroll blir vardag för kvinnan, börjar hon normalisera 

beteendet.
40

  

Om första slaget kommer, blir efterföljden som en chock för både mannen och kvinnan. 

Mannen är ofta ångerfull och ber om ursäkt, som kvinnan godtar, då han påstår att 

våldet var en påföljd av stress, något han upplevt under sin uppväxt eller någon annan 

händelse som på så sätt triggade honom till handlingen. Dock efter att våldet 

upptrappats skyller mannen på andra orsaker. Nu menar han att det istället är kvinnan 

som sporrar honom till att slå, det är henne det är fel på.
41

 Oftast känner då kvinnan en 

skam och delaktighet i situationen och lägger sig själv till skuld för mannens beteende. 

Att medge för sig själv att man är ett offer för misshandel anses skamfullt, vilket då 

känns lättare att bestrida.
42

 ”Det är mitt fel. Han slår för att jag är provocerande, dum, 

ful… Om jag bara ändrar mig, slutar han.”43
 Mannens verklighet blir även kvinnans 

verklighet.
44

 Trots att om hon är väl medveten om att våld och relation inte går hand i 

hand pratar hon inte om våldet och ingen av dem nämner det och fortsätter leva i 

förnekelse och acceptans. Kvinnan anpassar sig efter/underordnar sig våldet och då 

våldet kan intensifieras, anpassar hon sig till denna nästa ”nivå” för att helt enkelt kunna 

överleva. När våldet är så pass farligt, svävar kvinnan mellan liv och död. Hon är en 

levande död människa, då hon är död på insidan. För att kunna bli hel igen och återfå 

sitt liv krävs det att hon får stöd, hjälp och vägledning, viket kan vara en process som är 

både lång och krokig.
45

  

”Själv klarar man ju aldrig att ta sig ur något sådant, utan det måste komma någon 

utifrån som gör det. Man tror att man är en djävla idiot och man tror att man är dum i 

huvudet. Man blir så nedtryckt till sist, man vågar ingenting heller. Man törs 

ingenting.”46
  

4.6 Separation och kvinnans brytning med mannen 

Det är ofta svårt för utomstående att förstå varför en kvinna inte lämnar mannen som 

brukar våld mot henne. Den situation kvinnan befinner sig i är väldigt besvärlig.
47

 För 

kvinnor som väljer att lämna relationen uppkommer inte bara direkta skador som 

fysiska och psykiska, utan även sociala och praktiska problem kan tillkomma för 

kvinnan och hennes barn eventuella som finns med i bilden. Några av dessa kan vara att 

                                                   
39

 Grände, J, m.fl., 2009, s. 23 
40

 A. a. s. 23f 
41

 A. a. s. 25 
42

 Heimer, G, m.fl., i Utsatta och sårbara brottsoffer, 2004, s. 223 
43

 Lundgren, E, 2004, s. 64 Citat från en tidigare utsatt kvinna 
44

 A. a. s. 64 
45

 A. a. s. 67f 
46

 Brå 2003:2 s. 17 Citat från en intervju med en tidigare utsatt kvinna 
47

 Eliasson, P, E, 2000, s. 46 



  

8 

 

flytta till annan ort och därmed skaffa ny bostad och arbete, men även den sociala biten 

förändras, då hon kan tvingas lämna vänner och familj bakom sig.
48

  

Då en kvinna inte anses vara ett ”idealoffer” menar Lindgren att hon själv kan sätta 

stopp för våldet (se ovan 4.2). Detta kan tolkas som att; alla kvinnor har en egen vilja, 

de har själva valt att ingå relationen och kan när de helst vill lämna. Dock kan detta 

uppfattas som en orättvis gränsdragning och generalisering. Situationen som helhet är 

något som absolut bör beaktas. Varje fall är unikt och inget annat likt. Därför kan en 

kvinna anses ha möjligheten att kunna lämna relationen eller hindra våldet, men i vissa 

fall är det mycket svårt.  

Således kan det ibland ta flera år innan kvinnan tar sig mod eller ens är kapabel till att 

söka efter hjälp.
49

 Rädsla är ett centralt begrepp för kvinnan vid uppbrottet med 

mannen. Rädsla för fortsatt våld om hon lämnar honom, men även rädsla för andra 

konsekvenser som t.ex. skilsmässa, polisutredningar och att barnen kanske blir 

omhändertagna etc.
50

 ”Han slog mig redan i början. Det var konstigt att man inte 

reagerade, men så tänkte man att det var ju bara en gång… så går åren, och sedan 

kommer det här smygande hela tiden. Man kommer liksom in i något… som inte går att 

ta sig ur. Det var ju jag som skötte barnen.”51
 

Just pga. den kontroll mannen har över kvinnan och i den normaliseringsprocess hon 

befinner sig i, gör att hon går i blindo. Hon uppfattar inte/förstår inte våldet som händer 

henne. Det kan vara ett skäl till att hon kanske inte väljer att anmäla eller bryta sig ur. 

Det är först efter att hon är ute ur relationen hon får tillbaka sin verklighetsbild av vad 

hon egentligen befann sig i, och kan förklara det hon upplevt. Hon har då blivit 

”avnormaliserad”.
52

  

Även om en relation väl är under avslut eller är avslutad kan kränkningarna och våldet 

fortsätta och i vissa fall trappas upp till högre grad i jämförelse med hur det var tidigare 

i relationen.
53

 Orsaken till detta är att mannen har separationsångest, han är rädd att 

tappa kontrollen han haft över kvinnan.
54

 Om inte våldet ökar kan mannen istället utöva 

förföljelse av kvinnan genom att ständigt ringa hem till henne, uppehålla sig vid hennes 

bostad eller utöva hot.
55

 Detta är anledningen till att lagen om besöksförbud kom till år 

1988. Dess syfte är framförallt att skydda våldsutsatta kvinnor, men även de personer 

som blivit drabbade av trakasserier eller förföljelser.
56

 

 

 

 

 

                                                   
48

 Brå 2000:11 s. 11 
49

 Lindgren, M, m fl., 2001, s. 98 
50  Eliasson, P- E, 2000, s. 46 
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 Brå 2003:2 s. 16 Citat från en intervju med en tidigare utsatt kvinna 
52

 Lundgren, E, m.fl., 2001, s. 78f 
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 A. a. s. 33 
54

 Grände, J, m.fl., 2009, s. 34 
55

 Lundgren, E, m.fl., 2001, s. 33  
56

 Prop. 1987/88:137 s. 1 
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5. Mannen  

5.1 Våldet är kontrollerat 
Våldet män brukar mot kvinnor i en nära relation rör sig inte om en impuls som 

resulterar i våld, utan det är kontrollerat. Mannen riktar medvetet våldet mot kvinnan 

och väljer oftast hemmet som plats och väljer även hur mycket han ska slå.
57

 Många 

män menar att även om de är ursinniga och uppretade, tappar de aldrig kontrollen.
58

 

”Jag har aldrig blivit så provocerad att jag tappar kontrollen, långt därifrån. Men jag 

kan bli fruktansvärt arg, jag blir fullständigt upprörd när hon ger sig ut på sina 

vansinniga projekt. Och då slår jag, det är klart. Men det är för att sätta gränser. Jag 

måste ju sätta gränser.”59 Den gräns mannen talar om, är den gräns som sätts för att 

begränsa kvinnans sociala handlingsutrymme. Enligt honom kunde inte denna gräns 

markeras genom ord, utan endast med våld.
60

 Att minska kvinnans sociala livsutrymme 

genom att använda våld och isolera henne från omgivningen, menar mannen att han 

därmed innehar den kontroll han vill ha. Han vill ha en långsiktig kontroll över kvinnan 

där han varvar våld, isolering och värme. Detta innebär en kontroll över hennes tankar, 

vad hon säger, hur hon agerar och vad hon känner. På så sätt kan han förminska henne 

som person.
61

 Kvinnan måste successivt bli liten för att han som man ska bli stor.
62

    

5.2 Mannens egenskaper  
Brottsförebyggande rådet

63
 gjorde år 2002 (2002:14) en kartläggning över våld mot 

kvinnor i nära relationer, vars syfte var att öka kunskapen om detta slags brott, likaså 

om offret och gärningsmannen och få en insikt i hur vanliga brotten är. Resultatet 

grundades på ca 850 st. anmälningar till polisen under åren 1990-1991 samt 1998.
64

 

Kartläggningen visade att gärningsmännen skiljer sig generellt från ”den vanliga 

individen” i samhället. Ofta är de kriminella i större omfattning arbetslösa och har en 

lägre utbildningsnivå än andra män d.v.s. marginaliserade individer. Detta kunde i vissa 

fall även stämma in på kvinnan som offer.
65

 En annan undersökning som bl.a. kartlagt 

detta är Slagen dam. Här visade det sig att den aktuella gärningsmannen hade en 

universitetsutbildning med examen och även löntagare. Detta utgjorde 23 % av männen 

som anmälts.
66

 Utifrån de varierande svaren polisens kartläggning och Slagen dam 

redovisade, verkar det inte finnas en specifik modell av hur en man är som använder 

våld mot kvinnor. Det finns dock en faktor/orsak som ständigt dyker upp gällande 

sambandet männen och våldet, vilket är svartsjuka och konflikter vid separationer. I 

Brås undersökning 2002, var detta motiven bakom rapporterade våldet i ¼ av fallen.
67

 

Många är övertygade om att alkohol kan vara en stor grund bakom mäns våld mot 

kvinnor. Men om vi går efter resultaten av Slagen dams undersökning, står det klart att 

utifrån kvinnornas svar är de män som brukade våldet varken från lägre/dåliga 

utbildningsklasser eller var alkoholiserade. De flesta män som beskrevs i 

                                                   
57

 Grände, J, m.fl., 2009, s. 27f 
58

 Lundgren, E, m.fl., 2004, s. 26 
59

 A. a. s. 26 Citat från en man som slagit en kvinna i en tidigare relation. 
60

 A. a. s. 26f 
61

 A. a. s. 29f 
62

 A. a. s. 39 
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 Hädanefter kallat Brå 
64

 Brå 2002:14 s.5 
65

 A. a. s.7f 
66

 Lundgren, E, m.fl., 2001, s. 70 
67

 Brå 2002:14 s.7 
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undersökningen drack alkohol max 1-2 gånger per vecka och ibland mindre.
68

 Däremot 

är det ostridigt att alkohol definitivt är en delorsak till våldet. Många undersökningar 

som gjorts visar på ett tydligt mönster där alkohol och våld har ett samband, då många 

gärningsmän antingen varit påverkad av alkohol eller droger vid våldstillfället. Om 

alkoholmissbruket skulle minska i samhället, skulle även en minskning av våldet i 

relationer kunna påvisas.
69

 

5.3 Olika förklaringar till våldet 
Att förklara vad som ligger bakom mäns våld mot kvinnor i nära relationer är både 

invecklat och komplext.
70

 Vissa forskare anser att det är ett strukturellt fenomen, att det 

är något som handlar om en obalans i maktfördelningen mellan män och kvinnor som 

råder i samhället. De menar att orsaken till att en man begår våldsbrott mot en kvinna är 

för att bibehålla sin ställning som överordnad kvinnan.
71

 Så länge det finns en obalans 

mellan könen kommer våld mot kvinnor alltid finnas. Men de konstaterar samtidigt att 

vi inte endast ska söka orsaken till våldet i denna obalans, utan även se till andra 

faktorer och förutsättningar.
72

   

En annan radikal förklaring för relationsvåldet är det s.k. könsmaktsperspektivet, som 

menar att alla män i grund och botten har en kapacitet att våldsföra sig på kvinnor, och 

att alla kvinnor i samhället riskerar att drabbas.
73

 Då det genom studier visar att 

ensamstående föräldrar och kvinnor är särskilt utsatta grupper är det ett tecken på att 

könsmakten är i obalans,
74

 och att detta i samspel med socioekonomiska ojämlikheter 

ökar risken för våld inom relationen.
75

  

Den individualpsykologiska modellen har arbetats fram av psykologer genom studier 

där man knyter den enskilde våldutövande mannen till våldet. Han uppfattas som 

”avvikande” eller ”sjuk” och bedöms som onormal. Hans personlighet är en avgörande 

faktor till våldet. Även kvinnan som offer kan betraktas som avvikande då hon ibland 

uppfattas som ”liten” eller ”provokativ”.
76

 Denna modell utgår ifrån det inlärda 

beteendet vissa individer har. Ett visst beteende överförs från generation till generation. 

Makt och våld upprepas och familjemedlemmarna lär sig av varandra som sedan för det 

vidare.
77

  

Vidare finns synsättet där intresset riktas mot samspelet mellan mannens och kvinnans 

beteenden i ett visst sammanhang och socialpsykologiska skillnader. Vissa individer 

runt om i samhället löper helt enkelt en större risk att drabbas av detta våld än andra.
78

  

En annan påstådd förklaring till våldet är ett socialt orienterat perspektiv, där man 

lägger fokus på de sociala förhållandena hos mannen, t ex alkoholmissbruk, om han är 

arbetslös, social utslagen etc.
79
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Systemteorin är ytterligare en teori, där man fokuserar på familjen, ”den våldsamma 

familjen”. Här undersöker man mönster, beteenden i relationen och balansen mellan 

familjemedlemmarna.
80

  

 

Det som är viktigt att påpeka och som även vissa forskare framlägger, är att man inte 

ska stirra sig blind på endast en potentiell förklaring till mäns våld mot kvinnor.
81

 Både 

strukturella och individuella egenskaper har en påverkan. En tänkbar situation skulle 

exempelvis kunna vara när en man förlorar sitt arbete. Familjens ekonomi blir givetvis 

försämrad, samtidigt som förlusten av arbetet innebär en personlig nedgång som individ 

och man. Han känner sig inte längre maskulin, självständig och oberoende. Detta 

påvisas då genom dålig psykisk hälsa, utanförskap och i vissa fall visar han benägenhet 

till missbruk eller våld. Även om detta är en påhittad situation, kan detta ändå vara fallet 

för vissa män. Både personligheten (individuella faktorer) och de strukturella 

fenomenen (obalansen i maktfördelningen) har en inverkan och därmed utgör båda 

dessa förutsättningar ett samspel som förklaring till våldet.
82

   

Denna fiktiva situation som beskrivs ovan är in mina ögon inte godtagbart. Jag anser att 

alla har vi våra skyldigheter och ett ansvar för våra handlingar vi begår. Så fort en svår 

privat situation uppstår som att t ex förlora sitt arbete, kan man inte skuldbelägga 

samhället för det beteende som därefter uppkommer. Absolut, vissa individer har högst 

sannolikt en benägenhet att utveckla ett visst beteende mer än andra, som kan utmynna i 

ett våldsamt beteende och där behövs hjälpinsatser sättas in. Men man ska inte lägga 

skulden på samhället vi lever i för att göra ett beteende mer ”ok” att utveckla för vissa.   

