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Sammanfattning

De straffrättsliga utvecklingstendenserna innebär att straffrätten används i allt
högre utsträckning som ett medel för politikerna att komma till rätta med sociala
och samhälleliga problem. Lagstiftning blir ett sätt för poli-tikerna att tillgodose
olika opinionstryck. Det finns dock stora brister med denna utveckling. Bland
annat övervägs ofta inte möjligheterna om det finns bättre sätt komma till rätta
med problemen på än genom kriminalisering. Rättssäkerheten riskerar att få stå
tillbaka till förmån för effektivare brotts-bekämpning. En annan aspekt är att man
inte tar hänsyn till att lagstiftning endast har begränsade preventiva effekter.
Ytterligare en konsekvens är att experter får stå tillbaka i lagstiftningsprocessen.
Grundläggande principer för kriminalisering riskerar alltså att sättas ur spel då
straffrätten används på detta sätt.

Jag har valt att undersöka huruvida kvinnofridslagen kan tänkas vara ett uttryck
för de straffrättsliga utvecklingstendenserna. Jag har använt mig av fyra olika
författares åsikter om vad de straffrättsliga tendenserna innebär, och vilka
konsekvenser dessa kan medföra, som redskap för att kunna göra denna
undersökning. De författare jag valt är Dag Victor, Nils Jareborg, Ståle Eskeland
och Per Ole Träskman.

Min uppfattning är att kvinnofridslagen är ett uttryck för de straffrättsliga
tendenserna. Det kan bl.a. motiveras av att lagen syftar till att komma till rätta
med det sociala och samhälleliga problemet våld och övergrepp mot kvinnor. Det
framgår även tydligt av lagstiftningsprocessen att effektivitets-hänsyn har haft
företräde framför rättssäkerhetsaspekter.

Även om det finns skyddsvärda intressen som kan motivera en kriminali-sering,
som exempelvis bakom kvinnofridslagen, är det inte säkert att det bästa sättet att
värna om dessa är genom strafflagstiftning. Jag anser inte att kvinnofridslagen var
ett bra sätt att juridiskt komma till rätta med problemet våld och övergrepp mot
kvinnor. Tanken bakom lagen var god, men den visade sig medföra stora
problem, såväl teoretiskt som praktiskt.

De straffrättsliga tendenserna kommer troligtvis att märkas av allt tydligare i
framtiden eftersom lagstiftning är ett billigt sätt för politikerna att komma till rätta
med olika sociala och samhälleliga problem.
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Förord

Anledningen till att jag valde just detta uppsatsämne beror på att jag är intresserad
och fascinerad av straffrätt.

Mitt arbete är inriktat på de straffrättsliga utvecklingstendenserna, vilka blir alltmer
tydliga. Jag har valt att använda mig av kvinnofridslagen för att se om denna
eventuellt kan sägas vara ett uttryck för de straffrättsliga tenden-serna. Att valet
föll på just denna lag beror på att kvinnofridslagen har visat sig vara både
kontroversiell och uppmärksammad, vilket gjorde att den fångade mitt intresse.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka Marianne Gauffin på HD för trevligt och
hjälpsamt bemötande.

Min förstående och hjälpsamma familj vill jag också passa på att tacka för stöd
och uppmuntran.

Jag vill även tacka min handledare Helén Örnemark Hansen för idéer och hjälp
under arbetets gång.
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Förkortningar

BrB                    brottsbalken
BRÅ                  Brottsförebyggande rådet
Dir.                    Kommittédirektiv
Ds                      Departementsserien
HD                     Högsta domstolen
HovR                 Hovrätten
kap.                    kapitel
NJA                   Nytt Juridiskt Arkiv, avdelning I
nr.                       nummer
Prop.                  Proposition
RF                      Regeringsformen
s.                      sida
SOU                   Statens offentliga utredningar
TR                      Tingsrätten
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1. Inledning

1.1  Syfte

Denna uppsats handlar om de straffrättsliga tendenserna. Dessa innebär  i korthet
att straffrätten i allt högre utsträckning används som ett medel för politikerna att
komma till rätta med sociala problem. Jag har valt att skär-skåda kvinnofridslagen
mot bakgrund av de straffrättsliga utvecklings-tendenserna. Syftet med uppsatsen
är således att undersöka huruvida kvinnofridslagen kan sägas vara ett uttryck för
de straffrättsliga tendenserna.

1.2  Metod och disposition

För att uppnå syftet tänker jag redogöra för dagens kriminalpolitiska och
straffrättsliga utvecklingstendenser. Först kommer jag att redogöra för olika
principer och utgångspunkter som gäller för kriminalisering generellt sett. Därefter
kommer jag att övergå till att presentera några olika författares uppfattningar om
vad de straffrättsliga tendenserna innebär och vilka konsekvenser dessa kan
medföra.

En annan förutsättning för att syftet ska kunna uppnås är att jag redogör för
lagstiftningsprocessen som ledde fram till kvinnofridslagen, d.v.s. från direktivet
som gav Kvinnovåldskommissionen i uppdrag att ur ett kvinno-perspektiv se över
frågor om våld mot kvinnor och föreslå åtgärder mot sådant våld, till den slutliga
lagtexten i BrB 4 kap. 4 a §. För att kunna visa hur kvinnofridslagen fungerar i
praktiken kommer jag även att redogöra för några mål där kvinnofridslagen varit
aktuell.

I detta inledningskapitel presenterar jag översiktligt ämnet för uppsatsen samt
syftet. För att läsaren ska få en bättre uppfattning om ämnet för uppsatsen
kommer jag i kap. 2 göra en mer ingående redogörelse för mitt ämnesval. I kap.
3 redogör jag för de principer som gäller för kriminali-sering. I kap. 4 redovisas
fyra olika författares uppfattningar om de straffrättsliga tendenserna. I kap. 5
redogör jag för hela lagstiftnings-processen bakom kvinnofridslagen. I kap. 6 lyfts
kvinnofridslagens praktiska tillämpning fram på så sätt att jag presenterar några
rättsfall. I det avslutande kap. 7 analyserar jag de tidigare avsnitten som jag
redogjort för i uppsatsen, och besvarar frågan om kvinnofridslagen kan anses
vara ett uttryck för de straffrättsliga tendenserna.
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2. Ämnet för uppsatsen

I detta kapitel tänker jag mer ingående redogöra för uppsatsens ämne, d.v.s. de
straffrättsliga tendenserna. Eftersom mitt syfte är att undersöka huruvida
kvinnofridslagen kan sägas vara ett uttryck för dessa tendenser, så kommer jag
även i korthet att redogöra för det politiska beslut som startade processen som
senare ledde fram till kvinnofridslagen.

2.1 Vad innebär de straffrättsliga tendenserna?

Straffrätten har under historien haft varierande syften och kommit till uttryck på
olika sätt. Under senare år har dock kriminalpolitiken genomgått stora
förändringar i många länder. Särskilt påfallande är den ökande politiseringen av
straffrätten och sanktionspolitiken. 1

Att det är politiska beslut som avgör vad som ska regleras straffrättsligt är ingen
nyhet. Dag Victor skriver dock i boken Varning för straff, att parti-politiska
företrädare har börjat inta huvudroller på det kriminalpolitiska planet, från att
tidigare intagit en mer undanskymd plats inom området. 2

Dagens kriminalpolitiska utvecklingstendenser pekar mot att man ser skapandet
av nya brottstyper som det enda  tillfredsställande sättet att komma tillrätta med
olika former av sociala och samhälleliga problem. Denna ”lösning” uppfattas ofta
som positiv av politiker och medier, vilket kanske inte är så konstigt eftersom
politiker strävar efter att vinna väljare och medierna läsare, alternativt tittare. 3

Det finns dock stora brister med denna straffrättsliga inflation som man kan kalla
de kriminalpolitiska utvecklingstendenserna. En aspekt är att man inte tar hänsyn
till det faktum att kriminalisering har begränsade preventiva effekter. En annan är
att man i många fall inte ens överväger om det eventuellt finns bättre sätt att
komma tillrätta med sociala problem på än genom straffrättslig reglering.
Ytterligare en viktig aspekt och effekt av den rättspolitiska utvecklingen är att
rättssäkerheten riskerar att få stå tillbaka till förmån för effektiv brottsbekämpning.
Denna utveckling kan medföra att de krav som rättsstaten ställer på lagstiftningen,

                                                
1 Ashworth, A. i inledningen till boken Varning för straff, Dag Victor ( red.), Stockholm 1995,
s. 15-18
2 Victor, D. i avsnittet ” Politik och straffsystem – ett drama under utveckling”,  i Varning för
straff, Dag Victor ( red.), s. 58.
3 Se not 1.
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och framförallt brottmålsprocessen, inte längre går att upprätthållas. I
förlängningen kan detta leda till ett stort demokratiskt problem. 4

Det var mot denna intressanta bakgrund som mitt intresse för ämnet väcktes.

2.2 Politiska initiativ mot kvinnovåld

Under de senaste åren har jämställdheten debatterats i olika fora och
sammanhang. År 1993 konstaterade regeringen att det fanns brister inom flera
områden som hindrade jämställdhetsarbetet. Även om Sverige är ett
föregångsland när det gäller jämställdhet ansågs det ändå finnas hinder för denna
fortsatta utveckling som det var viktigt att komma till rätta med.
Särskilt viktigt var det att våldet mot kvinnor uppmärksammades. Våld mot
kvinnor ansågs inte ha någon plats i ett modernt jämställt land som Sverige. Av
den anledningen tillsattes en kommission om våld mot kvinnor samma år.
Kommissionen fick i uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv se över frågor som
rör våld mot kvinnor och föreslå lösningar för att motverka sådant våld.