5.4 Strategier och bortförklaringar  
En man som utsätter en kvinna för våld utformar strategier och hittar på olika 

bortförklaringar till våldet så kvinnan skall känna medkänsla för honom eller t.ex. 

konstatera att orsaken till våldet ligger utanför hans kontroll.
83

 

Osynliggörande: Detta är ett sätt för män att dölja och inte fokusera på händelsen. Att 

skylla på alkohol och dess berusning är en vanlig orsak där han på så sätt får belägg till 

att förneka och påvisa minnesförlust. Mannen undviker att varken tala om eller tänka på 

händelsen.
84

 

Externalisering: Mannen beskyller någon annan person eller något annat som t ex 

alkohol för sitt uppförande.  Han kan säga att kvinnan betett sig provokativt eller han 

hade en tuff tid på jobbet. Han utser sig själv till offer.
85

 

Att ha just alkohol som ursäkt för sitt beteende är i dagens samhälle vanligt 

förekommande och något som till viss del anses vara socialt accepterat, dock 

naturligtvis inte juridiskt godtagbart.
86
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Förnekelse eller bagatellisering: Mannen försvagar allvarlighetsgraden på våldet. Han 

säger istället att det inte var så farligt, det var egentligen inte så många gånger det 

skedde. Han beskriver händelsen som att det inte var hans fel och att det bara var en 

”struntsak”. Han säger att det blev ett bråk eller att de blev oense.
87

 

Fragmentering/Nedbrytning: Kvinnan måste hela tiden beakta och anpassa sig efter 

våldet då hon bryts ned av det. Mannen däremot, anser att det endast hänt ett fåtal 

gånger och i övrigt är han ju hängiven och ödmjuk mot henne.
88

 

6. Kvinnofridskränkning  

När en kvinna blir utsatt för upprepad kränkning av en man hon har eller har haft en 

nära relation med, benämns brottet som grov kvinnofridskränkning. Mannen skall 

således dömas för grov kvinnofridskränkning.
89

 Vad som menas med kränkning är bl.a. 

ofredande, sexuell handling mot kvinnans vilja eller misshandel.
90

  

1 st. avser grov fridskränkning, och 2 st. rör grov kvinnofridskränkning: 

4 a § 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.  

Första stycket i lagrummet innebär grov fridskränkning mot en närstående eller tidigare 

närstående person. Hit räknas den person gärningsmannen har eller har haft en nära 

relation med. Här kan en sambo och även en make/maka räknas in, men även en annan 

nära person som en släkting, t.ex. syster, mor, far samt ett barn. Vanligtvis sker 

gärningen då personerna antingen bor eller har bott tillsammans. Andra stycket, där min 

fokus ligger på, belyser den våldshandling eller kränkning som en man begår mot en 

kvinna han har eller haft en nära relation med, d.v.s. grov kvinnofridskränkning.
91

  

Det väsentliga med våldet för grov kvinnofridskränkning är att det är systematiskt och 

upprepat. Flera allvarliga gärningar kan läggas samman och beroende på dess karaktär 

och dess omständigheter i det enskilda fallet kan det föreligga grund för ett grovt brott.
92

 

I och med denna lagstiftning kan Sverige räknas till ett av de länder i världen som har 

den kanske strängaste lagstiftningen mot våld mot kvinnor. Eftersom lagrummet inte 

endast behandlar våld, utan även kränkning, anser Heimer och Posse att det är en viktig 
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del som innebär att det finns en stor kunskap och förståelse för hur allvarligt brott 

kränkningar kan vara för en kvinna och att det förtjänar en plats i lagtexten. De betonar 

vikten av att inte endast försöka hindra våldet, utan även den systematiska och 

upprepade kränkning som kvinnan utstår då hennes självkänsla bryts ned och identiteten 

successivt suddas ut.
93

 

6.1 Kvinnofrid 

År 1993 tillsatte regeringen i Sverige en kommission som hade till uppdrag att granska 

de frågor som berörde våldet mot kvinnorna, och därmed komma fram med förslag på 

åtgärder för att i framtiden kunna hindra detta våld. Syftet var även att lyfta fram och 

uppmärksamma problemet i samhället.
94

 Kommissionen fick namnet 

Kvinnovåldskommissionen.
95

 Detta arbete ledde fram till propositionen Kvinnofrid 

(prop.1997/98:55). Här återfinns alltså förslagen till de åtgärder och även en omfattning 

av våldet mot kvinnor och vad som i grund och botten ligger bakom det.
96

 

Kommissionens arbete resulterade även i ett slutbetänkande som publicerades i Statens 

offentliga utredningar, SOU 1995:60 med överskriften Kvinnofrid. Betänkandet 

innehåller bl.a. förslag på lagändringar på en del områden som anses behövas för att 

kunna lösa samhällsproblemet kring mäns våld mot kvinnor. Dock påpekades att detta 

inte kommer kunna lösas på egen hand genom lagstiftning. Kunskap och samarbete är 

även väldigt viktigt. Myndigheterna måste ta sitt ansvar och vara delaktiga i arbetet med 

prevention och hjälpa och stötta utsatta kvinnor.
97

 Regeringens förslag byggde alltså på 

tre utgångspunkter. (1) Skärpt lagstiftning gällande våld mot kvinnor, då ett nytt brott 

introducerades i vår lagstiftning: kvinnofrid. (2) Förebyggande insatser. Åtgärder som 

riktades mot kvinnor och män. Dels för att stötta våldsdrabbade kvinnorna och öka 

uppmärksamheten om att våldet faktiskt äger rum, men även att öka förståelse och 

insikt från männen i samhället så de själva kunde agera och verka som goda förebilder.  

(3) Vidare skulle även kvinnorna som drabbats få rätt bemötande av berörda 

myndigheter. Även om tidigare arbete gett goda resultat, kan alltid myndigheter göra 

mer, isynnerhet bemötandet och omhändertagandet kan förbättras.
98

 Propositionen 

godtogs och 1998 var året då en ny rubricering av brott infördes i svensk lagstiftning, 

kvinnofrid fick en plats i Brottsbalken.
99

  

6.2 Lagtextens ändring 

När lagtexten först kom till, löd utformningen och därmed kriteriet för grov 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning; ”… om gärningarna varit ett led i en 

upprepad kränkning…” Den 1 jan 2000 kom dock detta lagrum att ändras. Kriteriet löd 

nu istället ”… om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning...” 

Syftet med den nya formuleringen är att mannen i fråga inte tidigare ska behöva blivit 

dömd för brott mot kvinnan för att rätten ska kunna döma honom för brottet.
100

 Detta 

kan bli aktuellt i de fall där man sent har upptäckt ett mönster av en mans upprepade 
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kränkningar av kvinnan.
101

 Förr såg man till helheten av gärningarna och kunde endast 

straffa mannen för grov kvinnofridskränknig om han tidigare blivit dömd för brottet för 

att det skulle räknas som upprepad våld/kränkning av kvinnan. Den nya formuleringen 

däremot är ändrad till att man se till varje handling för sig som kan bli straffbart. Detta 

resulterar då i ett strängare straff än tidigare.
102

 

6.3 Statistik över brottet Kvinnofridskränkning 
Brå gjorde den 1 juli år 2000 en första kartläggning av brottet kvinnofrid med syfte att 

ta reda på hur lagen hittills hade fungerat i praktiken.
103

 Det visade sig att mellan 

perioden 1 juli 1998 (från lagens tillkomst) fram till sekelskiftet (31 december -99) tog 

polisen emot ca 1 000 anmälningar av brottet,
104

 varav 120 män åtalades för grov 

kvinnofridskränkning.
105

 Den första domen av grov kvinnofridskränkning avkunnades 

redan en månad efter laginförandet, och därefter har runt 70 mål avgjorts i domstol.
106

 

Den vanligaste påföljden männen fick var fängelse, som utgjorde 80 % av fallen, där 

genomsnittslängden var 14 månader.
107

 70 % av männen som dömdes hade en tidigare 

dom mot sig pga. samma slags brott, där 1/3 av dessa var dömda för detta brott och 

dessutom mot samma kvinna som i det aktuella fallet.
108

 Det kom även fram att mannen 

och kvinnan var gifta eller sambos i majoriteten av fallen, och i 16 % hade de tidigare 

haft en relation.
109

 

I ca 40 % av de anmälda brotten mot grov kvinnofridskränkning från år juli 1998- dec 

1999 har lagts ned. Den vanligaste orsaken var att brottet inte gått att bevisa.
110

 

Eftersom de flesta brotten sker i hemmet/den gemensamma bostaden finns det ofta inga 

vittnen som kan styrka att det hänt, vilket försvårar att kunna fälla mannen. Dock av alla 

de fall som tagits upp av rätten, kunde 40 % av dessa bevisa att mannen var skyldig 

antingen genom vittne (som sett skador på kvinnan eller en person kvinnan berättat för) 

eller genom rättsintyg av läkare eller t.o.m. att mannen själv erkänt sig skyldig.
111

  

Kriminalstatistik som tagits fram påvisar att år 2004 ökade anmälningarna för 

misshandel mot kvinnor med ca 1 % till nästan 22 800 i jämförelse med år 2003, plus 

ytterligare ungefär 2 050 anmälda fall av kvinnofridskränkning som enligt Brå var en 

ökning med 11 % från året innan.
112

 Dessa siffror kan jämföras med år 2009, då antalet 

anmälda fall av grov kvinnofridskränkning uppgick till hela 2 660. Ändå innebar år 

2009 en minskning med 3 % i jämförelse med år 2008.
113

  

En vanlig orsak till att många kvinnor väljer att inte anmäla mannen och det brott han 

utsatt kvinnan för, kan vara en blandning av åtskilliga känslor. Ofta känner kvinnan 

skam eller skuld för det hon varit med om och på så sätt inte vill medge för andra att 
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hon drabbats. Det kan även vara känslor av rädsla, en rädsla för att mannen kommer 

hämnas och att han kommer ta till ökat våld exempelvis. Dessa känslor som 

uppkommer då hon väljer om hon ska anmäla mannen eller inte, kan vara samma som i 

situationen då hon inte klarar av att ta steget att lämna relationen, som jag tidigare 

skrivit om. Även i denna situation är det väldigt viktigt att kvinnan får rätt stöd och 

hjälp för att kunna ta steget att anmäla.
114

  

RH 2006:29 

Sedan januari 2002 bodde K. L och G. P tillsammans och levde ett äktenskapsliknande 

förhållande. Dock mellan augusti 2002 och juli 2003 har K. L upprepat utsatt G. P för 

övergrepp som innebar exempelvis olaga hot och misshandel som resulterade i både 

fysiska och psykiska skador. Vissa handlingar var mer preciserade än andra. Den 21 

augusti 2003 dömdes han enligt brottsbalken 4: 4a § till nio månaders fängelse för grov 

kvinnofridskränkning. Men med tre månader kvar av straffet blev K. L villkorligt 

frigiven den 20 januari 2004. I och med frigivningen blev G. P uppsökt av K. L och åter 

igen utsatt av hans våld och hot.  

Inom loppet av ett halvår har K. L två gånger både kontaktat och fysiskt skadat G. P.  

Ena gången hade han slitit tag i hennes axlar så hon ramlat i marken och skadat sig i 

huvudet och även blivit slagen i ansiktet som även det lett till skador. Den andra gången 

skedde ingen fysisk kontakt, utan K. L kontaktade G. P genom inspelade mobilsvar på 

hennes telefon där han bl.a. hotat henne till livet, vars syfte var att sätta skräck i G. P.  

I Tingsrätten den 22 september 2005 yttrade åklagaren att: ”var och en av gärningarna 

har utgjort led i en upprepad kränkning av G. P:s integritet och gärningarna har varit 

ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla”.  

Åklagaren åberopade som bevisning två framtagna händelserapporter från LKC 

(Länskommunikationscentralen), samt fotografier, journalutdrag och ett rättsmedicinskt 

utlåtande. Åklagaren menar att båda handlingarna utförts av K. L i syfte att skada G. P 

fysiskt och även psykiskt, därmed misshandel och olaga hot. Dessa gärningar har skett 

inom en så kort tid från det att han blev villkorligt frigiven från domen om grov 

kvinnofridskränkning. Plus att de båda brotten ägt rum i nära anslutning till varandra, 

så de kan anses vara en fortsättning/upprepning av de tidigare kränkningar som 

därmed utgör ett led i en fortsatt kränkning. Efter brotten har G. P flytt, men kommit 

tillbaka till K. L, vilket visar på den kontroll som K. L har över G. P. Därför skulle K. L 

enligt Tingsrätten dömas för grov kvinnofridskränkning och fängelse i sex månader.115 

K. L överklagade domen till Hovrätten som framförde liknande anförande som 

Tingsrätten och yttrade att annan påföljd än fängelse inte var aktuell. Hovrätten 

fastställde Tingsrättens dom, 30 mars 2006. 

I det här fallet kan man anse att rätt beslut fattades, i och med att han sedan tidigare 

dömts för samma brott och dessutom inte respekterat den villkorliga frigivningen. Dock 

ska man inte enligt RB 30 kap. 9 § dömas för något man tidigare dömts för. Men i det 

här fallet tryckte båda domstolarna på att de båda gärningarna utgjort ett led i en fortsatt 

kränkning pga. de tidigare brotten som lett till att han fick fängelse. Likaså skedde dessa 

två gärningar så pass nära hans frigivning, samt i nära anslutning till varandra. Därför 

dömde domstolen rätt. 