Rättsväsendet var ett av de områden som det ansågs finnas brister i. Särskilt
viktigt  var det att kommissionen utvärderade och såg över tillämpningen av
reglerna om sexualbrott, misshandel, olaga hot och ofredande. 5

Kommissionens arbete resulterade i SOU 1995:60 Kvinnofrid. Ett av
utredningens förslag var att införa ett nytt brott i brottsbalken, nämligen ett
kvinnofridsbrott. Detta nya brott skulle vara lösningen på många av de problem
som den befintliga lagstiftningen inte klarade av att lösa på grund av att våld mot
kvinnor innebär en så speciell problematik. Utredningens förslag fick både ris och
ros under lagstiftningsprocessen. Vissa remissin-stanser menade att lagen var den
lösning som samhället länge väntat på för att komma till rätta med
kvinnovåldsproblematiken juridiskt. Andra menade att lagen stred mot
legalitetsprincipen och utgjorde ett hot mot rättssäkerheten. En annan åsikt var att
man borde vara restriktiv med ny lagstiftning och i stället koncentrera sig på den
befintliga lagstiftningens möjligheter att komma till rätta med problemen. Den 1
juli 1998 resulterade dock kommitténs förslag i något reviderad version i en ny
lag om kvinnofrid i BrB 4 kap. 4 a §.

Kvinnofridslagen har visat sig vara både kontroversiell och uppmärk-sammad,
vilket gjorde att mitt intresse för lagen väcktes.

                                                
4 Se not 1.
5 Kommittédirektiv 1993:88, Kvinnofrid, Del B, SOU 1995:60,  Bilaga 1, s. 5-19.
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3. Principer för kriminalisering

I detta kapitel kommer jag redogöra för de principer som gäller för
kriminalisering. Denna redogörelse anser jag är relevant eftersom dessa principer
och aspekter av kriminalisering kan sägas uttrycka vilka kriterier som all
kriminalisering borde följa. Den fortsatta undersökningen kan däremot sägas
återspegla hur kriminalisering kommer till uttryck i prak-tiken, vilket inte alltid
överensstämmer med de principer som gäller för kriminalisering.

3.1 Allmänt om kriminalisering och dess olika
syften

Att det är rättsstatliga principer som står i fokus vid kriminalisering, särskilt inom
straffrättens område, är oerhört viktigt i ett demokratiskt samhälle. Den viktigaste
principen anses vara legalitetsprincipen, vilken bl.a. kommer till uttryck i RF 1
kap. 1 § 3 st.  och 2 kap. 10 § 1 st.  samt i BrB 1 kap. 1 §. 6

Följande tio rättsstatliga principer gäller för kriminalisering: 7

1. Brott förutsätter att gärningen typiskt sett kränker eller hotar ett rättsligt
erkänt intresse eller värde.

2. Brott förutsätter att gärningsmannen kan anses moraliskt ansvarig för
gärningen, vilket är ett uttryck för konformitetsprincipen. Denna innebär att en
person inte bör anses ansvarig för ett brott om han inte kunde rätta sig efter
lagen.

3. Brottet består i enstaka onda eller kränkande gärningar; endast indirekt riktar
sig straffrätten mot gärningsmannen.

4. Kriminalisering får inte ske retroaktivt till gärningsmannens nackdel.
5. Kriminalisering får inte avse enskilda fall eller personer, utan måste avse

brottstyper.
6. Brottstyperna måste vara begripligt och bestämt definierade.
7. Brottstyperna måste vara klart definierade i lag  (generell normgivning,

tillgänglig för allmänheten ).
8. Kriminalisering bör genom straffskalans utformning återspegla också måttet av

förkastlighet hos brottstypen.
9. Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande sanktion;

kriminalisering bör därför tillgripas endast i sista hand eller för de mest
förkastliga gärningarna.

                                                
6 Petersson, O.,  Rättsstaten, Göteborg 1996, s. 21-24, och Jareborg, N., Straffrättens
ansvarslära, Uppsala 1994, s. 335-342. Se även kap. 3.4 angående legalitetsprincipen.
7 Jareborg, N., Straffrättens ansvarslära, s. 342.
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10. Straffhotet bör inte vara strängare än vad som är nödvändigt för att hålla
brottsligheten på en acceptabel nivå.

Kriminalisering innebär att en viss handling straffsanktioneras. Bakom
kriminaliseringen ligger ett politiskt beslut om att den aktuella gärningen är så
förkastlig att den bör sanktioneras med straff. Straffet är repressivt, och kan av
den anledningen sägas vara ett uttryck för ensidig maktutövning från det allmännas
sida. 8

Frågan är när det kan anses berättigat att kriminalisera en gärning. Regeringen har
uttalat att kriminalisering som ett medel att försöka förhindra överträdelser av
olika normer i samhället måste användas med försiktighet, eftersom det är en
ingripande åtgärd att straffbelägga en gärning. 9

Hur effektivt ett straffhot blir i praktiken beror på flera omständigheter.
Medborgarnas kunnighet/okunnighet om straffbestämmelsen, upptäckts-risken
och resurserna för brottsbekämpningen anses vara faktorer som påverkar
straffhotets framgångar. 10

Kriminaliseringens främsta syfte är att få människor att avstå från vissa för
samhället och andra människor oönskade gärningar. Avsikten med straffhotet är
således att det ska verka avskräckande och påverka medborgarnas beteende.
Denna påverkan kan kallas för en form av social kontroll. Utöver
avskräckningsfunktionen anses straffet även ha en symbolfunktion. Med
symbolfunktion menas att ett visst handlande är socialt oacceptabelt och måste av
den anledningen förhindras. Medlet staten använder sig av för att förhindra det
oacceptabla beteendet är att kriminalisera detta. Då det gäller allvarligare
brottslighet som riktar sig mot enskilda kan straffet även fungera som en form av
upprättelse för brottsoffret. 11

3.2  Kriminaliseringens skyddsintresse 12

En sida av kriminaliseringen är att denna syftar till att skydda ett eller flera
intressen. Skyddsintresse kallas det värde eller intresse som en straffbe-
stämmelse har till uppgift att värna om. Ett skyddsintresse kan exempelvis vara liv,
hälsa, egendom, m.m. Även allmänna intressen och gruppintressen kan utgöra

                                                
8 Prop. 1994/95: 23,  Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 53
9 Prop. 1994/95: 23,  s. 52-55.
10 Jareborg, N., Straffrättens ansvarslära, s. 325.
11 Prop. 1994/95: 23,  s. 53. Se även Jareborg, N., Straffrättens ansvarslära, s. 323-328.
12 Detta avsnitt bygger på Jareborg, N., Straffrättens ansvarslära, s. 328-335, och Jareborg,
N., Brotten, första häftet, grundbegrepp brotten mot person, Stockholm 1984, s. 34.
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skyddsintressen. I RF 2 kap. kan man få viss ledning om vilka värden och
intressen som uppfattas som skyddsvärda av lagstiftaren.

För att det ska vara fråga om ett skyddsintresse krävs det att intresset är
tillräckligt skyddsvärt, så att kriminalisering kan anses motiverat i det enskilda
fallet. Det är således intressets värde som är avgörande vid bedömningen av om
det ska skyddas mot kränkningar genom kriminali-sering eller ej. Denna
bedömning av om ett intresse är tillräckligt skyddsvärt är inte bestämd en gång för
alla. En förutsättning kan dock sägas vara att det måste uppstå skada om intresset
kränks för att det ska bli aktuellt med kriminalisering. Hur omfattande denna
skada måste vara är dock oklart.

Generellt sett gäller att ju längre gärningen står från skyddsintresset, desto större
är anledningen att vara försiktig med kriminalisering. En annan omständighet är att
även om det finns ett intresse värt att skydda, är det inte säkert att det bör
skyddas genom kriminalisering.

Jag återkommer till diskussionen om kriminaliseringens skyddsintresse i kap. 7,
där jag försöker utreda vilka skyddsintressen som ligger till grund för
kvinnofridslagen.
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4. Doktrinen om de straffrätts-
liga utvecklingstendenserna

4.1  Inledning

Efter att ha redogjort för de utgångspunkter som kriminaliseringen borde följa,
kommer jag i denna delen av uppsatsen att presentera fyra författares
uppfattningar om vad de straffrättsliga tendenserna innebär, och vilka
konsekvenser dessa kan medföra.  De författare jag valt att redogöra för är Dag
Victor, Nils Jareborg, Ståle Eskeland och Per Ole Träskman. Dessa författare
har jag valt eftersom de diskuterar de straffrättsliga tendenserna utifrån olika
intressanta synvinklar.

Victor diskuterar den kriminalpolitiska utvecklingen från 50- talet till nutid, med
fokus inställt på politikens förändrade roll inom området. Författaren beskriver
relationen mellan politik och straffsystem som ”ett drama under utveckling”.
Victor kan således sägas inrikta diskussionen om de straffrätts-liga tendenserna
mot den formella sidan av lagstiftningen, anser jag. Med den formella sidan menar
jag den yttre ramen för lagstiftningen.