                                                   
114

 http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-i-nara-relationer/Brott-i-nara-

relationer/ 
115

 RH 2006:29 

http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-i-nara-relationer/Brott-i-nara-relationer/
http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-i-nara-relationer/Brott-i-nara-relationer/


  

16 

 

AVDELNING II 

7. Lagen om besöksförbud 

I Sverige trädde år 1988 den viktiga lagen (1988:688) om besöksförbud ikraft.
116

  

Syftet med lagen är att kunna ge ett bättre skydd för de personer som trakasseras och 

förföljs.
117

 Lagen ska därmed fungera som förebyggande genom att förhindra att 

riskfyllda situationer utvecklas i framtiden.
118

 Lagen ska även framförallt se till att 

kvinnor som blivit utsatta för misshandel och för andra slags övergrepp erhåller ett 

förstärkt skydd.
119

 Förbudet blir i första hand aktuellt vid misshandelsbrott, olaga hot, 

men även vid sexualbrott.
120

 Mannen som får förbudet mot sig är därmed förbjuden att 

på något sätt kontakta kvinnan, exempelvis genom e- post, sms, telefonsamtal eller 

t.o.m. att ta kontakt genom en annan person i kvinnans närhet.
121

 Däremot omfattas inte 

oplanerade möten där båda parterna råkar befinna sig på samma plats, samma allmänna 

transportmedel eller samma offentliga lokal. Om det inte var ett planerat drag från 

mannens sida, för att utnyttja och komma runt förbudet för att träffa kvinnan.
122

 

7.1 Propositionen om införandet av lagen 
I propositionen belystes att våld och andra övergrepp mot kvinnor länge har 

uppmärksammats i landet, bl.a. förföljelse genom ständiga telefonsamtal till kvinnan, 

återkommande brev, eller att mannen uppehåller sig utanför hennes bostad eller 

arbete.
123

 Orsaken till att kvinnor var den grupp som lagen främst riktade sig till, var att 

gärningsmannen ofta var maken eller sambon.
124

  Ofta är fallet att mannen ifråga, 

tidigare blivit dömd för samma brott mot kvinnan och när han sedan frisläppts, fortsätter 

med trakasserierna. Dessa slags gärningar kunde redan sedan tidigare vara straffbara, 

som exempelvis hemfridsbrott eller ofredande som återfinns i BrB 4 kapitel. Men 

brotten var och är svåra för kvinnan att bevisa.
125

 Även om reglerna kring hemfridsbrott 

och ofredande innebar ett ganska omfattande skydd mot kvinnan, ansågs det inte 

tillräckligt för att täcka de fall av förföljelse som inte föll under det straffbara 

området.
126

 Konsekvenserna för kvinnan kan bli allvarliga då hon ständigt är orolig, 

otrygg och kanske är tvungen att byta lås, flytta eller t.o.m. byta identitet för att komma 

ifrån mannen.
127

 När situationen går så långt, riskerar kvinnan att utsättas för svåra fall 

av misshandel och behöver därmed skydd, vilket besöksförbudet hoppades kunna 

uppfylla.
128

 

Vidare i propositionen påvisades att många myndigheter och organisationer i samhället 

har uppmärksammat detta problem som råder, bl.a. kvinnojourer runt om i landet som 

erbjuder övernattningslägenheter för kvinnor, rådgivning och annat stöd och hjälp. 
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Utifrån organisationernas erfarenheter av kvinnornas situation, var att hoten och 

förföljelserna inte fick ett slut och att kvinnorna gång på gång blev fortsatt utsatta, och 

därför ansågs det nödvändigt med ett starkare skydd. I och med att samhället inte kunde 

erbjuda dessa kvinnor en ännu bättre säkerhet ansågs inte vara acceptabelt. Även om 

risken fanns att förbudet skulle överträdas och på andra sätt kringgås, ansågs det ändå 

vara värt ett försök att på något vis kunna förbättra situationen för den drabbade genom 

att introducera denna lagstiftning. Om besöksförbudet kom i kraft och blev 

straffsanktionerat, skulle det vara ett bevis på att samhället sätter ned foten och visar att 

våld och trakasserier måste få ett slut och ger polisen en möjlighet att direkt bryta in om 

ett förbud skulle överträdas, vilket skulle bringa trygghet för den som besöksförbudet 

gäller för.
129

  

7.2 Polisens informationsskyldighet angående besöksförbudet 

Beroende på i hur stor utsträckning kvinnorna får information av myndigheter och även 

om kvinnorna överhuvudtaget vet om att det finns en lagstiftning som kan förbättra 

deras situation, kan reflektera antalet ansökningar om besöksförbud. Ofta är det polisen 

eller någon annan myndighet som har en första kontakt med kvinnan som blivit utsatt, 

och som därmed har en möjlighet att informera om besöksförbudet och dess innebörd 

som därefter kan resultera i att hon ansöker om besöksförbudet.
 
Kvinnor som har 

intervjuats av Brå i en undersökning, som varit i kontakt med polisen i samband med ett 

brott, uppger att de sedan tidigare visste om lagstiftningen, men däremot visste många 

inte hur de skulle gå tillväga för att kunna bli tilldelad ett förbud, eller vilka kriterier 

som skulle vara uppfyllda. Detta påvisar att de utsatta kvinnorna är i behov av 

information av polisen. ”Det var polisen som sa att jag skulle ha besöksförbud. […] 

Besöksförbud var ju inget jag hade tänkt på själv, jag hade väl hört talas om det, men 

inte mer…”130 

Många kvinnor uppger att de fick informationen om att de kunde ansöka efter ett 

besöksförbud först efter upprepade anmälningar av våldsbrott. Medan andra kvinnor 

anger att de redan efter första anmälan av brottet fick möjligheten av polisen att ansöka. 

I det senare fallet gällde det då ett väldigt grovt våldsbrott, där det pga. 

allvarlighetsgraden framgick att det inte var första gången hon blivit utsatt, även om hon 

tidigare inte anmält mannen.
131

  

Kvinnor ansåg att de generellt fått ett bra bemötande av de poliser de varit i kontakt med 

i samband med ansökan. De som var mest nöjda, var de kvinnor som blivit bemötta av 

poliser med stor erfarenhet av just våld mot kvinnor, och som därmed besitter stor 

kunskap om besöksförbudet och hennes utsatthet.
132

  

Av detta kan man dra slutsatsen att det möjligtvis behövs mer kunskap, inte bara bland 

allmänheten och därmed de utsatta, utan även bland de verksamma inom polisen. 

Eftersom polisen ofta har kontakt med dessa brottsoffer, kan det tyckas vara en viktig 

del i deras arbete att ha rätt kunskap om detta slags brott och även om besöksförbudet, 

och även kunna förmedla den på ett bra sätt.    

Enligt 13 a § i Förundersökningskungörelsen (FUK), är polisen alltid skyldig att så snart 

som möjligt underrätta och informera ett brottsoffer om besöksförbudet och dess regler, 
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om brottet är av den karaktären som faller in under besöksförbudets kriterier.
133

 Detta 

uträttas då naturligtvis av polisen i praktiken. Ett antal polismän anger i en intervju att 

de oftast informerar en kvinna om deras möjlighet att ansöka om förbudet, vanligtvis 

vid våldsbrott såsom misshandel. Vilket det även visade sig från en undersökning, där 

39 % av de aktuella anmälningarna utgjordes av våldsbrott (där t.ex. misshandel, grov 

kvinnofridskränkning var inräknat).
134

 

Även om det kan tyckas att polisen informerar kvinnan så snabbt som möjligt och har 

god kunskap om kvinnors utsatthet om dessa slags brott, menar vissa kvinnojourer att 

polisens information om förbudet måste förbättras. Detta resonemang förstärktes genom 

en inspektion om handläggningen av brottofferfrågor hos olika polismyndigheter runt 

om i landet år 1997. Där kom det fram att det fanns brister gällande polisens 

informationsskyldighet gentemot brottsoffer. Det finns redan ett informationsblad som 

är framtaget av åklagarväsendet, där ett generellt besöksförbud samt ett utvidgat 

besöksförbud beskrivs och hur man som brottsoffer skall gå tillväga för att ansöka. 

Dock är man av den åsikten att detta blad är i behov av en förbättring och utökning, där 

mer information finns om de andra formerna av förbud också. Detta skulle därmed 

underlätta än mer för kvinnan i sin ansökan.
135

  

7.3 Förutsättningar för besöksförbud 

Ett ”generellt” besöksförbud innebär alltså att man hindrar en person från att på något 

sätt kontakta, förfölja eller träffa den andra personen.
136

 Om en risk föreligger att det 

ovansagda kan ske, får det beslutas om besöksförbud.
137

 Dock finns det vissa 

omständigheter som gör att man i det enskilda fallet kan komma att tänja på detta 

hinder, dvs. då mannen och kvinnan har gemensamma barn.
138

 Alltså, för att kunna 

utfärda ett besöksförbud och därmed skydda en person måste en påtaglig risk finnas för 

att personen kommer utsättas för brott eller t.ex. förföljelse.
139

 Vid bedömningen om 

risken för att ett brott kommer begås, ska man se till karaktären av brottet, handlar det 

om flera gärningar under ett och samma tillfälle eller en gärning. Man ska även ha i 

beaktning om det skett flera gånger tidigare eller vid endast ett tillfälle.
140

 Dock är det 

inget krav på att kvinnan tidigare ska ha utsatts av mannen, utan gärningen kan ha skett 

en enstaka gång för att kunna räknas som handgriplig risk,
141

 men ändå bör man där i 

sin bedömning vara restriktiv. Fast om mannen i t.ex. ett polisförhör eller i domstol sagt 

eller uppträtt på ett visst sätt som oroar kvinnan och som ger vid handen att han inte 

kommer lämna kvinnan ifred eller att våldet kan komma att fortsätta, föreligger ändå en 

förutsättning för att besöksförbudet kan beviljas.
142

 Fallet kan även vara så att en man 

som tidigare utsatt en kvinna för våld/kränkningar, utför trakasserier som tar sig uttryck 

att han regelbundet befinner sig utanför hennes bostad eller arbetsplats utan att ta 

kontakt med kvinnan. Detta skapar en hotfull situation där hon har en oro och fruktan 

för att övergreppen ska upprepas. Denna slags förföljelse är inte straffbar. Inte förrän 
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mannen utövar våld eller annan straffbar handling kan polisen och samhället rycka in. 

Därför ansågs en lag om besöksförbud vara aktuell för att kunna eliminera dessa 

trakasserier och få kvinnan att känna sig säker.
143

  

Samtidigt som man ser till tidigare begångna brott riktade mot samma person vid det 

aktuella fallet vilken besöksförbudet ska avse skydda, beaktar man även de allvarliga 

våldsbrott mannen begått mot andra personer, t.ex. tidigare sambos. Därför bör man 

göra en bedömning där särskilda omständigheter tas i beaktning för framtida 

trakasserier.
144

 Däremot bör ett besöksförbud inte kunna meddelas om andra mindre 

ingripande åtgärder än själva besöksförbudet kan uppnå samma effekt. Orsaken och en 

djupare grund till vissa trakasserier eller dylikt kan bl.a. vara en bakomliggande konflikt 

mellan parterna. Det brukar då inte kunna lösas genom ett besöksförbud, vilket gör att 

man då bör man hitta en annan lösning. Vid en utredning angående besöksförbud förs 

alltid samtal med personen som förbudet ska gälla mot, som därmed får en chans att 

yttra sig. Där kan det komma fram att han är i behov av hjälp som t.ex. innebär att han 

läggs in på behandlingshem där han inte kommer ha kontakt med omvärlden på samma 

sätt. Det kan även visa sig att han har planer på att flytta, antingen till annan ort eller 

utomlands. Detta är då ytterligare ett sätt att eliminera trakasserierna och bringa 

säkerhet för kvinnan.
145

  

7.3.1 Besöksförbud vid äktenskapsskillnad  

Ett besöksförbud får även meddelas vid äktenskapsskillnad enligt ÄktB 14 kap. 7§, som 

trädde i kraft i januari 1988.
146

 Makarna kan genom detta förbud, vägra ena av makarna 

att besöka den andra tills skilsmässan fastställts genom dom som därmed har vunnit laga 

kraft. Endast omständigheten att paret befinner sig mitt i en äktenskapsskillnad är 

tillräcklig för att kunna besluta om ett besöksförbud.
147

 Syftet är alltså att genom detta 

förbud skydda den ena maken från att den andra oväntat ska dyka upp i hemmet, då 

tiden under en skilsmässa kan vara väldigt känslosam och tuff, speciellt om det tidigare 

har varit trakasserier och våld med i bilden. Förbudet blir då som ett beskydd för t .ex. 

kvinnan som då slipper möta mannen om hon känner en oro för att detta ska 

upprepas.
148

  

När det kommer till den gemensamma bostaden angående besökförbudet, får någon av 

makarna yrka om vilken av dem som ska ha rätten att bo kvar i den gemensamma 

bostaden tills dess att äktenskapsskillnaden är avklarad och vunnit laga kraft och längst 

till bodelningen har ägt rum.
149

 Dock innan ett beslut begås, ska den andra parten få 

yttra sig i frågan.
150

 Om förbudet överträds ska personen straffas enligt lagen om 

besöksförbuds bestämmelse i 24 §.
151

 

7.3.2 Besöksförbud vid avslut av samboskap  

Vid upplösandet av ett samboförhållande kan även ett besöksförbud utfärdas. Enligt 28 

§ Sambolagen får en av personerna begära att en domstol ska förbjuda personerna att 
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träffa varandra.
152

 Detta beslut gäller då tills domen vunnit laga kraft, och beslutet kan 

när som helt ändras av domstolen.
153

 Även i ett samboförhållande måste ena parten få 

en chans att yttra sig innan ett beslut tas.
154

  Om personen som besöksförbudet gäller, 

överträder förbudet gäller även i detta fall straffbestämmelsen 24 § i lagen om 

besöksförbud.
155

 

Gällande om en person ska få överta den gemensamma bostaden själv, måste 

naturligtvis bostaden utgöra samboegendom som därmed ska ingå i bodelningen. En av 

samborna ska då till domstolen ansöka om ett beslut om vem av samborna som ska få 

bo i den gemensamma bostaden tills dess att bodelningen har avslutats.
156

  

RH 2001: 43  

R. M och L. S hade tidigare ett förhållande och har två gemensamma barn. Åklagaren 

beslutade 1 september 2000 om ett besöksförbud avseende R. M mot L. S. pga. två 

polisanmälningar om misstänkta övergrepp som gjort i juli år 2000. R. M begärde 

omprövning av beslutet i Tingsrätten som sedan i slutet av november fastställde beslutet 

om besöksförbudet. R. M överklagade beslutet till Svea hovrätt som sedan upphävde 

förbudet den 16 januari 2001. Åklagaren upphävde besöksförbudet eftersom åtalet mot 

R. M lagts ned den 15 september för de gärningar som skulle ligga som grund för själva 

besöksförbudet. Det fanns helt enkelt inte tillräckliga bevis. Eftersom inget åtal fanns, 

bör man därmed tillämpa lagen om besöksförbud restriktivt.  

Orsaken till att R. M var i en rättegångstvist nu var att han enligt L. S hade påståtts 

brutit mot besöksförbudet tre gånger. Den första gången den 15 september år 2000, den 

andra gången den 19 september och den tredje den 2 oktober samma år. Men eftersom 

man den 15 september (samma dag som den första överträdelsen) beslutade att inte 

åtala honom för de påstådda gärningarna i juli, ansågs det inte rättsligt grundat att låta 

besöksförbudet vara kvar mot honom. 

Rätten som ogillade åtalet om överträdelserna, ansåg att de förutsättningar som skulle 

förelegat för ett besöksförbud, inte länge gjorde det vid den tidpunkten som 

överträdelserna begicks. Därför skall inget straffansvar föreligga. Eftersom det inte 

betraktades vara en påtaglig risk att L. S utsattes för våld eller dylikt av R. M och att 

det därmed inte kunde bevisas att de påstådda handlingarna kunde styrkas, valde man 

att inte åtala och därmed sedan upphäva besöksförbudet.
157

   

I och med att det inte ansågs föreligga en grund från början till att ett besöksförbud 

skulle utfärdas, anser jag att Hovrätten beslutade rätt genom att upphäva beslutet som 

åklagare tagit och som sedan Tingsrätten fastställde, eftersom bevisningen sviktade och 

kunde därmed inte styrka att händelserna i juli hade skett. Mina funderingar ligger dock 

på de ”överträdelser” han begick, om han endast befann sig i bostaden för umgänge med 

barnen som han beskrivit, eller om han faktiskt var där för att skada kvinnan också. I 

och med att kvinnan polisanmälde honom i juli för (påstådd) bl.a. misshandel, kan man 

inte helt vara på den säkra sidan. Men eftersom det inte framgick av fallet att det var 

mer än umgänge med barnen, får det antas att fallet var så.   
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7.4 Ansökan och beslutande av besöksförbud 
Under det nya millenniets första två år ansökte ca 6 600 personer om besökförbud. Med 

stor majoritet var det vanligast att kvinnan som blivit utsatt av en man hon har eller 

tidigare haft en relation med, själv ansökte. Men även en liten procent av ansökningarna 

utgjordes av någon anhörig till kvinnan, gällande samma man.
158

 I 7 § i lagen om 

besöksförbud, beskrivs att allmän åklagare skall pröva och därmed besluta om ett sådant 

förbud kan meddelas, antingen av den person som förbudet skall skydda (kvinnan), eller 

av någon annan, om det anses nödvändigt. Detta menas att en ansökan också kan 

inkomma från en polismyndighet som mottagit en polisanmälan mot den person 

(mannen) som förbudet skall komma att gälla emot.
159

 Om så är fallet, skall åklagaren 

meddelas omgående för att förberedas att ta ett beslut.
160

  Även en handläggare från 

socialtjänsten har rätt att ta initiativ till ansökan. Detta sätt underlättar för den utsatta 

kvinnan, som kanske inte vågar eller av annan orsak inte vill framställa en egen begäran 

för besöksförbudet.
161

  

Som ovan skrivit är det åklagaren som prövar om ett beslut om besöksförbud kan 

komma till stånd. Åklagaren ska således utreda hur situationen är och vad om hänt i och 

med att en ansökan kommit in. I sitt arbete kan åklagaren ta hjälp av ett biträde av en 

polismyndighet. Här skall rättegångsbalkens 23:e kapitel angående tillvägagångssätt för 

förundersökningen följas.
162

 Förfarandet hos åklagaren sker i den ort där besöksförbudet 

anses bli huvudsakligen tillämpat, eller i den ort personen (mannen) har sin bostad och 

vistas.
163

 I utredningen skall åklagaren avgöra om det finns en överhängande risk för att 

den som besöksförbudet kommer gälla kan komma att begå brott, förfölja eller 

trakassera kvinnan. Här är det då av stor vikt om mannen tidigare begått någon form av 

brott mot kvinnan, då man gör en helhetsbedömning av dessa fall.
164

 De uppgifter och 

den information som framkommit genom undersökningen skall enligt lag delges både 

mannen och kvinnan. Åklagaren skall innan han tar sitt beslut ge båda parterna en chans 

att yttra sig i ärendet. Men åklagaren kan även besluta utan ett yttrande, beroende på om 

detta skulle ha en försvårande verkan på genomförandet av åklagarens beslut.
165

 

Däremot ska båda parterna få ta del och även kunna yttra sig om det har tillkommit 

ytterligare information eller om nya uppgifter framkommit i ärendet.
166

 Emellertid kan 

det i vissa fall strida mot sekretesslagen om en viss information förs vidare eller 

redovisas för en av parterna. Det kan t.ex. vara kvinnans nuvarande hemadress eller 

annan känslig information som inte får röjas pga. risk att mannen söker upp kvinnan.
167

  

När väl ett beslut har tagits skall det skriftligt (1) framgå vem förbudet avses gälla emot 

och vem som skall skyddas, (2) i viken omfattning förbudet avser, (3) de skäl som 

bestämt utgången, (4) vilka lagrum som åberopats, (5) påföljder om förbudet överträds 

samt (6) en upplysning att beslutet skall prövas av rätten och att en begäran om 

                                                   
158

 Brå 2003:2 s. 6, 13   
159

 Lagen om besöksförbud 7 § 
160

 Förordning (1988:691) om tillämpning av lagen (1988:688) om besöksförbud 3§ 
161

 Prop. 2002/03:70 s. 20, 26 
162

 Lagen om besöksförbud 9 § 
163

 Lagen om besöksförbud 8 § 
164

 Brå 2003:2 s. 25 
165

 Lagen m besöksförbud 10 §, 11§ 
166

 Prop. 1987/88:137 s. 27 
167

 A. prop. s. 27, 37f 



  

22 

 

omprövning kan göras.
168

 Som redan nämnt, ser åklagaren till risken för utsatthet för 

kvinnan vid bedömningen om ansökan om förbudet skall bifallas. Den vanligaste 

motiveringen till bifall är följande:  

”Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att den som meddelas förbudet 

kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som 

skall skyddas”.169
 

Beslutet skall därefter delges personen (kvinnan) som förbudet avser skydda.
170

 Ett 

beslut av åklagaren om förbudet, kan alltså tas genom ett enskilt förfarande, men det 

kan också begås genom att ärendet tas upp i samband med en brottmålsrättegång där det 

då blir naturligt att frågorna bedöms gemensamt.
171

  

Ett generellt besöksförbud får meddelas för högst ett år”, och skall inte gälla längre tid 

än vad som anses nödvändigt i det aktuella fallet.
172

 Den vanligaste längden av förbud 

som beviljas brukar gälla antingen 6 månader eller 1 år.
173

  

7.5 Rättens prövning 

Det är alltså åklagaren som beslutar om ett besöksförbud ska komma till. Men från en 

rättssäkerhetssynpunkt skall om ena parten begär det, beslutet även prövas av en 

domstol.
174

 Begäran sker skriftligt eller muntligt till åklagaren, som därefter överlämnar 

till rätten. Om ett besöksförbud avser den gemensamma bostaden ska begäran 

överlämnas skyndsamt.
175

 D.v.s. ett sammanträde i rätten skall enligt lag äga rum inom 

fyra dagar efter det att åklagaren påkallat prövning av ärendet.
176

 Åklagaren som 

beslutat om ett besöksförbud, skall på begäran av kvinnan som skall skyddas, föra 

personens talan i rätten, om det inte finns skäl som motsäger sig detta.
177

  När ärendet 

om den gemensamma bostaden väl kommit till tingsrätten, skall personen som får 

besöksförbudet mot sig, få rätt till ett offentligt biträde.
178

 

7.6 Olika slags besöksförbud  
I propositionen 1987/88:137 föreslogs två olika slags besöksförbud; generellt 

besöksförbud som jag förklarat ovan, men även utvidgat besöksförbud. Detta förbud får 

utfärdas om det generella förbudet som innebar att mannen inte fick kontakta, besöka, 

förfölja eller trakassera kvinnan, inte medförde tillräcklig effektivitet.
179

 Vanligtvis 

utfärdas ett generellt besöksförbud först, i avvaktan för att se om resultatet blev 

tillfredsställande. Dock finns det inget hinder mot att direkt meddela ett utvidgat 

besöksförbud om behovet anses föreligga.
180

 Detta förbud innebär att mannen förbjuds 

att vistas i närheten av kvinnans bostad eller arbetsplats, och på de platser kvinnan 

brukar befinna sig på.
181

 I och med detta utvidgade förbud utökar man radien för 

förbjuden vistelse. Detta förbud, i jämförelse med det generella besöksförbudet, innebär 
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en geografisk avgränsning. Det kan gälla ett helt kvarter och inte endast i och runt 

kvinnans bostad.
182

 Besöksförbudet kan även komma att innefatta kvinnans eventuellt 

nuvarande pojkväns bostad eller t.ex. ett fritidshus där hon ofta uppehåller sig och 

därmed behöver skydd från mannen.
183

  

Åren mellan lagens tillkomst år 1988 och 2003 års lagutvidgning (bl.a. den 

gemensamma bostaden) jag belyser om nedan, skärpte man straffet för överträdelser av 

förbudet. Istället för fängelse i max 6 månader kunde man nu dömas till max 1 års 

fängelse, samt att det även skulle gälla under allmänt åtal.
184

  

Om det utvidgade besöksförbudet inte anses tillräckligt, finns ytterligare ett förbud att 

besluta om, nämligen särskilt utvidgat besöksförbud,
185

 vilket kom till genom en 

lagändring i september år 2003.
186

 Orsaken till lagändringen var att man genom tidigare 

undersökningar upplevt att vissa utsatta kvinnor drabbades, trots det utvidgade 

besöksförbudet, av upprepade trakasserier och förföljelser. Dessa kvinnor var därmed i 

behov av ännu starkare skydd.
187

  

Det särskilt utvidgade besöksförbudet får endast beviljas om det finns väsentligt tyngre 

skäl än vid det utvidgade besöksförbudet, då det innebär betydande inskränkningar i 

rörelsefriheten för den person besöksförbudet gäller mot.
188

 Med ”väsentligt tyngre” 

skäl menas att man ska beakta hur stor den påtagliga risken är för upprepade trakasserier 

eller våldsamma gärningar, men även förbudets längd och om personen bor ensam eller 

har gemensam bostad och har sin arbetsplats i hemmet då det kan bli problem att 

försörja sig pga. besöksförbudet. (angående besöksförbud i den gemensamma bostaden, 

vilket jag kommer in på längre ned.)
189

 Förbudet får heller inte avse ett större område än 

nödvändigt.
190

  

Om personen som förbudet avser har gjort en överträdelse, får ett beslut om särskilt 

utvidgat besöksförbud om förbjuden vistelse ske över ett större geografiskt område än 

tidigare.
191

 På förslag från regeringen i lagrådsremissen lades det fram att ett särskilt 

utvidgat besöksförbud även skulle kunna meddelas om förbudet inte överträtts. Men där 

invände lagrådet att denna åtgärd skulle innebära att en person som hållit sig inom 

förbudets ramar skulle drabbas av ytterligare begränsningar i sin rörelsefrihet utan giltig 

anledning. Detta skulle således kunna komma att inte överensstämma med 

Europakonventionens skydd för grundläggande friheter och de mänskliga rättigheterna i 

protokoll nr 4 i artikel 2. Regeringen accepterade denna invändning och beslutade att ett 

särskilt utvidgat besöksförbud endast får beviljas om en överträdelse skett från det 

utvidgade besöksförbudet.
192
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Besöksförbud angående den gemensamma bostaden är den fjärde formen av 

besöksförbud som kom till i samma lagändring år 2003.  Lagen om besöksförbud 1 a § 

1 st.:  

”Besöksförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas 

gemensamt med 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.”  

Innan denna ändring lagfästes rådde det en osäkerhet, både enligt allmänna 

uppfattningar och i remissinstanserna, huruvida det skulle fungera i praktiken att ha ett 

besöksförbud gällande den gemensamma bostaden (då mannen och kvinnan var i en 

relation och bodde tillsammans). Dock var regeringen påstridig och menade att det var 

en allvarlig brist i lagstiftningen att ha en bestämmelse som endast blir aktuell i de 

fallen paret har separerat och/eller inte längre bor tillsammans. Kvinnan blir tvungen att 

lämna sitt hem och tillhörigheter, medan mannen oftast bor kvar i det gemensamma 

hemmet. Kvinnorna fruktar för upprepat våld eller hot om våld och har inget annat val 

än att fly till bl.a. kvinnojourer vars dörr alltid står öppen. Regeringen ansåg vidare att 

en kvinna inte ska behöva fly från sitt hem för att kunna känna sig trygg och få skydd. 

Att man genom detta besöksförbud avlägsnar mannen från hemmet och därmed 

förbjuder honom att återvända, bringar en trygghet för kvinnan som inte längre behöver 

befara att bli utsatt för våld eller trakasserier. En annan orsak till att man införde 

besöksförbudet för det gemensamma hemmet var ett behov av att skydda barnen i 

familjen. Barn ska inte behöva växa upp med våld omkring sig, det är ingen trygg miljö. 