Jareborg kan sägas diskutera de straffrättsliga tendenserna utifrån ett allmänt
straffrättspolitiskt perspektiv. Han ställer frågan ” Vilken sorts straffrätt vill vi
ha?”. Jareborg skiljer mellan defensiv och offensiv straffrättspolitik. Den förra kan
sägas representera principer för kriminali-sering och de processuella
rättssäkerhetsgarantierna, medan den senare tar fasta på de metoder och
konsekvenser som de straffrättsliga tendenserna innebär. Jareborg kan därför
sägas diskutera såväl den formella som den materiella sidan av lagstiftningen, med
tyngdpunkten på den materiella sidan, enligt min mening. Med den materiella sidan
menar jag lagstift-ningens utformning och innehåll.

Eskeland diskuterar rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter med inriktning mot
den ekonomiska brottsligheten. Enligt min mening är Eskelands diskussion till
övervägande del inriktad på den materiella sidan av lagstiftningen.

Träskman inriktar liksom Eskeland sin diskussion mot den ekonomiska
brottsligheten, med den skillnaden att Träskman diskuterar begreppen rättsskydd
och rättssäkerhet. Även denna diskussion är enligt min mening inriktad mot den
materiella sidan av lagstiftningen.

Eftersom det hittills främst varit olika former av s.k. modern brottslighet som
associerats med och utgjort exempel på de straffrättsliga tendenserna, är
författarnas diskussioner av naturliga skäl i första hand reaktioner på denna form
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av brottslighet och kriminaliseringar. Detta gäller främst Eskeland och Träskman,
men även Jareborg till viss del.

Den moderna brottsligheten kan sägas utgöras av olika former av eko-nomisk
brottslighet, miljöbrott och vissa former av narkotikabrott. Karak-teristiskt för
denna  brottslighet är att den ofta riktar sig mot staten och sällan har ett
brottsoffer. Ett annat kännetecken är att brottsligheten ofta är svår att upptäcka,
och även om brottet upptäcks så kan det vara svårt att finna någon direkt
ansvarig. 13

Denna uppsats handlar inte om någon form av modern brottslighet, utan tvärt om
är den inriktad mot mer traditionell brottslighet, d.v.s. våldsbrott som riktar sig
mot personer. Den brottslighet som kvinnofridslagen tar sikte på är till skillnad
från den moderna brottsligheten inte lika svår att upptäcka samtidigt som det är
betydligt lättare att finna någon direkt ansvarig. En annan skillnad är att
”kvinnofridsbrottsligheten” har ett brottsoffer. Trots dessa skillnader anser jag
ändå att författarnas åsikter är relevanta för detta arbete där fokus är inställt på
kvinnofridslagen och därmed brott mot per-son. Detta kan motiveras av att de
straffrättsliga tendenserna bl.a. karakteri-seras av att man i kampen mot en viss
sorts brottslighet riskerar att sätta principerna för kriminalisering ur spel. Dessa
principer gäller för all kriminalisering, och av den anledningen anser jag att
författarnas diskussioner är relevanta och applicerbara, oavsett om det rör sig om
modern eller traditionell brottslighet. Enligt min uppfattning är det bara en tidsfråga
innan även mer traditionell brottslighet blir föremål för de straffrättsliga
tendenserna, och av den anledningen anser jag att författarnas diskussioner och
uppfattningar är lämpliga som redskap för att undersöka huruvida
kvinnofridslagen kan anses vara ett uttryck för de straffrättsliga tendenserna.

4.2 Victor om politik i förhållande till
straffsystem 14

Victor menar att partipolitiska företrädare har börjat inta huvudroller på det
kriminalpolitiska planet, från att tidigare intagit en mer undanskymd plats inom
området. Strid och konfrontation har ersatt den tidigare passiva parti-politiska
ställningen i kriminalpolitiska frågor. Kriminalpolitik har nu blivit en del av
partipolitiken. En konsekvens av detta är att andra kriminalpoliti-ska aktörer får
stå tillbaka, vilket innebär att de förlorar både inflytande och uppmärksamhet.

                                                
13 Se Jareborg, N., ”Vilken sorts straffrätt vill vi ha?”  i boken Varning för straff, Dag Victor (
red.), s. 76-77.
14 Victor, D., ”Politik och straffsystem- ett drama under utveckling” i boken Varning för
straff, Dag Victor ( red.), s. 57-77.
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Författaren skriver att det är viktigt att politiker som styr det kriminalpo-litiska
förändringsarbetet har kunskaper om det gällande systemet, respekt för systemets
grundläggande principer och att de är tekniskt medvetna vid utformningen av nya
moment till systemet. Hittills har denna nivå upp-rätthållits på grund av att det
funnits en enighet om att det ska krävas starka skäl till förändringar samtidigt som
jurister och andra experter haft en stark ställning i beredningsförfarandet.

Victor konstaterar att situationen har förändrats i takt med politiseringen av
kriminalpolitiken. Ett exempel på förändringen är att lagstiftningstakten har ökat
markant. Ett annat exempel är att expertkommittéerna i stor utsträck-ning har
ersatts av parlamentariska kommittéer, vilka fått allt kortare tid för sitt arbete.
Författaren menar att denna utveckling leder till att riskerna för att straffsystemet
blir mindre sammanhängande och konsekvent ökar. Det som mest oroar
författaren är dock att det förändrade lagstiftningsförfa-randet speglar en
förändrad syn på lagstiftningsuppgiftens innebörd. Lagstiftningsuppgiften har
förändrats från att vara en fråga om hur straff-systemet ska anpassas till
förändrade omvärldsförhållanden till hur man ska kunna tillfredsställa olika
opinionstryck genom lagstiftning. Då debatten blossar upp om våldsbrott,
narkotika, ungdomsbrottslighet, el. dyl. vill politikerna verka handlingskraftiga och
lugna opinionen. Eftersom det är billigt att ändra och komplettera lagstiftningen blir
det ofta en åtgärd som ligger nära till hands för politikerna i brist på ekonomiska
resurser. Även olika påtryckargrupper har fått stort inflytande på det
kriminalpolitiska området. Författaren uttrycker detta på följande sarkastiska sätt:
” Stundom kan man nästan få intrycket att principen är att envar bör ha
rätt till sin egen straffbestämmelse ".

Victor menar att effekten har blivit att många straffbestämmelser, eller ändringar i
sådana, inte motsvarar några praktiska behov. Politikerna över-väger alltså i
många fall inte ens möjligheten att det eventuellt kan finnas bättre sätt att komma
till rätta med en viss sorts problematik än genom strafflagstiftning. Det handlar
således ofta om symbollagstiftning som syftar till att tillgodose politiska behov, inte
att värna om straffsystemet. Det förekommer dock även att verkliga
straffskärpningar genomförs. Detta sker ofta utan hänsyn till grundläggande
kriminaliserings-kriterier. Författaren menar även att retoriken har förändras.
Denna inne-håller nu mer kamp- och stridstermer, målsättningar som framstår
som orealistiska och uttryck som markerar vilja och kraft att ingripa. I ett sådant
klimat blir det naturligt att jurister och andra experter får en mer undanskymd
plats i lagstiftningsprocessen.

4.3 Jareborg om defensiv och offensiv straff-
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rättspolitik 15

Enligt Jareborg omfattar straffrätten myndigheternas handlande på följande tre
nivåer: kriminalisering, påföljdsbestämning och verkställighet.

Jareborg menar att straffrättspolitik karakteriseras av samhällelig idédebatt och
samhälleligt beslutsfattande angående de förut nämnda tre nivåerna av handlande
som tillsammans reglerar och utgör straffrättssystemet, inklusive dess
processrättsliga sida. Författaren konstaterar att brottsligheten i dag uppfattas
som ett stort samhällsproblem. En naturlig effekt av detta problem är att
politikerna gärna vill profilera sig och framstå som handlingskraftiga inom just
detta politikområde. Straffrättspolitiken blir därför ett användbart redskap för
politikerna i deras jakt på röster och uppmärksamhet. Jareborg menar dock att
denna utveckling leder till att straffrätten håller på att förändras i sina grunder.

För att lättare kunna diskutera den straffrättspolitiska utvecklingen utgår Jareborg
från en uppdelning i defensiv respektive offensiv straffrättspolitik.

4.3.1     Den defensiva straffrättspolitiken

Den defensiva modellen beskriver Jareborg som den idealtypiska. Med detta
menar författaren dels att modellen inte nödvändigtvis har någon direkt
motsvarighet i den historiska utvecklingen, dels att den är ”ideal” i en annan
bemärkelse, nämligen att den representerar och sammanfattar de grund-läggande
värderingarna som finns i en rättsstat.

Författaren skriver att all straffrätt syftar till att med straffhot och verk-ställighet
som medel ge skydd mot kränkningar av individers och gruppers intressen. Det
som särskilt karakteriserar den defensiva modellen uttrycker Jareborg på följande
sätt:

” Det som kännetecknar den defensiva modellen ( och också den klassiska
straffrätten ) är att den syftar till att också skydda enskilda människor mot
maktmissbruk, både mot missbruk av statlig makt, överdriven repression i
såväl lagliga som olagliga former, och mot missbruk av informell makt
( privatjustis ). (---)  Skyddet gäller inte bara gärningsmän, utan också t.ex.
vittnen. ”

                                                
15 Avsnittet baseras på Jareborg, N., ”Vilken sorts straffrätt vill vi ha? Om defensiv och
offensiv straffrättspolitik”, i boken Varning för straff, Dag Victor ( red.), s. 19-36.