Även om våldet inte är riktat mot barnet, befinner han/hon sig ändå på en plats som inte 

är säker, och det kan hända att även ett barn far illa.
193

 

Som tidigare nämnt sitter många kvinnor i en väldigt besvärlig och svår sits då hon blir 

utsatt för bl.a. våld av sin make eller sambo, som inte alltid är lätt att slå sig fri från. Just 

pga. normaliseringsprocessen befinner hon sig i en ond spiral där hennes liv endast 

kretsar kring mannen och hans kontroll. Detta påverkar kvinnan i den riktningen att hon 

har oerhört svårt för att fly från bostaden och mannen. Här anses ett besöksförbud för 

den gemensamma bostaden kunna aktualiseras och därmed ”eliminera” mannen, så 

kvinnan kan stanna i hemmet. Den kränkandes rörelsefrihet ska begränsas, inte den som 

kränks.
194

 Men för att en domstol ska kunna besluta om ett besöksförbud för den 

gemensamma bostaden skall det finnas tydliga orsaker som måste godkännas som 

tillräckligt allvarliga.
195

 Det måste finnas en påtaglig risk för att personen som får 

förbudet till sin fördel, kommer att utsättas för brott mot hälsa, liv, frihet eller frid. Här 

ska skälen väga betydligt tyngre än vad personen som förbudet gäller mot kommer att få 

utstå.
196

  Vissa åklagare menar att bedömningen om risken är nog påtaglig för utsatthet i 

det gemensamma hemmet, är så pass strängt uttryckt att det ibland är lättast och 

vanligast att endast besluta om häktning istället för att besluta om besöksförbud. 

Åklagaren gör i denna riskbedömning även en proportionalitetsbedömning där man 

väger just intrånget i mannens rörelsefrihet och förbudets innebörd mot varandra. Och 

ibland kommer man fram till att det mest lämpliga i det enskilda fallet är att endast 

häkta mannen ifråga och således inte besluta om besöksförbud för den gemensamma 
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bostaden för att få bort mannen från bostaden. En åklagare säger: ”Anhållan och 

häktning är de vanliga tvångsmedel som används i situationer med påtaglig risk.”197
 

Personen som förbudet skyddar har en viss skyldighet gentemot den person förbudet 

gäller mot. D.v.s. kvinnan är skyldig att medverka och underlätta för personen att få 

tillgång till sina personliga ägodelar under besöksförbudsperioden.
198

 Mannen har 

därmed en rättighet att i skälig grad få tillträde till t ex kläder, arbetsredskap eller 

dylikt.
199

 Dock är kvinnan, som skall skyddas, skyldig att endast medverka i 

utlämningen av mannens egendom. Det kan t.ex. vara en utomstående som kommer till 

bostaden för att hämta egendomen, således inte mannen själv naturligtvis. Detta ska 

alltså ske i samråd med kvinnan i bostaden.
200

  

Ibland kan det även vara så att en polispatrull anländer till en bostad under ett pågående 

bråk, där det finns en stor risk att situationen eskalerar och blir farligare. I detta läge bör 

polisen kontakta åklagaren som då i sin tur beslutar i akutläget om besöksförbud för den 

gemensamma bostaden. Detta sker då medan polisen befinner sig i hemmet. Åklagaren 

skall då med så kort varsel som möjligt ta fram underlag, för att snabbt kunna fatta ett 

beslut.
201

 När väl beslutet meddelats, skall mannen genom tillsägelse självmant följa 

med polisen till förhör, och därmed avlägsnas från hemmet. Om mannen vägrar till 

samarbete och en tillsägelse inte är tillräcklig, får polisen själv ta med honom till 

förhöret,
202

 och därmed tas från platsen.
203

 Ett beslut om besöksförbud för den 

gemensamma bostaden skall handläggas skyndsamt då det är av ett väldigt ingripande 

slag.
204

 Denna form av förbud får beslutas endast för högst 30 dygn, och har omedelbar 

verkan.
205

 Orsaken till att tiden är satt till 30 dygn och inte kortare, är att kvinnan 

således har tid på sig att överväga situationen och kunna ta ett första initiativ till 

separation från mannen. Tiden kan bli för knapp i vissa fall om den skulle understiga 

dessa 30 dagar, men samtidigt skall inte förbudet gälla en längre tid än vad som anses 

vara nödvändigt.
206

 

7.7 Förlängning, hävning och ändring av ett besöksförbud 
Ett generellt, utvidgat och särskilt utvidgat besöksförbud får förlängas med max ett år i 

sänder och det finns inget hinder mot att det förlängs fler gånger. För att får förlänga ett 

generellt och ett utvidgat besöksförbud måste kriterierna i 1§ och 2§ vara uppfyllda. 

Däremot när det gäller ett besöksförbud som avser den gemensamma bostaden, får det 

förlängas endast om det finns särskilda skäl där man då gör en bedömning i det aktuella 

fallet samt som mest sju dygn i taget.
207

  Statistik visar att varje år förlängs endast 4 till 

8 % av besöksförbuden, och ca 10 % av förbuden upphävs innan den beslutade 

förbudstiden gått ut.
208
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Ett beslut om besöksförbud kan även av olika anledningar hävas eller ändras. Det kan 

antingen vara den som förbudet avser skydda eller personen förbudet gäller mot som 

begär att beslutet skall omprövas, eller så kan åklagaren själv komma med förslaget. 

Åklagaren kan alltså själv besluta om hävning eller ändring, och han kan även göra 

detsamma med en domstols beslut i ärendet. Om man ändrar ett förbud skall den 

ändringen verka omedelbart och ersätta det gamla beslutet.
209

  

7.8 Övrig svensk lagstiftning och Europakonventionen 

Vad säger de mänskliga rättigheterna om att frånta någon sin rätt att vistas vart man vill 

och därmed begränsa dennes rörelsefrihet? Är det förenligt med de konventioner och 

annan lagstiftning, som måste följas i Sverige? 

När ett beslut ska tas angående ett besöksförbud, är det inte endast svensk lag som skall 

beaktas, utan även Europakonventionens bestämmelser, i och med Sveriges inträde i EU 

år 1995. I regeringsformens 2 kapitel står att varje medborgare har en rättighet till 

rörelsefrihet inom landets gränser. I 8 § nämns att var och en är skyddade mot 

frihetsberövande, och att alla invånare är garanterade den obundenheten som innebär att 

man kan förflytta sig inom det egna landet, men även rätten att lämna riket. Dock 

påpekas det i 12 §, att denna rörelsefrihet kan komma att begränsas genom lag. Här kan 

det tolkas in att lagen om besöksförbud är en av dessa tillåtna begränsningar. Ett 

godtagbart ingripande skall inte brukas i större omfattning än vad situationen kräver och 

inte heller löpa under för lång tid att det utgör ett hot mot invånarnas fria åsiktsbildning. 

Begränsningen skall endast göras för att tillgodose ett ändamål som är antagbart i ett 

demokratiskt samhälle. I 1:a kapitlet finns regeln som avser att alla medborgare skall ha 

rätten att känna en trygghet i det egna hemmet, där det ligger på den offentliga makten 

att bl.a. trygga vår rätt till hälsa och bostad.
210

  

Nedanstående artiklar diskuterades under arbetet med propositionen angående 

utformningen av de nya lagrummen i lagen om besöksförbud, där bl.a. om 

besöksförbudet skulle utvidgas till att gälla den gemensamma bostaden. Där fördes ett 

resonemang kring konventionerna, exempelvis huruvida nya bestämmelsen skulle 

avvika och därmed bryta konventionernas regler. Men regeringen kom till den 

slutsatsen att de föreslagna lagrummen var genomförbara och därmed förenligt med 

grundlagen och Europakonventionen. Med detta kunde sedan 2003 ytterligare en form 

av besöksförbud introduceras.
211

 

I Europakonventionens 8:e artikel, om skyddet för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheter, belyses att varje medborgare i varje medlemsland har rätt att få 

respekt för sitt privatliv respektive familjeliv och hem. Vidare får staten/myndigheter 

endast begränsa dessa rättigheter genom lag. Ingripandet måste även anses vara en 

nödvändig åtgärd med hänsyn till rikets eller individers säkerhet, skydd mot brottslighet 

och också väga in om det står i rimlig proportion till syftet med begränsningen bl.a. I 

samma konvention, i artikel 2 i protokoll nr. 4, lyder att varje medborgare har en rätt att 

uppehålla sig inom dess gränser och därmed en rätt att vistas fritt och bosätta sig på 

valfri plats. Även i denna artikel får inget ingripande ske utan att det grundar sig i lag. 

Detta kan liknas vid Sveriges regeringsforms 2 kapitel 12 § s betydelse som ovan 
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beskrivit.
212

 Likaså i FN:s internationella konvention om invånarnas rättigheter 

respektive de politiska rättigheterna finns någorlunda samma budskap och regler som 

Europakonventionens angående medborgares frihet inte får begränsas utan lagstöd. Men 

i denna konvention tas även upp avskaffandet av diskrimineringen av kvinnor. Man 

ville med denna regel få medlemsländerna att respektera kvinnan och stifta lagstiftning 

som förbjöd all diskriminering av kvinnan. Kvinnor och män skulle få samma 

rättigheter, där kvinnan hade samma rättsliga skydd som mannen.
213

 

7.9 Statistik 
En studie som gjordes år 2007 av Brå, visade att antalet ansökningar om besöksförbudet 

ökat med ungefär 100 %, i jämförelse med år 2000 då det endast ansöktes om ca 5 800 

besöksförbud. En orsak till denna ökning kan vara att vetskapen om besöksförbudet har 

ökat bland allmänheten, där vissa myndigheter i allt större utsträckning informerar 

kvinnorna om förbudet som därmed ökat antalet ansökningar.
214

 Det är även värt att 

nämna att av alla ansökningar som beviljas representerar inte det alla nya ärenden, utan 

det kan även vara utgångna besöksförbud som på nytt beviljats och förlängts och även 

de som tidigare fått ansökan avslagen, som återigen ansöker.
215

  

Trots att ansökningarna under vissa år ökar, betyder det tyvärr inte att fler beviljas, utan 

många ansökningar som kommer in för utredning till åklagaren, får ett negativt beslut. 

Exempelvis bifölls endast 42 % av ansökningarna år 2006. En anledning till att en 

kvinna i ett visst fall inte tilldelas ett besöksförbud kan vara pga. att ansökningarna inte 

motsvarar de kriterier som skall vara uppfyllda för att kunna beviljas enligt lag. Bland 

de ärenden som emellertid beviljas utgör kvinnan som ansökare majoriteten, i hopp om 

att få ett skydd mot mannen hon antingen har eller har haft en relation med.
216

  

Enligt statistik som framtagits av Statistiska centralbyrån (SCB) framgår att personer 

som är bosatta i någon av storstäderna som ansökt om ett besöksförbud (vanligast 

kvinnan), ofta tillhör en socioekonomiskt svag grupp, d.v.s. tillhör den marginaliserade 

gruppen som därmed skiljer sig från övriga medborgare. Dessa grupper har då högre 

arbetslöshet och en lägre utbildningsnivå, och många tillhör familjer som stöttas med 

hjälp av socialbidrag.
217

 Dessa fakta har jag tidigare belyst under kapitlen Kvinnan och 

Mannen. Där nämnde jag att kvinnan som rapporterade flest våldsbrott av sin man, 

representerade både de lägsta, men även de högsta inkomstgrupperna i samhället.
218

 

Detta stöttas delvis av den statistik SCB fick fram. Däremot när det gäller mannen (som 

utför våldet och som förbudet avser), har det framkommit att vissa män tillhör de 

marginaliserade grupperna i samhället och även har låg utbildningsnivå, medan i ett 

annat fall har mannen en högskole-/universitetsexamen och är därmed löntagare.
219

 

Undersökningen som SCB gjorde visade en tendens på det förra alternativet; att mannen 

ofta tillhör de som har det svårt i sin tillvaro. Även alkohol och narkotika är som 

tidigare nämnt en bidragande faktor till våldets uppkomst.
220

 Även om det framkommit 
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från andra undersökningar att männen inte konsumerar alkohol oftare än vanligt (kanske 

1-2 ggr/vecka), har således alkoholen och dess berusning en stor inverkan på männen, 

vilket oftast ligger bakom ett utbrott som lett till våld.
221

 Av detta kan man tolka att det 

inte finns någon typisk manlig eller kvinnlig stereotyp i samhället som representerar det 

ena eller det andra, och att våld mot kvinnor tyvärr kan förekomma i alla 

inkomstgrupper och inom alla samhällsklasser. Man kan säga att våldet inte har något 

”inkomsttak”. 

8. Problem med lagen  

8.1 Överträdelser av besöksförbudet 
Besöksförbudet ska bl.a. ha en avskräckande effekt, vilket menas att det ska vara 

avskräckande att begå överträdelser och således undgå att bli bestraffad. Detta verkade 

utifrån undersökningar ha störst effekt på de minst brottsbelastade männen som höll sig 

inom förbudets ramar, och minst effekt på de tyngre kriminella.
222

 Många kvinnor 

menar att mannens beteende inte alls blev påverkat av förbudet, utan fortsatte utan 

vidare med sina trakasserier.
223

 En annan kvinna säger så här: ”Från september och ett 

halvår… har han överträtt det… ja det är i alla fall tvåsiffrigt. Jag har anmält varje 

gång, tror jag…”224 En annan menar att: ”Vad spelar det för roll om han har 

besöksförbud, om det inte fungerar i praktiken? Då får man ju bara en falsk 

trygghet.”225
 

Orsaken till att männen ”tillåts” fortsätta med trakasserier, våld eller hot mot kvinnan 

som skall skyddas, är pga. att i hälften av de utredningar som görs angående 

överträdelser, läggs åtalet oftast ned. Skälet till detta är vanligast att brottet inte går att 

bevisa.
226

  

När lagen först kom år 1988 hade många höga förväntningar med att kunna öka 

tryggheten för bl.a. de utsatta kvinnorna som var i behov av skydd. Även om man redan 

i propositionen insåg att det fanns en risk att förbudet kunde komma att äventyras, var 

det ändå en lag Sverige var i behov av.
227

  

Med stöd av 24 § i lagen om besöksförbud skall den som överträder/bryter ett 

besöksförbud dömas till böter eller fängelse som längst ett år. Om överträdelsen är av 

ringa art, skall inte ansvar utdömas.
228

 Om det är så att förbudet överträtts betyder det 

vanligtvis att förbudet kommer förlängas.
229

 En överträdelse brukar oftast omfatta en 

straffbelagd handling som t.ex. misshandel eller hemfridsbrott. Då bör mannen dömas 

för båda brotten; handlingen samt själva överträdelsen av besöksförbudet. Utifrån prop. 

1987/88:137 ansåg och hoppades man att bestämmelsen för överträdelse av förbudet 

skulle ha stor betydelse främst för de överträdelser som inte är straffbara, t.ex. att 
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mannen endast befinner sig på en plats han är förbjuden på, utan att det räknas in som t 

ex ofredande och därmed straffbart. Med detta menas att en man kan bli straffad för 

endast överträdelsen, eller för både överträdelsen och för den straffbelagda handling han 

utför överträdelsen med.
230

 Detta har framkommit genom en undersökning Brå gjort år 

2000. Kvinnorna uppgav att de ofta i samband med överträdelsen blivit utsatta för bl.a. 

misshandel. Men samtidigt menar de att det mest jobbigaste och svåraste i och med ett 

besöksförbud är det ständiga hoten som alltid hänger över dem. Det kom fram att i ca 30 

% av alla anmälningar om överträdelser uppgavs även brottet olaga hot.
231

   

Några vanliga överträdelser av ett besöksförbud är att mannen tar kontakt med kvinnan 

per telefon, eller uppehåller sig vid eller utanför hennes bostad. Mannen kan ibland 

ringa på dörren, skrika skällsord utanför hennes lägenhet, banka hårt på dörren, eller stå 

utanför och titta in genom hennes fönster. Han kan även förfölja henne till och från 

jobbet. Detta kan alltså vara vardag för vissa kvinnor att förbudet ständigt överträds, där 

kvinnorna känner en konstant oro över att aldrig riktigt bli kvitt mannen. I de fall 

mannen och kvinnan haft gemensamma barn uppger kvinnan att mannen ibland utnyttjat 

barnen för att komma runt förbudet och på så sätt komma nära kvinnan.
232

  

Statistik från år 2000 visar att ungefär var fjärde man som har ett besöksförbud mot sig, 

misstänks för att ha överträtt förbudet, där 15 % av männen ansvarar för ca 55 % av alla 

kända och därmed anmälda överträdelser. Av alla män som beviljades besöksförbud år 

2000 blev 28 % misstänkta för minst en överträdelse det året. De män som tillhörde den 

grupp som misstänktes för minst fem överträdelser av förbudet, var kvoten hela 38 %. 

Bland de män som misstänkts för flest överträdelser, var de män som sedan tidigare har 

ett brett och tungt brottsregister i ryggsäcken. Orsaken till att antalet misstänkta tas upp 

i undersökningen är pga. att mörkertalet antas vara väldigt stort och att många fler 

överträdelser tros ske, fast i det tysta.
233

  

8.2 Polisen brister i sitt arbete  
Under kapitel 7 behandlades polisens skyldighet att underrätta och informera en utsatt 

kvinna om besöksförbudet, om brottet var av den karaktär som föll under 

bestämmelsens kriterier. Många kvinnor ansåg att de oftast blivit bra bemötta av polisen 

och därmed fått information om besöksförbudet, medan andra kvinnor ansåg det 

motsatta. Vissa kvinnojourer uttryckte att polisens arbete med just informationen till 

kvinnorna var i behov av att förbättras, som stärktes av en inspektion av olika 

polismyndigheter i landet, där det kom fram att det fanns brister i polisens 

informationsskyldighet.
234

 Det har framkommit att polisen inte alltid följer lagen i 

arbetet med att förebygga brottet och våldet mot kvinnor. En del polismyndigheter har 

medgett att de inte arbetar aktivt med det förebyggande arbetet kring besöksförbudet, 

utan att de reagerar först när en överträdelse skett. Uppföljningen av ett besöksförbud är 

en viktig del i förebyggande arbetet, vilket i praktiken tyvärr inte efterföljs i önskad 

utsträckning. Endast 7 av 21 polismyndigheter har en uträknad plan för deras arbete 

angående uppföljningen. Detta innebär att de tar kontakt med kvinnan som skyddas, för 

att få hennes åsikt kring upplevelsen av förbudet och om ytterligare skydd behövs. 

Annat preventivt arbete som inte heller har fungerat som förväntat är polisens 
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omedelbara ingripande i en situation som befaras intensifieras. D.v.s. att mannen försökt 

ta kontakt med kvinnan. Polisen har här uppgivit att de ingriper först när de finns en 

överhängande risk att kvinnan utsätts för ett annat brott och att mannen fortfarande 

befinner sig i hennes närvaro. Men även om kvinna är kapabel att anmäla medan 

mannen finns på platsen, hinner ofta inte polisen dit pga. stora avstånd.
235

 Dock 

poängteras att om det i ett fall handlar om att mannen uttalat dödshot mot kvinnan, 

anser naturligtvis polisen att de då står beredda med en förhöjd beredskap. Polisen gör 

då en risk- och hotbedömning i det enskilda fallet.
236

 Ett problem här är även att 

kvinnan tenderar att anmäla överträdelsen i efterhand, och då finns inget utrymme att 

kunna förhindra brottet. Polisen sakar ofta rutiner angående tillgängliggörandet av ett 

beslut om besöksförbudet inom den interna polismyndigheten, vilket kan skapa 

problem.
237

 

9. Utvärderingar av lagen  

Under detta kapitel kommer jag kort ta upp statistik från fyra utvärderingar som gjorts 

av lagen om besöksförbud, där Brå står som utredare för samtliga. Den statistik jag 

bland annat kommer framställa från utredningarna är t ex hur stort antal kvinnor som 

ansökt om förbudet, hur många ansökningar som blivit beviljade, i hur stor omfattning 

överträdelser sker, vilken social status männen har och vilken kritik som framlagts etc. 

Den första utvärderingen som gjordes redovisades i juni 1989 då lagen endast hade 

funnits under ett halvår är; Lagen om besöksförbud - en uppföljning (Brå – PM 1989:2). 

Lite senare, år 1995 gjordes den andra utredningen; Uppföljning av lagen om 

besöksförbud.  Därefter utfördes ytterligare en undersökning av Brå i mars 2003; 

Besöksförbud. En utvärdering av lagen och dess tillämpning (Brå rapport 2003:2). Den 

fjärde och sista utvärderingen jag kommer ta upp är gjord år 2007, som är en 

huvudrapport som delvis bygger vidare från en utvärdering som gjordes år 2005; 

Besöksförbud. De beröra och dess erfarenheter (Brå rapport 2007:2)
238

 

9.1 Lagen om besöksförbud - En uppföljning (Brå - PM 1989:2)  
Den här utvärderingen gjordes alltså 1989, ett halvår efter ikraftträdandet av lagen.

239
 

Tyvärr har jag inte lyckats få tag på den som jag hoppats, då den varken var tillgänglig i 

pappersform eller pdf-format hos Brå eller någon annanstans. Men i SOU 1998:40 finns 

en kort sammanfattning av 1989 års utvärdering, som jag då istället tagit min 

information ifrån.  

Denna uppföljning innefattade inkommande ärenden mellan juli och december 1988. 

Under knappa tiden av ett halvår hann 121 ärenden beslutas om besöksförbudet, varav 

84 stycken beviljades, där 10 % av dessa behandlade det utvidgade besöksförbudet. Det 

framgick att i de få fall man beviljade ett besöksförbud, var det oftast mycket grova 

brott som låg bakom. De män som blev tilldelade förbudet var ofta tungt kriminellt 

belastade sedan tidigare och hade redan en dom mot sig för våldshandling mot kvinnan 

förbudet skyddade. Vissa hade även misstänkta missbruksproblem. Fram till början av 

januari 1989 hade 6 personer dömts för överträdelse.
240

 Utifrån denna undersökning 
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ansåg man att lagens syfte inte hade infriats till fullo och behövde förbättras, speciellt då 

lagen endast verkade bli tillämpbar då ett brott redan skett.
241

  

9.2 Uppföljning av lagen om besöksförbud (1995) 

Denna rapports syfte var att undersöka lagen och dess tillämpning efter en lagändring 

som trädde i kraft 1990, nämligen då straffet för överträdelse av förbudet ökade till ett 

år och kunde rubriceras som allmänt åtal. Studien omfattade 984 ansökningar om 

besöksförbud under perioden 1 juli 1988 till 30 september 1991. Resultatet visade att 

var tredje ansökan avslogs av åklagaren. 6 % av de beviljade ansökningarna innebar ett 

utvidgat besöksförbud. 20 % av männen överträdde förbudet vid en eller flera 

tidpunkter. En markant majoritet av de män som överträdde förbudet, begick i samband 

med överträdelsen även andra straffbelagda handlingar som bl.a. misshandel mot 

kvinnan som skyddades av förbudet. Man kunde tro att lagändringen angående 

höjningen av straffet och det allmänna åtalet skulle ha en effektiv inverkan, men så 

verkade inte fallet bli då överträdelser skedde trots det. Fortfarande ansågs 

lagstiftningen ha brister då åklagaren i många fall var återhållsam i sina beslut om att 

bevilja om liknande brott inte skett tidigare. D.v.s. man tolkade det som att kvinnan var 

tvungen att vara utsatt redan innan hon ansökte om ett besöksförbud. Detta var samma 

argument som lades fram genom utvärdering nummer ett från år 1989.
242

  

9.3 Brå 2003:2 (2003) 
Från denna utvärdering framgick att från år 2000 fram till år 2002, ökade antalet 

ansökningar om besöksförbud upp till omkring 6 000 st. per år, varav endast så få som 

hälften beviljades.
243

 År 2002 beviljades 3 455 st.
244

 

Liknande statistik som vid de föregående utvärderingarna, kom även fram genom 

denna. Ungefär hälften av alla utredningar som gjordes pga. överträdelser lades ned, till 

följd av brottet inte gått att bevisa.
245

 Många besöksförbud överträddes ständigt, där 

överträdelsen innebär även andra brott. Vid anmälningen av överträdelsen uppgav 

kvinnan att hon antingen blivit utsatt svårt fysisk eller drabbats psykiskt. I 54 % av 

överträdsfallen hade mannen haft fysisk kontakt med kvinnan minst en gång. Resten 

innebar att mannen överträtt förbudet utan att vistas på samma plats som henne. Detta 

kan jag tolka som att han tagit kontakt med kvinnan per telefon eller dylikt. Utifrån 

antalet anmälningar, visade det sig att under de senaste åren (2000-2002) utsattes många 

kvinnor för överträdelse av sitt besöksförbud. Väldigt ofta gick det inte ens att sätta en 

precis siffra på antalet gånger det skett. Kvinnorna uppgav då istället generella siffror 

över hur många gånger förbudet blivit överträtt. Antingen har hon uppgett ”vid ett 

flertal tillfällen” eller ”vid minst tio tillfällen”.246 Olaga hot eller ofredande var även 

vanligt i samband med överträdelserna.
247

  

Men det kunde inte endast redovisas negativa siffror i undersökningen, utan utredarna 

såg en viss tendens till minskning av antalet brott under besöksförbudstiden om man 

jämförde med perioden innan förbudet beslutades. Denna minskning trodde man kunde 

ha ett samband med att våldet/hoten ökade i samband med ansökan, som sedan mattades 
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av när väl förbudet beslutats. En annan orsak till ”dippen” av brott under förbudet kunde 

även ha varit tillfälligheter; ibland är situationen mer intensiv, ibland lugnare (fastän det 

kanske inte håller i sig ett längre tag). Ibland kan även kvinnornas benägenhet att 

anmäla brotten avvika och därmed vara stor skillnad på anmälningsbenägenheten innan 

och efter beslutet om besöksförbudet.
248

 I den här utvärderingen kritiserades polisen 

med anledning av att de inte helt och hållet fullgör sin informationsplikt. Även om 

många kvinnor ansåg sig få ett bra bemötande av polisen och blev informerade om 

besöksförbudet, upplevde ändå vissa kvinnor det motsatta.
 
Även kvinnojourerna ansåg 

att polisen brast i detta åtagande. Det menades att deras preventiva arbete kunde 

förbättras.
249

  

9.4 Brå 2007:2 (2007) 
Sedan den förra utvärderingen gjordes, hade år 2003 två nya former av besöksförbud 

introducerats i lagen. Dessa var som tidigare nämnt besöksförbud avseende den 

gemensamma bostaden samt det särskilt utvidgade besöksförbudet.
250

  

Utvärderingen visade att antalet ansökningar om ett besöksförbud ökat. År 2006 var 

antalet uppe i 10 000, vilket var en fördubbling från år 2000.
251

 Av dessa 10 000 

ansökningar beviljades endast dryga hälften, 4 294 st. (42 %), vilket var en minskning 

från år 2000 med 11 %. Åklagare menade att en möjlig orsak kunde vara att vissa 

ansökningar inte helt enkelt infriar de krav som lagen ställer upp för att kunna 

beviljas.
252

 I och med att så många kvinnors ansökan avslogs, kom åsikten fram att det 

skulle kunna lösas på två sätt. Antingen behövde man förtydliga kriterierna ännu mer så 

ansökanden är på det rätta med vad som krävs för att ett beslut skall kunna beviljas. 