14

Jareborg beskriver den defensiva modellen utifrån principer för kriminalisering,
processuella rättssäkerhetsgarantier och principer för påföljdsbestämning.

Vad gäller den första aspekten av modellen, d.v.s. principer för kriminali-
sering, hänvisar jag till uppräkningen av principerna i kap. 3.

Den andra viktiga sidan av den defensiva modellen utgörs enligt Jareborg av de
processuella rättssäkerhetsgarantierna, vilka är följande:

- att domstolarna är oavhängiga,

- att retroaktiv rättstillämpning till den tilltalades nackdel är förbjuden,

- att analogisk rättstillämpning till den tilltalades nackdel är förbjuden,

- att åklagaren har bevisbördan för att brott har begåtts,

- att beviskraven är höga

- att den tilltalade har tillgång till oberoende juridiskt biträde,

- att det är möjligt att överklaga en dom,

- att det är möjligt att få domstols prövning av beslut om tvångsmedel.

Vad gäller den tredje aspekten av den defensiva modellen, d.v.s. principer för
påföljdsbestämning, menar Jareborg att den bestäms enligt den klassiska
straffrätten, vilket innebär att principerna om proportionalitet och ekviva-lens blir
vägledande.

Jareborg diskuterar vidare att den defensiva modellen fortfarande i vissa delar har
en stark ideologisk ställning. Han menar dock att det finns skäl att påstå att den
defensiva modellens dominans håller på att undermineras av en ideologisk
motström.

Författaren ställer sig frågan om det är en straffrättslig huvuduppgift att medverka
till att lösa sociala eller samhälleliga problem. Svaret är nekande enligt den
defensiva modellen eftersom straffsystemets främsta uppgift enligt denna är att
förhindra maktmissbruk. Den defensiva modellen förnekar inte att straffrätten har
en samhällelig uppgift eller funktion, men modellens straffrättspolitik innebär att
straffrätten ska vara ett hinder, inte bara för kriminella, utan även för politiker och
myndigheter.
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4.3.2 Den offensiva straffrättspolitiken

Straffrättspolitiken har enligt Jareborg även en offensiv sida, vilken står i
motsatsförhållande till den defensiva modellen. Den offensiva inriktningen har sin
grund i två förhållanden, som båda kan dateras till sent 1800- tal.  Det ena
förhållandet är att rädslan för statligt maktmissbruk inte längre var speciellt
framträdande mot slutet av 1800-talet, och det andra tron på att effektiva
metoder kunde påverka samhällsutvecklingen och den personliga utvecklingen i
positiv riktning var stor under denna period.

Jareborg beskriver den offensiva modellen på följande sätt:

” För den offensiva inriktningen framstår straffrättssystemet som en
åtminstone potentiell repertoar av metoder för lösning av sociala eller
samhälleliga problem. Från dess synvinkel går inte den allvarligaste typen
av kritik av straffrätten ut på att systemet brister i rättssäkerhet eller är
orättvist, utan på att systemet är alltför ineffektivt, inte tillräckligt ratio-
nellt, varvid detta ord tas i betydelsen målrationellt. Prevention av skadligt
eller annars felaktigt handlande är den dominerande synpunkten. ”

Jareborg menar att en stor skillnad mellan den defensiva och den offensiva
inriktningen är att den förra ser statsmakten som en potentiell fiende, medan den
senare ser densamma som en bundsförvant. Även för den offensiva inriktningen är
rättsstatsidealen viktiga, men det mest väsentliga är att uppnå resultat, och då
måste principerna ibland ges en något annorlunda tolkning. En konsekvens av
detta är att vissa skyddsmekanismer försvagas på bekostnad av andra intressen.

Enligt Jareborg karakteriseras den defensiva modellen med hjälp av principer och
garantier, medan den offensiva bäst beskrivs mot bakgrund av dess metoder och
konsekvenser. Nedan följer några av de metoder som den offensiva inriktningen
kännetecknas av:

• Ett hot mot eller en kränkning av ett rättsligt skyddat intresse eller värde
uppfattas som en tillräcklig förutsättning för kriminalisering, medan den
defensiva modellen snarare uppfattar detta som en nödvändig , men inte en
tillräcklig förutsättning.

• I större utsträckning kriminaliseras gärningar som endast innebär en potentiell
fara för ett rättsligt skyddat intresse eller värde, d.v.s. skada eller fara är i
princip inte nödvändigt för kriminalisering.

• Många nya brottsdefinitioner är språkligt obestämda.
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• Avkriminaliseringar är i princip omöjliga att genomföra, medan det är lätt att
införa ny- och uppkriminaliseringar.

• Brottmålsprocessen rationaliseras för att minska kostnaderna för varje fall.

• Vissa brottslingar betraktas mer som fiender än som medmänniskor och
behandlas även som sådana.

Då dessa metoder används kan följande konsekvenser uppstå:

- Överkriminalisering som leder till en tung och ohållbar situation för
rättsväsendet och verkställighetsorganen.

- Minskad förutsebarhet, d.v.s. rättssäkerhet.

- Hot om straffrättsliga sanktioner används inte enbart i sista hand eller för de
värsta gärningarna, vilket innebär att straffrätten utnyttjas för
”folkpedagogiska” och paternalistiska syften.

- Försvagning av de processuella rättssäkerhetsgarantierna.

- Större risk för skönsmässigt beslutsfattande, särskilt på åklagarnivån.

- Antalet frihetsberövanden ökar.

Jareborg menar att den offensiva inriktningen endast kan vara legitim utifrån sina
egna utgångspunkter om den är effektiv i sin brottsbekämpning.
Författaren anser att den offensiva modellens ambitioner är felaktiga, både av
principiella skäl och av den anledningen att det är oförsvarligt att försöka uppnå
viktiga samhällsmål med olämpliga och kostsamma metoder. Jareborg menar
avslutningsvis att straffrätten bör utformas utifrån den defensiva modellens
principer och rättssäkerhetsgarantier om man över-huvudtaget ska ha en straffrätt.
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4.4 Eskeland om rättssäkerhet och effektivitet 16

Eskeland begränsar sin diskussion till fyra sidor av rättssäkerheten, vilka är
följande:

• Önskan om att undgå oberättigad straffrättsskipning
• Önskan om skydd av den personliga integriteten
• Kravet på legalitet
• Partsrättigheter

Med effektivitet menar författaren resultatet av straffrättsskipning under en viss
tidsperiod, givet en bestämd resursinsats. Eskeland utgår från att det finns en
konflikt mellan rättssäkerhet och effektivitet. Det motsatta förhållandet menar han
är oerhört ovanligt.

Författaren konstaterar att rättssäkerhet och effektivitet är legitima hänsyn som
måste iakttas vid utformningen av materiella och processuella straff-bestämmelser.
Skillnaden är dock att hänsynen har olika dignitet, såväl ideologiskt som juridiskt.
Författaren menar dock att det är rättssäkerhets-värdena som ytterst ska sätta
gränsen för hur effektiv brottsbekämpningen får vara, inte tvärtom.

Eskeland menar vidare att straff- och processlagarna ger uttryck för en avvägning
mellan rättssäkerhetsvärden och effektivitet. Denna avvägning är ett resultat av
allmänna uppfattningar om förhållandet mellan rättssäkerhet och effektivitet.
Avvägningen är dock inte given en gång för alla. Det är klart att rättssäkerheten är
det hänsyn som har högst rang, och avsteg från denna prioriteringsordning får
endast ske om speciella omständigheter föreligger. Eskeland skriver följande som
en slags huvudregel:

” Stort sett kan vi si at jo mindre alvorlig kriminaliteten er, jo mindre vekt
legges det på rettssikkerheten til fordel for effektiviteten. ”

Eskeland menar vidare att den ”humana rättsstaten” inte längre är en självklarhet.
Den hotas främst från två håll. För det första medför ökad brottslighet av allvarligt
slag, exempelvis våld, narkotika och ekonomisk brottslighet, att det ställs krav på
strängare straff. För det andra leder kraven på att de offentliga utgifterna måste
begränsas till att politikerna försöker hitta effektiva lösningar på statens
brottsbekämpning.

                                                
16 Detta kap. bygger på Eskeland, S.,  ” Rättssäkerhet och effektivitet vid bekämpning av
ekonomisk brottslighet ”  i boken Ekonomiska brott och straff, Ståle Eskeland och Einar
Högtveit ( red.),  Oslo 1994, s. 226-237. Stycket om den ”humana rättsstaten” är dock baserat
på Eskelands avsnitt ”Straffrätten och de internationella mänskliga rättigheterna”  i boken
Varning för straff, Dag Victor ( red ), s. 200.
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Eskeland avslutar med att konstatera att man måste vara försiktig då man väljer
att prioritera effektiviteten på bekostnad av rättssäkerheten eftersom
rättssäkerhetsvärdena är skyddade av både nationell och internationell lagstiftning.
En straffrättslig utveckling mot större effektivitetshänsyn kan således innebära att
sådana grundläggande principer och värden vi i dag tar för givna kanske inte är
fullt lika givna i framtiden.