Eller så kunde man istället modifiera och sänka rekvisiten för ett beviljade.
253

  

Samtidigt var siffran för 2006 års ansökningar en ökning med 600 st. sedan år 2005. En 

anledning till detta kunde vara att kännedomen om själva förbudet har ökat bland 

allmänheten pga. medias exponering av våldet. Dessutom hade polisens 

informationstendens ökat, vilket även kunde vara en bidragande orsak.
254

 Utvärderingen 

visade således att fler och fler kvinnor blev mer uppmärksammade på förbudet och fick 

förhoppningar att detta ska vara deras möjlighet till ett slut på trakasserier och hot.
255

 

Det är dock viktigt att påpeka att antalet ansökningar om ett besöksförbud under en 

period inte överensstämmer med antalet kvinnor som gjort anmälan. I denna statistik 

inryms även kvinnor som fått avslag som ansöker på nytt, men även kvinnor som inte 

anser sig nöjda med sitt nuvarande förbud och vill ha ett nytt. Utvärderingen visade att 

¼ av alla som då hade ett besöksförbud, hade sedan tidigare haft ett annat förbud mot 

samma man.
256

  

En stor kvot av besöksförbudet överträds och det tillhör inte ovanligheten att det sker ett 

flertal gånger. Antalet överträdelser år 2004 uppgavs vara ungefär lika hög som år 2000, 

dvs. var tredje man överträdde förbudet. Den vanligaste överträdelsen var antingen via 
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telefon eller genom sms.
257

 Eftersom lagen fortfarande inte respekteras, ansåg man att 

det fortfarande krävdes bättre uppföljningar av förbuden och överträdelserna av bl.a. 

polisen. Det var fortfarande många kvinnor som fann att det inte ”hände någonting” om 

hon anmält en överträdelse till polisen. Men till polisen och övriga rättsväsendets 

försvar sades det då att i många fall kunde inte överträdelsen bevisas eller så var den av 

ringa art, och därmed skall inte mannen enligt lagstiftningen dömas till ansvar.
258

 

I och med lagutvidgandet år 2003 med förbud gällande den gemensamma bostaden ville 

man utvärdera och se hur det hittills fungerat. Året efter inträdandet hade endast 33 st. 

sådana förbud beslutats. Enligt lagstiftaren följde detta antagandet; att den inte skulle bli 

aktuell i så många fall. Men där skulle lagstiftaren senare få fel i sin förutsägelse. 

Antalet beviljade ansökningar för gemensamma bostaden hade faktiskt ökat till 112 st. 

år 2006, vilket visar att denna nya regel är en användbar form.
259

 

Det var ju även en andra lagändring som skulle utvärderas, nämligen det särskilt 

utvidgade besöksförbudet. Rättsväsendets åsikt var att det inte fanns tillräckligt många 

situationer som förbudet kunde tillämpas på, och att den inte ingav ett tillräckligt säkert 

och bra skydd. Det sades att häktning vore i dessa fall istället ett mer meningsfullt 

alternativ. Enligt statistiken var detta förbud väldigt ovanligt, endast 3 st. hade beslutats 

under åren 2005-2006. Kravet för att detta förbud överhuvudtaget skall bli aktuellt, är 

om ett utvidgat förbud överträtts.
260

  

Männen var de som anmälan om besöksförbudet riktades mot. Männen och även 

kvinnorna tillhörde den grupp i landet som hade lägre utbildningsnivå, där mannen ofta 

hade ännu lite lägre än kvinnan. I storstäderna var andelen som inte hade mer än en 

grundskoleutbildning av männen dubbelt så hög än de ”vanliga” medborgarna. Av 

kvinnorna som sökte om förbudet, hade endast 30 % en förgymnasial utbildning. Många 

av både männen och kvinnorna saknade arbete och hade därmed en låg inkomst och 

många levde till stor del på socialbidrag. Alkohol och narkotika var ofta en bidragande 

del till ansökan.
261

  

9.5 Kvinnornas erfarenheter av besöksförbudet 

För att få fram kvinnornas egna åsikter och upplevelser kring besöksförbudet har olika 

djupintervjuer ägt rum av Brå och resultatet av deras erfarenheter är av blandad 

karaktär. Emellertid menar många kvinnor att den allmänna bilden av att få ett beviljat 

besöksförbud är väldigt positivt. I och med besöksförbudet känner de att någon bryr sig 

och tror på deras historia. Den vanligaste kommentaren av de kvinnor som är nöjda med 

förbudet är att hennes situation har förbättrats då hon lämnats ifred och således känner 

en trygghet.
262

 Däremot finns det även de kvinnor som inte alls känner att de fått den 

trygghet som hon förväntade och anser att det finns bristningar i lagstiftningen.
263

 ”Jag 

trodde att jag nu kunde koppla ifrån den rädsla jag levt med i många år men jag måste 
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själv komma ifrån rädslan. Man hoppas och tror att man ska vara trygg. Men ärren läks 

aldrig, därför är jag aldrig trygg.”264
  

De menar på så sätt att lagen inte lever upp till de höga förväntningar som många 

faktiskt har ute i samhället. Både höga krav när det gäller den bedömning som görs om 

ett förbud ska komma till stånd, men även kraven på att besöksförbudet ska följas upp 

för att se till att det följs på rätt sätt. Även de kvinnor som fick avslag på ansökan om 

förbudet, har en negativ erfarenhet av detta. De uppger att deras situation har förvärrats, 

och att många lever ett otryggt liv, speciellt tiden precis efter ansökan.
265 

De handlingar 

de oftast utsätts för är besök i hennes bostad, trakasserier, hot, telefonsamtal etc.
266

  

Ett ständigt återkommande ämne är polisens informationsskyldighet gentemot utsatta 

kvinnorna. Då polisen är en given första informationskälla för de våldsutsatta 

kvinnorna, är det väldigt viktigt att de visar kvinnan att det finns en möjlighet till att få 

ett besöksförbud. Många kvinnor berättar att de sedan tidigare visste om lagen, men att 

de däremot inte visste hur man bar sig åt för att ansöka.
267

 ”Många vet att det finns 

något som heter besöksförbud men har ingen aning om vad det innebär eller hur man 

får det.”268 Därför är polisen ytterst viktig. Största delen av kvinnorna som varit i 

kontakt med polisen, säger att de uppfattar det som positivt och är nöjda med deras 

bemötande och engagemang kring informationen kring förbudet.
269

 För det är ju 

polisens ansvar att förmedla informationen till kvinnan på ett begripligt och 

lättillgängligt sätt, samt redogöra för förbudets innebörd, och även förklara vad förbudet 

skulle innebära för just henne.
270

 De menar även att de efter att förbudet beslutats, fått 

tillräcklig information som hon behövt för att veta precis vad som gällde om hon och 

mannen skulle råka befinna sig på samma ställe ute på offentliga platser eller i andras 

bostäder. ”Han får inte lov att kontakta mig på något sätt. Inte via mail och inte ringa. 

Han får inte be sina kompisar eller någon annan kontakta mig. Det var jättetydligt.”
271

  

Många av de kvinnor som blivit beviljade ett besöksförbud, uppger att de tidigare blivit 

utsatta för misshandel eller trakasserier av mannen som förbudet gäller mot. Deras egna 

historier kring varför hon tror att just hon drabbades, handlar oftast om svartsjuka och 

mannens behov att ha ständig kontroll över henne. Ofta var även alkohol och narkotika 

inblandat.
272

 Trots att kvinnor blir tilldelade ett besöksförbud känner sig många kvinnor 

ändå på ett vis otrygga. Hon lever på helspänn, orolig att mannen ska dyka upp bakom 

nästa krök. Hon litar således inte på mannen och tror inte att förbudet avskräcker honom 

tillräckligt för att hålla sig borta. ”Vad spelar det för roll om han har besöksförbud, om 

det inte fungerar i praktiken? Då får man ju bara en falsk trygghet.” Detta scenario 

stämmer tyvärr ofta in på många fall, då förbudet ständigt överträds.
273

 

Just överträdelser får många kvinnor uppleva under besöksförbudstiden. Till en början 

anmäler hon nästan alla överträdelser, men när hon börjar märka att varken polis eller 

åklagare gör sitt bästa med åtgärder, känner hon sig istället att hon besvärar då hon 
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ringer för att anmäla. ”Han har överträtt hur många gånger som helst, men det är så 

många gånger jag inte har anmält, för man orkar inte. Det är det jag menar. Man 

känner sig dum som bara sitter och ringer till polisen… ’nu har han ringt igen’ ’nu har 

han gjort… ‘, när man inte känner att de tar en på allvar.”. I och med att inget görs åt 

överträdelserna, påverkar det i sin tur mannens beteende då han på nytt får en slags 

kontroll över henne. Kvinnan får ofta svaret av polis/åklagare att överträdelsen är av 

ringa art att eller att det inte kan styrkas att det hänt.
274

 Just bevisfrågan är ett 

återkommande problem. Omkring 36 % av anmälningarna år 2001 lades ned, pga. att 

brottet inte kunde styrkas. Så här säger en kvinna om detta: ”Man måste alltid bevisa… 

det fanns inga vittnen till stryptaget och jag har inte dokumenterat några skador”.275
 

Om en överträdelse skett och kvinnan ringer in en anmälan, kan polisen ha en annan 

uppfattning av brottet än kvinnan och vara av den meningen att det är endast en småsak. 

Medan kvinnan själv anser att det är ett allvarligt brott och uppfattar handlingen som 

skrämmande. Om polisen inte öppnar ögonen för alla slags överträdelser, kan resultatet 

bli att man missar att upptäcka en allvarlig situation. ”De ifrågasatte varför det var ett 

hot […] … jag har haft den här karln på halsen i två månader så för mig är det ett 

hot”.276
 Kvinnorna menar att det är väldigt viktigt att polisen reagerar och agerar genast 

då de fått in en första överträdelse. Detta skulle då fungera som en varning och 

avskräckelse för vad som kan hända om ytterligare en överträdelse sker.
277

 

Även om många kvinnor är nöjda med polisen och åklagarens arbete, finns det även en 

del som tycker att polisen kunde göra mer i sin insats.
278

 En hel del kvinnor uppger att 

sedan ett beslut tagits om besöksförbud, hör de inget av polisen. Och när väl polisen 

tagit kontakt, så har det endast skett lätträknade gånger.
279

 Men trots detta, ställer sig 

många kvinnor ändå positiva till polisen. Speciellt enskilda samtal med en polisman 

upplevs vara till stor hjälp för kvinnan, som därmed påverkar kvinnans erfarenhet av 

polisen.
280

 Polisen menar även att det sker tätare kontakt med kvinnan i de fall det enligt 

bedömning finns risk för upprepade överträdelser.
281

 

Men för att bringa lite ljus i detta, finns statistik som visar på att i vissa fall sker faktiskt 

förbättringar i kvinnans situation. Successivt trappas hoten, trakasserierna och de 

ständiga kontakterna ned. ”Gradvis har han accepterat besöksförbudet. Det är mycket 

lugnare idag!”282 
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10. Hur kan det bli bättre i framtiden?  

10.1 Polisen 

Jag har tidigare nämnt att polis och övriga rättsväsendet fått kritik, där man menar att de 

till viss del brister i sitt arbete. De skall kunna erbjuda relevant information till kvinnan 

innan hon ansöker om ett förbud för att veta hur det fungerar i praktiken och vad de kan 

förvänta sig av polisen bl.a. Deras information är således en förutsättning för att kunna 

förebygga brotten mot kvinnan. Arbetet måste i framtiden bli bättre i dokumentationen 

över riskbedömningar kring en kvinnas utsatthet. Information och riskbedömning kan 

ha stor påverkan på hur besöksförbudet kommer till att fungera. Polisens rutinarbete 

under besöksförbudets gång måste även förbättras. De ska genom aktivt arbete ske 

uppföljningar av ett förbud, för att på så sätt maximera preventionen, vilket ger en ökad 

trygghet. Eftersom både kvinnorna själva och polisen anser att det behövs en förbättring 

i rutinerna kring överträdelser, måste polisen agera snabbare. Kvinnorna menar att det 

ofta inte händer någonting, och att mannen ifråga inte får några följdverkningar efter en 

anmälan om överträdelse till polisen. Kvinnorna kräver en omedelbar reaktion från 

polisen om en överträdelse sker.  

Polisen måste i framtiden bli bättre på att undersöka de bevis som finns att tillgå på ett 

effektivare sätt, bl.a. att ta in mannen till förhör så snabbt som möjligt efter brottet, 

undersöka utskrivna sms etc. Ett sådant agerande skulle öka möjligheten att snabbt 

kunna bevisa att händelsen ägt rum. Att ingripa vid lindrigare överträdelser och inte 

endast vid grövre brott, visar ett engagemang och en vilja att stoppa våldet, vilket då 

kan ha en effekt på mannen som då inser att det bästa sättet är att hålla sig inom 

förbudets ramar.
283

 Idag behövs det bl.a. bättre och tidigare insatta rutiner i arbetet 

angående uppmärksammandet av de ärenden som kräver särskilda hjälp- och 

skyddsinsatser.
284

 Genom utvärderingar som gjorts av Brå har det kommit fram att 

polisen faktiskt arbetar med att förbättra sig på dessa områden, exempelvis på vissa 

rutiner, specialisering och vidareutbildning.
285 

Men det finns fortfarande sidor som 

behövs utvecklas och tydliggöras för att lagens syfte skall kunna uppnås till fullo.
286

  

10.2 Lagen om besöksförbud 

Syftet med lagen om besöksförbud är att förebygga och hindra att allvarliga brottsliga 

handlingar inte upprepas. Den ska skapa en trygghet för kvinnorna som redan har utsatts 

för brott eller som riskerar att drabbas.
287

 Vad behövs då göras för att kunna 

effektivisera lagen och därmed förbättra dess förebyggande funktion? 

Regeringen strävar ständigt efter att förbättra situationen för ex. kvinnor som utsätts för 

exempelvis våld eller trakasserier.
288

 Därför kommer nya lagändringar träda ikraft i 

oktober 2011. Stalking kommer få en plats i brottsbalken, som menas ”att någon 

systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen”,
289

 

besöksförbud byter namn till kontaktsförbud och det kommer även ske en förbättring 

inom lagen om besöksförbud i hopp om att förstärka dess förebyggande funktion mot 
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överträdelser samt öka skyddet.
290

 En av dessa förbättringar är förebyggande av brott 

genom elektronisk fotboja.
291

 Det utvidgade förbudets utformning kommer i stort sätt se 

likadan ut, däremot kommer lagstiftaren i 2 § om det särskilt utvidgat besöksförbudet 

göra ett tillägg som innebär att en åklagare i sitt beslut om ett förbud av denna form 

även kan komma att innefatta elektronisk övervakning.
292

 Syftet med denna 

övervakning är att kontrollera så att förbudet efterlevs och inte överträds.
293

 Även om 

denna form av förbud inte är så vanlig, kan den komma att vidgas och bli betydelsefull i 

framtiden.
294

 I och med lagändringen kommer förbudets längd gällande den 

gemensamma bostaden att gälla i max två månader (förr endast en månad), och kunna 

förlängas med högst två veckor i taget, istället för endast en vecka som tidigare. Dessa 

ändringar kommer förhoppningsvis välkomnas av ansökanden, som kanske sedan 

tidigare avhållit sig från att ansöka pga. den korta gällande tiden för ett förbud.
295

  

Idag lever vi i ett samhälle som ständigt och raskt utvecklas bl.a. i teknikens tecken. Vi 

kan genom en GPS få fram exakt vart någon befinner sig, och just denna teknologi kan 

vi dra nytta av i vårt brottsförebyggande arbete. En gärningsman som genom en dom 

blivit tilldelad ett besöksförbud, kommer alltså snart kunna övervakas med hjälp av en 

GPS.
296

 Gärningsmannens uppgift är, förutom att respektera förbudets gränser, att själv 

ladda batterierna till fotbojan och att bära den för jämnan. Om mannen inte följer detta 

kan påföljden bli fängelse i ett år. GPS: en han bär är inprogrammerad på de platser och 

områden han är förbjuden att tillträda. Om en överträdelse sker, direktlarmas polisen 

som omedelbart tar sig till platsen för att avstyra ett troligtvis pågående brott. Det man 

dock bör ha i åtanke är att detta nya tekniska verktyg inte är ett felfritt skydd, utan 

kommer fungera som ett instrument i bl.a. förebyggande syfte.
297

  När väl en åklagare 

beslutat om denna övervakning kommer ansvaret ligga på polismyndigheten i 

kommunen där personen bor att verkställa beslutet i praktiken och därefter sköta 

övervakningen.
298

 Denna teknik kan vara ett effektivt sätt att kunna kontrollera om 

personen som har förbudet mot sig, avser att bryta eller byter mot förbudet, vilket 

inbringar en trygghet för den skyddade. Det skulle även förenkla bevisningen mot 

eventuellt inträffade överträdelser, då man i många fall endast har ord mot ord som 

bevisning.
299

 

Nu återstår bara att se hur den nya lagrubriceringen i brottsbalken om stalking 

(förföljelse) och hur tilläggen i lagen om kontaktsförbud kommer användas och i vilken 

omfattning. Kommer fler överträdelser kunna förebyggas och därmed avvärjas och 

kommer fler kvinnor att känna sig mer trygg med hjälp av den nya tekniken? Tiden får 

utvisa. 
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11. Diskussion 

Mäns våld mot kvinnor har länge funnits bland oss och uppfattas idag som ett 

samhällsproblem som vi behöver få bukt på. Som jag skrivit i min inledning ansågs inte 

våldtäkt inom äktenskapet vara en brottslig handling förrän på 1960 talet. Under 1980 

talet blev våld på enskild plats (där inräknat hemmet) allmänt åtal och polisen blev 

tvungna att utreda brotten. Anledningen till att vi i dagens samhälle betraktar och 

uppmärksammar våldet mot kvinnor på det sättet som vi gör, tror jag att vi till viss del 

har att tacka kvinnorörelsen för. Det var denna grupp som under 1970 talet 

introducerade oss medborgare och utomstående för dessa allvarliga brott som pågick 

omkring oss. Att gå från att vara en privat angelägenhet som absolut skulle hållas inom 

husets fyra väggar till att bli ett omtalat och väldiskuterat ämne, har vi idag en stor 

fokus på jämställdhet, kvinnans rätt att ta plats och framförallt våldet mot kvinnor som 

måste få ett slut.  

Jag vill återgå till mitt citat i början av uppsatsen, där en kvinna beskriver hur hennes 

nyfunna relation uppfyller alla hennes förhoppningar. Den uppfattning jag fått av att 

läsa informationen till denna uppsats, har varit att många relationer som slutar med t.ex. 

våld, många gånger börjat som en overklighet där allt är fantastiskt, allt är utöver det 

vanliga. Oftast är ju fallet så att, om det verkligen verkar vara för bra för att vara sant, 

kan det även vara det. Vilket kan vara ett tecken på att något inte står rätt till. Min avsikt 

har absolut inte varit att på något sätt dra alla män över en kam och säga att alla män 

slår kvinnor. Jag är väl medveten om att det tillhör det ovanliga att våld förekommer i 

en relation och att världen är full av välfungerande och fantastiska relationer där ute. 

Men tyvärr finns en del exempel på relationer som jag beskrivit i min uppsats, där 

kvinnorna inte alls är lika lyckligt lottade, där det inträffar mycket i det tysta och bakom 

låsta dörrar.    

Många möjliga orsaker till varför vissa män begår våldshandlingar mot en kvinna är 

väldiskuterade och de olika vinklarna är välspridda. Vissa anser att problemet ligger i 

samhället, där denna obalans mellan könen påverkar synen på kvinnan och att det i sin 

tur gör att vissa män utsätter vissa kvinnor. Visst, det finns en obalans i dagens samhälle 

där män oftast har mer välbetalda arbeten och i somliga fall betraktas som ”bättre” än 

kvinnor. Men enligt min uppfattning kan jag inte alls se att det är denna obalans som 

framkallar denna kontroll och behovet av makt, som sedan resulterar i våld och 

trakasserier av kvinnan. Man kan inte bara skylla på obalansen mellan könen, utan vi 

måste se till de individuella egenskaperna hos mannen samt omständigheterna omkring. 

Vi måste även se till det sociala orienterade perspektiv där fokus ligger på de sociala 

förhållandena hos mannen. Man studerar exempelvis om han har missbruksproblem, om 

han är arbetslös och andra sociala problem. Just alkohol tror jag är en mycket stor 

delorsak till ett våldsamt beteende. Det behöver inte vara ett uttryckt alkoholmissbruk, 

utan det räcker att mannen inte kan hantera alkoholen, vilket gör att han vid de tillfällen 

han är berusad, inte kan behärska sig. Alkoholen frambringar då hans våldsamhet. En 

annan möjlig orsak kan vara den individualpsykologiska teorin. Denna teori innebär att 

mannen kan uppfattas som ”avvikande”, ”sjuk” eller ”onormal”. Hans personlighet 

spelar en avgörande roll för våldets uppkomst. Här menar man på att det är ett inlärt 

beteende som förts över från generation till generation.  

Mannen har vuxit upp med våld och maktförhållanden t.ex., som därmed påverkade han 

som barn, vilket sedan upprepas i nästa generation/familj. D.v.s. detta beteende förs 

över på hans egen familj eller parrelation och visar då dessa våldstendenser. Mannen 
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kanske har anlag att utveckla ett visst beteende mer än andra, som resulterar i dessa 

handlingar. Jag tror inte att det finns en utpekad orsak till mäns våld mot kvinnor i 

relationer. Min åsikt är att flera förutsättningar kombineras och samspelar. En man som 

utövar våld mot en kvinna anser inte jag vara ”normal” utan väldigt avvikande från 

övriga individer. Att samhället och dess fördelning av hur män och kvinnor ska vara, 

kan om möjligt ha en ytterst liten påverkan. Samtidigt kan man inte skylla ett visst 

beteende på hela samhällets struktur. Alla har vi som enskilda individer ett ansvar, ett 

ansvar för våra egna handlingar och vi kan inte skylla våra beteenden på samhället vi 

lever i.  

Den normaliseringsprocess som kvinnan genomgår, måste betraktas med kvinnan som 

utgångspunkt. Hon befinner sig i en mycket svår och komplicerad ”spiral” där mannen 

har all kontroll över hennes handlingar och tankar, där hon blir underordnad. Därför kan 

just beslutet att lämna eller anmäla mannen, var det absolut svåraste hon kan göra. Den 

mentala skadan kan ibland vara djupare än den fysiska. För att klara av att ta sig ur en 

sådan relation, krävs mycket mod och en hjälpande hand. Räddningen kan komma från 

en uppmärksam släkting, vän, polis, eller en kvinnojour som hon kanske lyckats söka 

upp. Jag har en stor förståelse för de kvinnor som inte vågar anmäla sin nuvarande eller 

f.d. man för våld, trakasserier eller hot. Rädslan måste vara enorm i de fall då många 

befarar att bli svårt illa däran eller t.o.m. fruktar för sina liv det tillfället mannen får reda 

på att hon antingen lämnat honom, anmält för polisen, eller ansökt om ett besöksförbud. 

Som framkommit i uppsatsen finns ofta en tendens att våldet eller trakasserierna kan 

trappas upp i och med just separation eller anmälan, för då tappar mannen den kontroll 

han så länge haft.   

Syftet med lagen om besöksförbud är att kunna erbjuda ett förstärkt skydd för de 

personer som drabbats av förföljelse, våld eller trakasserier. Men framförallt uttrycktes 

det i förarbetena att kvinnor som blivit utsatta för misshandel eller andra former av 

övergrepp ska kunna få ett starkare skydd mot den person (mannen) som utfört de 

brottliga handlingarna. För att kunna utfärda ett besöksförbud måste det finnas en 

påtaglig risk att ett brott eller förföljelse kommer begås av mannen mot denna kvinna. 

Man ska även beakta om kvinnan redan blivit utsatt av mannen, om det hänt fler än en 

gång samt karaktären av brottet. Det jag kan fundera över kring ”påtaglig risk” är, om 

risken kanske inte alls är så märkbar som den verkligen är. Kvinnan kan genom 

normaliseringsprocessen vara manipulerad till att vara neutral i sitt agerande.  En nära 

vän eller anhörig kanske har ansökt för hennes räkning om besöksförbud då han/hon 

anser att kvinnan är i behov av detta skydd. När denna bedömning då görs, huruvida en 

påtaglig risk föreligger, kan kvinnan kanske förmildra situationen pga. rädsla för 

mannen, och mena att hon inte alls riskerar att utsättas för brott av hennes man eller f.d. 

man. Då berör jag återigen föregående stycke om rädslan för repressalier. Eftersom 

rädslan kan vara så stor för mannen ifråga, kan en kvinna säkerligen säga och göra vad 

som helst i vissa fall för att inte dra åt sig uppmärksamhet eller andras intresse för 

kvinnan. Men det är i situationer som denna, som hjälpen behövs som mest. Man kan 

hoppas att kvinnans verkliga behov av hjälp på något sätt kommer fram, att hon genom 

denna hjälp kan slå sig fri från mannen och våga ta steget till en separation och ett 

eventuellt besöksförbud. Här kommer polisen in som en viktig pusselbit. Deras 

information till utsatta kvinnor är väldigt viktig, speciellt för de kvinnor som inte vet 

mycket om själva lagstiftningen och som då måste få en guidning i 

ansökningsförfarandet och förbudets kriterier.   
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Som jag tidigare nämnt har lagen inte alltid fungerat som förväntat, medan i andra fall 

över förväntan. Jag är av den uppfattningen att det säkert alltid kommer finnas påstådda 

brister i antingen polisens arbete eller med själva besöksförbudet. Alla kvinnor har olika 

erfarenheter och därmed olika behov. Det som fungerar för en kvinna, kanske inte alls 

fungerar för en annan. Erfarenheten över hur det fungerar beror ju även nästan till 

största del på mannen, då det är han som genom förbudet skall hålla sig borta, men som 

i vissa fall inte gör det. Därför är det bra att det finns olika former av förbud; det 

generella förbudet, det utvidgade, det särskilt utvidgade och det som avser den 

gemensamma bostaden. Det generella förbudet som inte hjälper en kvinna tillräckligt, 

kan genom ett utvidgat besöksförbud erhålla en högre trygghet och därmed förbättrad 

effekt etc. I de fall ett besöksförbud gällande den gemensamma bostaden beviljas, anser 

jag är den mest ingripande åtgärden av dessa former av förbud. Mannen blir som sagt 

bortförd från sitt hem, där kvinnan kvarblir. Men lagen är till för att följas, och vissa 

extrema handlingar, kräver extrema påföljder.   

Förhoppningen är att genom det nya tillägget av den elektroniska fotbojan, ska 

överträdelserna minska och få männen att respektera förbudet i större omfattning och 

därmed skapa en större trygghet för kvinnan (eller den person som förbudet avser 

skydda). Att fotbojan i höst kommer börja tillämpas anser jag är en bra idé. Jag kan 

minnas att den sedan ett tag tillbaka använts istället för fängelsestraff i Sverige, men kan 

inte redogöra för dess effektivitet där. Men eftersom Sverige valt att ta steget till att 

använda sig av fotboja även inom besöksförbudet, måste denna elektroniska 

övervakning varit nog framgångsrik för att våga pröva även i detta sammanhang. Det 

jag kan tvivla till en viss del på är att denna tämligen nya teknik kan svikta. Ett krav 

som ställdes på mannen var att han själv skulle ladda batterierna och självklart bära 

fotbojan hela tiden. Visst, polisen kommer uppmärksamma om något inte fungerar som 

det ska och märker om mannen inte bär den som avtalat, men det finns alltid risker med 

teknik och framförallt ny teknik som ska introduceras.     

Även om åsikterna i samhället går isär angående besöksförbudet speciellt bland de 

utsatta kvinnorna, är min personliga åsikt och översiktliga bild jag fått relativt positiv. 

Även om det är bra att överträdelserna uppmärksammas och redogörs, så anser jag 

samtidigt att vi inte får glömma bort det kvinnor vars situation och liv faktiskt har 

förbättrats genom besöksförbudet där man lyckats skapa en större trygghet och lugn för 

många kvinnor och även andra individer som är i behov av det. Visst, det kommer alltid 

finnas någon person som trotsar besöksförbudet och således tar risken att få ett 

fängelsestraff, för att kunna skada kvinnan ifråga. Men för att kunna minska den andel 

som överträder förbudet får vi helt enkelt ha en tilltro och hoppas att den nya tekniken 

med tiden kommer att uppfylla sitt syfte; att fungera som ett förebyggande verktyg i 

arbetet med att minska överträdelser och skapa en ökad trygghet.  

Jag hoppas att de kvinnor som i framtiden får ett besöksförbud kommer uttrycka sig så 

här: 

”Jag har ett skydd av Sveriges rikes lag. Jag har fått bekräftat att han uppträder på ett 

sätt som inte accepteras… Vi har fått lugn och ro. Slipper hoppa högt varje gång 

telefonen ringer eller det ringer på dörren... Jag och barnens liv betyder något, att vi är 

värda att leva.”300  
 
 

                                                   
300

 Brå 2003:2 s. 54 
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