4.5 Träskman om rättssäkerhet och rättsskydd
17

De mänskliga och medborgerliga rättigheterna utgör grunden för Träskmans
analys. Han diskuterar begreppen rättsskydd och rättssäkerhet, och konsta-terar
att begreppen ursprungligen har väldigt olika betydelser.

• Rättsskydd - det skydd den enskilde individen har mot kränkningar av sina
rättigheter.

• Rättssäkerhet - starkt förknippat med rättsstaten. Begreppet kan sägas vara
ett skydd mot godtycklig myndighetsutövning, vilket bl.a. innebär att
medborgarna ska kunna förutse vilka handlingar som är straffbe-lagda.
Legalitetsprincipen utgör en central del av rättssäkerheten inom straff- och
processrätten, vilken kan sägas inkludera följande fyra normer:

1. Praeter legem – förbudet

Detta förbud riktar sig mot domaren, och innebär att han/hon inte får
överskrida lagarnas ramar.

2. Analogiförbudet

Förbudet innebär dels att en domstol endast har rätt att döma ut straff för de
brottstyper som lagen anger, dels att domstolen inte får tillämpa
bestämmelsernas brottsbeskrivningar analogt utanför lagrummens område och
ordalydelse.

3. Förbud mot retroaktiv lagstiftning

                                                
17 Avsnittet är baserat på Örnemark Hansen, H., Penningtvätt- Ett urvattnat begrepp?,
Stockholm 1998, s. 78-88.
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Innebörden av detta förbud är att domstolen vid en prövning inte får tillämpa
en ny lag på en handling som ägde rum före den nya lagens tillkomst till den
anklagades nackdel.

4. Förbud mot obestämd lagstiftning

Denna norm innebär att lagstiftaren inte får besluta om obestämda
straffbestämmelser angående det straffrättsliga ansvaret.

Träskman menar att denna traditionella uppdelning av begreppens innebörd är
viktig och meningsfull, men han konstaterar samtidigt att det i dag finns en tendens
till förändring av det ursprungliga rättssäkerhetsbegreppet till en mer modern
uppfattning och tolkning av begreppet.

Det nya rättssäkerhetsbegreppet har fått en mer omfattande innebörd. Den
moderna betydelsen av begreppet innebär att lagöverträdarnas rättigheter, vilka är
rättssäkerhetens kärna, tonas ner till förmån för hela samhällets rättigheter.
Träskman menar att denna nya rättssäkerhetsuppfattning omfattar både det som
kallats rättsskydd och rättssäkerhet. Författaren menar vidare att det även skett
en rättspolitisk omprioritering av det nya rättssäkerhetsbegreppet. Denna
förändring innebär att effektivitetskravet inom brottsbekämpningen har prioriterats
på bekostnad av den misstänktes/åtalades processuella rättigheter. Träskman
anser inte att det finns några godtagbara skäl för att ändra begreppens
ursprungliga betydelse, även om det kanske kan finnas anledning att se över och
omdefiniera begreppen.

Författaren konstaterar avslutningsvis att han inte anser att det finns några skäl för
en högre eller lägre grad av rättssäkerhet vid åtgärder mot ekono-misk
brottslighet eller för någon annan brottslighet av motsvarande svårig-hetsgrad.
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5. Kvinnofridslagen- från
förslag till verklighet

I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag redogöra för lagstiftningsprocessen
bakom kvinnofridslagen, för att sedan ta ställning till om lagen kan anses vara ett
uttryck för de straffrättsliga utvecklingstendenserna.

5.1 Kommittédirektiv 1993:88

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Bengt Westerberg, beslutade vid
regeringssammanträdet den 1 juli 1993 att en särskild kommission skulle tillsättas
med uppdrag att se över frågor som handlar om våld mot kvinnor och ge förslag
på åtgärder mot sådant våld. Kommissionens arbete skulle utgå från ett
kvinnoperspektiv för att utredningen skulle bli så rättvis som möjligt. 18

I inledningen till kommittédirektivet kan man läsa följande: 19

” Förlegade uppfattningar om kvinnorollen lever fortfarande kvar i vårt
samhälle, trots att Sverige i ett internationellt perspektiv anses vara ett
föregångsland när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Sådana
fördomar, som direkt eller indirekt tar sig uttryck i uppfattningar om mäns
makt över kvinnor, måste bekämpas med kraft. ”

Anledningen till att kommissionen tillsattes var alltså att våldet mot kvinnor ansågs
utgöra ett hinder mot jämställdhetsarbetet. Särskilt viktigt var det att det dolda
kvinnovåldet, d.v.s. våld i hemmet, uppmärksammades.

Kommissionens uppdrag sträckte sig över flera samhällsområden, bl.a.
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och rättsväsendet. Vad gäller rätts-väsendet
så delades det upp i delområden som skulle ses över av kommissionen. Särskilt
viktigt ansågs det vara att tillämpningen av reglerna som rör sexualbrott,
kvinnomisshandel, olaga hot och ofredande granskades. Utredningen syftade i
första hand till att se över möjligheterna att komma till rätta med sådan brottslighet
med hjälp av befintlig lagstiftning, men även nya lagstiftningsförslag var välkomna.
20

                                                
18 Kommittédirektiv 1993:88, s. 5-7
19 Ibid, s. 6.
20 Ibid, s. 14-19
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För att få en bättre uppfattning om den problematik som Kvinnovålds-
kommissionen fick i uppdrag att undersöka tänker jag nedan redogöra för de
faktorer som är karakteriserande för våld och övergrepp mot kvinnor.

5.2 Våld och övergrepp mot kvinnor

Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexual-brott. Inte
sällan är gärningsmannen kvinnans make eller sambo. Våld mot kvinnor i nära
relationer innebär en speciell sorts problematik, vilken har betydelse för såväl
möjligheten att förebygga våldet som för anmälnings-frekvensen. Enligt
Brottsförebyggande rådet anses följande faktorer vara karakteristiska för våld
och hot om våld mot kvinnor i nära relationer: 21

• Våldsformen har en lång tradition.  
Våldtäkt inom äktenskapet blev exempelvis inte straffbart förrän 1965.      En
annan aspekt är att kvinnomisshandel på enskild plats inte föll under allmänt åtal
förrän 1982.

• Våldet pågår oftast i ett slutet system.
Det enskilda hemmet utgör ofta brottsplatsen, vilket innebär att upptäckt och
ingripande kraftigt försvåras.

• Offret och gärningsmannen har eller har haft en känslomässig relation.
Den känslomässiga relationen gör det svårt för kvinnan att ta sig ut ur den
destruktiva relationen och anmäla övergreppen. Utöver den känslomässiga
relationen föreligger ofta både ekonomiskt och socialt beroende, vilket försvårar
situationen ytterligare.

En väsentlig skillnad mellan våld mot kvinnor respektive män är alltså att kvinnor
oftast misshandlas av en känd gärningsman, medan männens gärningsmän oftast
är okända. År 1997 uppgick de anmälda fallen av grov misshandel mot kvinnor
av en känd gärningsman till 80% ( 649 av 808 ), medan motsvarande siffra för
män uppgick till 41% ( 984 av 2410 ). En annan viktig skillnad mellan våld mot
kvinnor respektive män är att våldet mot kvinnor oftast utförs inomhus, medan
våldet mot män i de flesta fall sker utomhus. Sammanfattningsvis kan man alltså
konstatera att våld mot kvinnor karakteriseras av att våldet sker inomhus av
kända gärningsmän, medan våld mot män huvudsakligen sker utomhus av okända
gärnings-män.22

                                                
21 BRÅ PM 1994:4, Våld mot kvinnor i nära relationer, s. 13.
22 BRÅ , Kriminalstatistik 1987-1997.
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Statistiska undersökningar visar att brott mellan obekanta anmäls i högre
utsträckning än brott mellan bekanta, vilket innebär att kvinnomisshandel är ett
brott där anmälningsfrekvensen är väldigt låg. Mot denna bakgrund är det inte
svårt att förstå att mörkertalet för denna brottslighet måste vara mycket högt. En
omständighet som till viss del kan förklara det höga mörkertalet är att våldet
många gånger ses som en familjeangelägenhet. 23

5.3 SOU 1995:60 Kvinnofrid 24

Kvinnovåldskommissionens arbete resulterade i många olika förslag som på
skiftande sätt syftade till att kartlägga, förebygga och förhindra våld mot kvinnor.
Kommissionens mest uppmärksammade förslag var dock införan-det av ett
kvinnofridsbrott i BrB. Nedan kommer jag att redogöra för kommissionens
resonemang, som ledde fram till förslaget om en ny straffbestämmelse i BrB.

5.3.1 Kvinnovåldskommissionens resonemang

Kvinnovåldskommissionen tog sin utgångspunkt i den situation som en våldsutsatt
kvinna befinner sig i då våldet utövas av en man som kvinnan har en nära relation
till. Denna situation ansågs kännetecknande för kvinnomisshandel eftersom våld
mot kvinnor i huvudsak sker inomhus av kända gärningsmän, vilket tidigare
påpekats.

I utredningen konstateras att när det gäller våld mot kvinnor i nära relationer kan
det i vissa fall handla om övergrepp vid enstaka tillfällen, men oftast är det enstaka
övergreppet ett led i en längre process av samma eller olika brott, exempelvis
misshandel, sexualbrott och olaga hot. Den utsatta kvinnans situation
karakteriseras av att övergreppen ingår i ett nedbrytande mönster. I början av
förhållandet är mannen oftast väldigt uppvaktande och intresserad, vilket senare
övergår i ett kontrollerande beteende som kan yttra sig i att kvinnan förbjuds att
träffa sina vänner och släktingar. Övergreppen leder till en sk.
normaliseringsprocess, vilken kännetecknas av att våld växlas med värme och
omtanke och resulterar i att kvinnan bryts ner både fysiskt och psykiskt. Denna
process leder till att kvinnan successivt flyttar sina gränser för vad som kan
accepteras i förhållandet. Oftast är kvinnan även  socialt och ekonomiskt
beroende av mannen, vilket ytterligare försvårar situationen.

                                                
23 BRÅ PM 1994:4, s. 13-16.
24 SOU 1995:60, Kvinnofrid, Del A, s. 300-309 och 410-413.
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Eftersom våld mot kvinnor i nära relationer innebär en komplicerad problematik
tar det ofta lång tid innan övergreppen kommer till olika myndigheters kännedom,
om de över huvud taget gör det. När en anmälan väl görs omfattar den troligtvis
flera brottstillfällen som sträcker sig över en längre tidsperiod. Ofta är det svårt
för kvinnan att i detalj beskriva de enskilda övergreppen, eftersom våldet oftare
varit huvudregel än undantag.
En konsekvens av att de enskilda gärningarna inte kan beskrivas av den utsatta
kvinnan är att det straffrättsliga kravet på precision av tid och rum ofta inte kan
anses uppfyllt. Precisionskravet utgör en viktig del av rättssäkerheten, och innebär
att det ska vara möjligt för den tilltalade att försvara sig mot de gärningar han står
åtalad för.

Kvinnovåldskommissionen uttrycker följande om precisionkravet:

” När vår straffrätt främst fokuserar på de enskilda gärningarna, och inte
betraktar dessa gärningar i belysning av en pågående process, föreligger en
uppenbar risk att helhetsperspektivet går förlorat.”

Kommissionen hänvisar till senare års praxis, exempelvis NJA 1991 s. 83 där HD
inte ansåg att det var nödvändigt att varje enskild gärning kunde preciseras till tid
och rum, och menar att detta sätt att resonera på i fall som handlar om övergrepp
mot kvinnor borde vara det vedertagna. Särskilt stöd för sin uppfattning anser
kommissionen få från justitierådet Inger Nyström som i sitt tillägg till NJA 1991 s.
83 bl.a. skriver följande om beviskrav och bevisvärdering i våldtäkts- och
misshandelsmål:

" Normalt bör fordras att sådana yttre omständigheter som tid och plats för
den brottsliga gärningen blir preciserade och utredda. Ibland måste man
dock på grund av sådana utredningssvårigheter som här förut har berörts
godta att omständigheter av detta slag lämnas i viss mån öppna. Kan det
styrkas att en viss brottslig gärning har blivit begången bör det alltså inte
ses som något absolut hinder mot en fällande dom att tid och plats för
gärningen inte har kunnat anges exakt utan endast inom vissa ramar. På
motsvarande sätt bör åtal för en serie brottsliga gärningar av närmare
angivet innehåll kunna bifallas utan att det blir till fullo utrett när och var
de olika gärningarna har ägt rum.”

Mot bakgrund av denna problematik och senare års praxis föreslår kommissionen
att en ny straffbestämmelse införs i BrB. Den föreslagna  bestämmelsen ska
huvudsakligen ta sikte på våld och andra övergrepp mot kvinnor – det kan vara
makar, sambor, mödrar eller döttrar – i nära relationer till män. Kommissionen vill
inte bara att bestämmelsen ska omfatta handlingar som redan är straffbara,
exempelvis misshandel och olaga hot, utan den ska  även omfatta vissa beteenden
som inte är kriminaliserade, exempelvis då mannen på ett grovt sätt talar
nedsättande till kvinnan. Den centrala delen i bestämmelsen är enligt
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kommissionen att det för straffansvar skulle vara tillräckligt att de olika straffbara
gärningarna är preciserade till sin karaktär och att de har utförts under en
bestämd tidsperiod. Något krav på att tidsmässigt ange varje enskild handling i
detalj ska dock inte finnas.

För att den nya bestämmelsen ska bli aktuell krävs det att gärningsmannen
använder sig av våld eller hot om våld eller utsätter offret för annan fysisk eller
psykisk påverkan. Andra rekvisit är att de straffbara gärningarna ska syfta till att
varaktigt kränka kvinnans integritet och skada hennes själv-känsla.

Även om den nya straffbestämmelsen främst syftar till att skydda kvinnor från
systematiska övergrepp av män, kan det dock inte uteslutas att det
kan finnas fall då mannen är offret och kvinnan gärningsman. Av den anledningen
anser kommissionen att det är lämpligt att dela upp straffbe-stämmelsen i två
stycken. Det första stycket ska explicit reglera våld och övergrepp mot kvinnor,
kvinnofridsbrott, och det andra övriga fall av våld mot närstående personer,
fridsbrott.

Kvinnovåldskommissionen motiverar således sitt förslag till ny straffbe-stämmelse
med följande tre skäl:

1. I och med den nya lagen kan man komma åt sådant beteende som tidigare
inte varit kriminaliserat men som på ett effektivt sätt bidragit till en psykiskt
destruktiv situation, exempelvis diffusa hot, såväl uttalade som outtalade, och
påtryckningar.

2. Den nya regleringen innebär att redan kriminaliserade gärningar kan inrymmas
i bestämmelsen, vilket gör att helhetsbilden av den process som övergrepp
mot kvinnor karakteriseras av kan tas hänsyn till.

3. Bestämmelsen kräver inte att varje handling anges i detalj, utan det bör vara
tillräckligt att det kan konstateras att det förekommit handlingar som kan
preciseras till sin karaktär och att de utförts under en viss tidsperiod.

Kommissionen föreslår även att det nya brottet lagtekniskt borde konstrue-ras
som ett perdurerande brott. Ett perdurerande brott kännetecknas av att det pågår
under en längre tidsperiod, vilket enligt kommissionen karakteri-serar våld och
övergrepp mot kvinnor eftersom de enskilda gärningarna ofta är led i en process
som sträcker sig över flera år .

Den nya straffbestämmelsen föreslås konsumera brott som ringa misshandel och
misshandel av normalgraden, sexuellt utnyttjande och mindre allvarliga fall av
olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, ofre-dande och
förolämpning. Om det däremot finns förutsättningar för att döma för grov
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misshandel, olaga frihetsberövande av normalgraden, våldtäkt eller grovt sexuellt
utnyttjande bör domstolen döma för det nya brottet i kon-kurrens med något av
de uppräknade.

Straffskalan för brottet anser kommissionen bör vara fängelse i lägst ett och högst
sex år eftersom straffvärdena för de gärningar som omfattas av bestämmelsen är
höga.

Eftersom det föreslagna brottet huvudsakligen är ett brott mot frihet och frid anser
kommissionen att det bör placeras i BrB 4 kap. bland frihets- och fridsbrotten i
en ny 4 a §.

5.3.2  Kvinnovåldskommissionens slutliga förslag

Mot bakgrund av resonemanget ovan föreslår Kommissionen att det nya
lagrummet ges följande lydelse:

” En man som mot en närstående eller tidigare närstående kvinna använder
våld eller hot om våld eller utsätter henne för annan fysisk eller psykisk
påverkan, ägnad att varaktigt kränka kvinnans integritet och skada hennes
självkänsla, döms för kvinnofridsbrott till fängelse i lägst ett och högst sex
år.
Om en man handlar som anges i första stycket mot en annan man, eller om
en kvinna handlar så mot en annan kvinna eller mot en man, döms för
fridsbrott till straff som där anges.”

I juni 1995 överlämnade Kvinnovåldskommissionen sitt slutbetänkande
Kvinnofrid till regeringen.

5.3.3 Reservationer mot förslaget 25

Alla ledamöterna i Kvinnovåldskommissionen ansåg dock inte att den nya
bestämmelsen om kvinnofridsbrott/fridsbrott var ett bra sätt att juridiskt komma
till rätta med den problematik som karakteriserar våld mot kvinnor.

                                                
25 SOU 1995:60, Kvinnofrid, Del A, s. 427-432.
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Även om ledamöterna Margareta Lidman Ling och Ulla Ljunggren- Thedéen
delade majoritetens uppfattning om behovet av en helhetssyn av kvinnans situation
och de problem som uppstår då en kvinna som utsatts för olika övergrepp
kommer i kontakt med rättsväsendet, ansåg de att den före-slagna utformningen
av det nya brottet skulle innebära stora tillämpnings-svårigheter.

Ledamöterna föreslog i stället att man borde komplettera bestämmelserna i BrB 3
kap. 6 § och 4 kap. 4, 5 § §, vilket skulle innebära att domstolen vid
bedömningen om brottet är grovt ska ta särskild hänsyn till om gärningen begåtts
mot en närstående eller tidigare närstående.

Vad gäller BrB 3 kap. 6 §, grov misshandel, föreslogs följande förändring:

Nuvarande lydelse                                              Föreslagen lydelse

Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till
fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt        Vid bedömande av om brottet
skall särskilt beaktas, om gärningen var           är grovt skall särskilt beaktas,
livsfarlig eller om gärningsmannen                   om gärningen var livsfarlig
tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig           eller om gärningsmannen till-
sjukdom eller eljest visat särskild                     fogat svår kroppsskada eller
hänsynslöshet eller råhet.                                  allvarlig sjukdom eller eljest
                                                                           visat särskild hänsynslöshet
                                                                           eller råhet eller om gärning-
                                                                           en begåtts mot en närstående
                                                                           eller tidigare närstående per-
                                                                           son och ingått i en systema-
                                                                           tisk kränkning av denna.

En annan invändning från minoriteten, ledamoten Anders Eriksson, var att
straffrättsliga bestämmelser bör vara formellt könsneutrala i sin utformning, vilket
kvinnofridsbrottet inte kan sägas vara.

5.4 Remissvar

I detta avsnitt kommer jag redogöra för några av de remissinstanser som yttrade
sig över Kvinnovåldskommissionens förslag om att införa en ny straffbestämmelse
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i BrB om kvinnofridsbrott/fridsbrott. Jag tänker först redovisa några positiva
yttranden och sedan några negativa. Urvalet av instanserna är endast baserat på
om de ställde sig positiva eller negativa till lagförslaget.

Sammanställningen av remissvaren visade att de instanser som ställde sig positiva
till förslaget var ungefär lika många som de instanser som ställde sig negativa.

5.4.1 Instanser som ställde sig positiva till Kvinnovålds-
kommissionens förslag

Jämställdhetsombudsmannen 26

Jämställdhetsombudsmannen delar kommissionens åsikt och menar att en ny
brottsrubricering som ” brott mot kvinnofrid ” är betydelsefull för att samhället ska
få en ökad förståelse för hur den våldsprocess som många kvinnor är utsatta för
verkligen ser ut.

Rädda Barnen 27

Rädda Barnen ställer sig positiva till den föreslagna bestämmelsen, framför allt till
brottets perdurerande konstruktion, men menar att lagen även borde aktualiseras i
situationer då barn blir utsatta för våld och övergrepp.

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige ( ROKS ) 28

Organisationen välkomnar förslaget och ställer sig särskilt positiv till den nya
brottsrubriceringen. Kanske måste dock utformningen ” stramas upp ”  för att inte
uppsåtet ska bli föremål för diskussion menar organisationen.

Svenska Kyrkans Centralstyrelse 29

Styrelsen tror att den nya bestämmelsen kan komma åt den problematik som våld
och övergrepp mot kvinnor innebär.

                                                
26 Ds 1996:28, Remissammanställning Kvinnofrid ( SOU 1995:60 ),  s. 263.
27 Ibid, s. 271.
28 Ibid, s. 271.
29 Ibid, s. 272.
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Länsstyrelserna för Blekinge, Kopparbergs och Jämtlands län 30

Samtliga ställer sig positiva till förslaget eftersom det anses stämma väl med den
verklighet som en våldsutsatt kvinna befinner sig i. Instanserna ställer sig särskilt
positiva till att den nya bestämmelsen möjliggör att man kan se övergreppen som
en process.

5.4.2 Instanser som ställde sig negativa till Kvinnovålds-
kommissionens förslag

Stockholms tingsrätt 31

Tingsrätten ställer sig väldigt skeptisk till kommissionens förslag.
Domstolen hänvisar till och delar professor Gunnar Bergholtz kritiska kommentar
om NJA 1991 s. 83 och justitierådet Nyströms tillägg.

Bergholtz vänder sig främst mot att praxis leder in på en väg där man inte ställer
så höga krav på gärningsbeskrivningens precision, vilket blir effekten då
målsägandens uppgifter tillåts vara vaga och oprecisa. Han uttrycker sig på
följande sätt om de problem som uppstår då man lättar på precisions-kravet:

” När, var och hur ett brott begåtts måste vara av betydelse för att
klarlägga om det överhuvudtaget inträffat eller ej. Den kontradiktoriska
förfarandeprincipen förutsätter att parterna i en ackusatorisk process skall
ha lika möjligheter, men med en fritt svävande gärning kan försvaret få
svårt att finna hållpunkter för motbevisning. Om åklagarens gärningsbe-
skrivning endast ges den utformningen att en viss händelse inträffat och det
skulle vara tillräckligt att styrka, kan det uppstå asymmetri eller obalans
mellan parternas möjligheter att styrka påståenden och komma med
invändningar. ”

Även om tingsrätten bestämt säger nej till den föreslagna straffbestämmel-sen på
grund av skälen ovan, anser den dock att reservanternas förslag om komplettering
av befintliga lagrum vore en bra lösning.

Malmö tingsrätt 32

                                                
30 Ibid, s. 266 och 275.
31 Ds 1996:28, s. 254-256.
32 Ibid, s. 257.
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Tingsrätten menar att förslaget innebär en för långtgående kriminalisering och att
det inte kan accepteras ur rättssäkerhetssynpunkt. Domstolen anser vidare att
förslaget är alldeles för obestämt både vad avser lagtext och motiv. Ytterligare en
åsikt är att bestämmelsen kommer att medföra stora tillämpningssvårigheter.

Svea hovrätt 33

Domstolen uttrycker sin skeptiska uppfattning på följande vis:

” Bevisning i denna typ av mål består i allt väsentligt av kvinnans egen
berättelse. Ju mindre exakt de påstådda gärningarna är angivna, desto
svårare torde det vara att bedöma utsagans trovärdighet. Domstolarnas
bevisvärdering eller bevisprövning förefaller kunna bli alltför svepande
vilket ej bör accepteras, särskilt inte i brottmål. Den föreslagna ordningen
kan dessutom få till följd att åtal enligt stadgandet leder till fällande dom i
ett så litet antal fall att den förväntade effekten av stadgandet urholkas. ”

En annan effekt av bestämmelsen anser domstolen vara att det kommer uppstå
problem med domens räckvidd, d.v.s. rättskraften. Hovrätten menar dock,
liksom Stockholms tingsrätt, att reservanternas förslag om förstärkt lagstiftning är
ett bra  förslag.

Riksåklagaren 34

RÅ ställer sig kritisk till flera punkter i kommissionens förslag. En invändning är att
det inte klart framgår vad som avses med uttrycket närstående. Inte heller
tidsangivelsen ” tidigare ” är preciserad, vilket gör det svårt att avgöra om
rekvisitet kan anses uppfyllt eller ej.

Att det inte framgår av motiven i vilken utsträckning och omfattning kränkningarna
måste ske för att brottet ska kunna klassas som perdurerande anser RÅ är en
annan oklarhet med förslaget. Ytterligare en invändning mot förslaget är
problemen som kommer att uppstå med att avgöra vad som ska omfattas av
rättskraften.

Vidare menar RÅ att legalitetsprincipens krav på förutsebarhet inte kan
anses uppfyllt.

                                                
33 Ds 1996:28, s. 253-254.
34 Ibid, s. 258.
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Socialstyrelsen 35

Socialstyrelsen uttrycker sin negativa inställning till förslaget på följande sätt:

” Enligt styrelsens uppfattning uppfyller den föreslagna bestämmelsen inte
grundläggande krav på rättssäkerhet och legalitet, och det kan ifrågasättas
om inte bestämmelsen strider mot grunderna för 2 kap 10 § regeringsfor-
men. Den föreslagna bestämmelsen öppnar på ett oförutsebart sätt för be-
straffning av en stor mängd handlingar som i sig inte är kriminaliserade
idag, vilket inte kan anses acceptabelt i ett rättssamhälle. Förslaget är
dessutom enligt styrelsen alltför svagt motiverat och dåligt utvecklat. Här-
till kommer, att de betydande rättsosäkerhetsfaktorer som finns inbyggda i
lagförslaget snarare skulle motverka än främja jämställdheten och förståel-
sen mellan män och kvinnor. ”

Socialstyrelsen ställer sig dock bakom minoritetens förslag om vidareut-veckling
av befintlig lagstiftning.

5.5 Proposition 1997/98:55 36

Regeringen har i prop. 1997/98:55 bl.a. behandlat frågan om införandet av ett
nytt brott, kvinnofridsbrott/fridsbrott, i BrB. Regeringens förslag sammanfaller i
viss utsträckning med Kvinnovåldskommissionens. Både regeringen och
kommissionen är överens om att det behövs en ny straff-rättslig bestämmelse som
till viss del kan lösa problemen med våld och övergrepp mot kvinnor och andra
närstående juridiskt. Den lagtekniska utformningen av bestämmelsen har de dock
olika åsikter om. Nedan kommer jag först redogöra för regeringens resonemang,
och sedan det slutliga förslaget till ny strafflag.

5.5.1 Regeringens resonemang

Regeringen menar inledningsvis att man inte kommer ifrån de grund-läggande
bevisproblem som ofta finns i mål om våld och övergrepp mot kvinnor genom att
konstruera brottet som perdurerande. Kommissionens förslag kan leda till att
bevisningen görs svag och oprecis, vilket medför att förutsättningarna för att
bevisa brott klart minskar, anser regeringen. Regeringen hänvisar till flera
                                                
35 Ibid, s. 261-262.
36 Prop. 1997/98:55, Kvinnofrid, s. 75-83, 131-135 och 205-209.
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remissinstanser som bl.a. avstyrkt förslaget av den anledningen att det lätt skulle
uppstå problem med domens rättskraft om brottet konstrueras som
perdurerande. En annan aspekt av kommis-sionens förslag om ett perdurerande
brott är att det kan uppstå problem med att bedöma nödvärnsrättens omfattning.
Om brottet anses pågå i flera månader skulle det innebära att nödvärnsrätten
sträcker sig över samma tidsperiod, vilket innebär att kvinnan när som helst under
denna period skulle ha rätt och möjlighet att använda sig av sin nödvärnsrätt. Mot
denna bakgrund anser regeringen att brottet inte ska konstrueras som perdure-
rande, utan i stället borde ses som en serie var för sig straffbelagda enskilda
gärningar.

Regeringen menar vidare att kommissionens förslag om att kriminalisera sådan
psykisk misshandel som idag inte är straffbelagd kan innebära brott mot
legalitetsprincipen. Denna princip kräver att det straffbara området ska vara väl
avgränsat, vilket innebär att straffbestämmelserna ska vara så klart formulerade
att det i förväg går att avgöra vilka handlingar som är straffbara och vilka som inte
är det. Regeringen uttrycker sin kritiska inställning till förslaget att kriminalisera
psykisk misshandel på följande sätt:

” Enligt regeringens uppfattning finns det en uppenbar risk att en straffbe-
stämmelse som tar sikte på lindrigare psykisk misshandel skulle bli alltför
oprecis och omfatta en alltför oöverskådlig krets av gärningar för att kunna
godtas. Legalitetsprincipen talar alltså emot en sådan reglering. ”

Regeringen menar således att det är viktigt att ett nytt brott införs som markerar
allvaret i den brottslighet som riktar sig mot närstående personer och som ofta
innebär en långvarig och upprepad kränkning i form av en serie straffbelagda
gärningar. Om brottet konstrueras så att domstolen dömer för det nya brottet i
stället för de brott som de enskilda gärningarna utgör (jfr. rånparagrafen), så
skulle helhetsperspektivet i den utsatta människans situation bättre kunna betonas.
Övergreppen ska alltså ses som en helhet, även om varje gärning betraktas som
ett särskilt brott. Regeringen anser att misshandel och andra brott mot liv och
hälsa i BrB 3 kap., liksom olaga hot, olaga tvång och andra brott mot frihet och
frid i BrB 4 kap. och sexualbrotten i BrB 6 kap. borde omfattas av den nya
bestämmelsen eftersom dessa brott är mest frekventa då det gäller kränkningar
och övergrepp mot närstående.

Ett krav för att det nya straffstadgandet ska bli aktuellt är att de objektiva
rekvisiten om att gärningen är ett led i en upprepad kränkning av en när-stående
eller tidigare närstående persons integritet och att den syftar till att allvarligt skada
personens självkänsla är uppfyllda. Normalt sett handlar det om allvarliga
gärningar, men även sådana som ingår i en serie och som var för sig är relativt
lindriga kan leda till ansvar enligt lagrummet om de objektiva rekvisiten är
uppfyllda menar regeringen. Vad gäller det subjek-tiva rekvisitet kan man i
författningskommentaren läsa att det inte krävs något syfte från gärningsmannens
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sida att allvarligt skada offrets självkänsla eller kränka integriteten. Det subjektiva
rekvisitet ska anses uppfyllt om det kan konstateras att gärningsmannen haft
uppsåt beträffande de faktiska omständigheterna som utgör grunden för
bedömningen.

Regeringen konstaterar, liksom Kvinnovåldskommissionen, att problemen med de
befintliga straffbestämmelserna är att de är inriktade på enskilda gärningar som
måste individualiseras och preciseras till tid och rum. Den nya regleringens
utformning i kombination med utvecklingen av praxis mot att betrakta flera
likartade brott som en enhet, exempelvis NJA 1991 s. 83, kommer leda till att
domstolarna på ett bättre sätt kan ta hänsyn till de åberopade gärningarnas
samlade straffvärde. Regeringen menar att detta resonemang leder till att en
helhetsbedömning av situationen kan göras, vilket inte den nuvarande
lagstiftningen ger möjlighet till. Som stöd för sin ståndpunkt hänvisar regeringen till
doktrinen där det framförts åsikter om att lagstiftningen i vissa fall borde vara
utformad så att det ges möjlighet att döma för ett brott när det i verkligheten
handlar om flera brott under en viss tidsperiod.37

Mot denna bakgrund bör det för straffansvar enligt den nya bestämmelsen inte
krävas att de enskilda gärningarna individualiseras och preciseras till tid och rum. I
författningskommentaren kan man dock läsa att gärningarna måste ha skett under
en viss tidsperiod, vilken ytterst bestäms av preskrip-tionsreglerna i BrB 35 kap.
1 §.  Åklagarens bevisbörda för att det åberopade händelseförloppet faktiskt har
ägt rum påverkas inte av den nya regleringen, påpekar regeringen.

Kvinnovåldskommissionen föreslog att brottets straffskala borde vara minst ett år
och högst sex års fängelse. Regeringen menar dock att ett års fängelse som
minimistraff är alltför högt eftersom brottet omfattar gärningar som var för sig har
relativt låga straffvärden. Ett minimistraff på sex månader anser regeringen är
tillräckligt för att markera allvaret i den brottslighet som omfattas av
bestämmelsen. Däremot anses maximistraffet på sex års fängelse vara adekvat
eftersom även gärningar med mycket höga straff-värden kan omfattas av
regleringen.

En annan aspekt som regeringen tog ställning till var huruvida bestämmel-sens
lagtekniska utformning skulle vara könsneutral eller ej. Kommissionen menade att
en icke könsneutral reglering bäst speglar verkligheten eftersom det i det
övervägande antalet fall av våld och övergrepp mellan närstående är män som
utsätter kvinnor för kränkningar. Regeringen anser dock inte att bestämmelsen
bör utformas och rubriceras på det sätt som kommissionen föreslagit, eftersom en
sådan lösning skulle strida alltför mycket mot brotts-balkens systematik och
uppbyggnad. Bestämmelsens första stycke ska i stället reglera det könsneutrala
fallet och rubriceras som grov fridskränk-   ning, medan det andra ska reglera

                                                
37 Se exempelvis Jareborg, N., Straffrättens gärningslära, Malmö 1995,  s. 213-215.
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särfallet och rubriceras som grov kvinno-fridskränkning. Denna lösning
tillgodoser brottsbalkens krav på könsneutral reglering, samtidigt som
särregleringen markerar hur allvarligt samhället ser på mäns våld mot kvinnor i
nära relationer, menar regeringen.

Det kan tilläggas att Lagrådet ställde sig väldigt skeptiskt till utformningen av
bestämmelsen. Lagrådet menade att denna konstruktion innebär att samma brott
får två brottsbenämningar, samtidigt som brottsbalkens könsneutrala systematik
bryts.

Regeringen föreslår vidare att de vanliga konkurrensreglerna ska tillämpas. Det
innebär att grövre brott som exempelvis grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande och grova sexualbrott inte ska ingå i det nya brottet.

Regeringen delade dock kommissionens uppfattning om att den nya
bestämmelsen borde placeras i brottsbalkens fjärde kapitel om frihet och frid.

5.5.2  Regeringens slutliga förslag

Regeringen föreslår att BrB 4 kap. 4 a § får följande lydelse:

” Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, eller 6 kap. mot en
närstående eller tidigare närstående person, döms, om gärningarna varit ett
led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att
allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Har gärningen 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 istället
dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. ”

Den 16 februari 1998 överlämnade regeringen prop. 1997/98:55 Kvinnofrid till
riksdagen. Den 29 maj samma år behandlade riksdagen propositionen, och antog
då bl.a. förslaget om att införa en ny straffbestämmelse i BrB 4 kap. 4 a §.
Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 1998.
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6. Några exempel på den
praktiska tillämpningen av
kvinnofridslagen

I skrivande stund har kvinnofridslagen endast prövats i ett fåtal fall. Eftersom
lagen är ny och ganska unik i sin utformning är det viktigt att riktlinjerna för lagens
tillämpningsområde avgörs av HD för att den framtida bedömningen ska bli
konsekvent och underlättas. En omständighet som gör det särskilt angeläget att
lagens tillämpningsområde slås fast är att hälften av remissinstanserna ställde sig
negativa till lagförslaget med hänvisning till att lagen skulle medföra stora
tillämpningsproblem.

Mot denna bakgrund kan det vara intressant att redogöra för några fall där
kvinnofridslagen varit aktuell.  Jag tänker först skildra två fall, varav ett endast
avgjorts i TR, medan det andra även avgjorts i HovR. Därefter kommer jag
övergå till det mål som nått HDs prövning och som därmed kommer att bli
prejudicerande. Jag tänker dock lägga störst vikt vid HDs avgörande eftersom
det är detta som är mest intressant och avgörande för lagens framtida tillämpning.
Sist i kapitlet tänker jag  kommentera de refererade rättsfallen.

6.1 Mål nr B 16652-98

I målet står M. Ostojic åtalad vid Göteborgs tingsrätt för bl.a. grov kvinno-
fridskränkning av B. Larsson. Åklagaren yrkade att hela det handlande som M.
Ostojic står åtalad för ska bedömas som grov kvinnofridskränkning. Av de
åtalade gärningarna är det dock endast en som är begången efter den 1 juli 1998,
d.v.s. efter lagens ikraftträdande. De enskilda gärningarna består bl.a. i att Osojic
vid flera tillfällen har slagit B. Larsson i huvudet och i ansiktet, dragit henne
baklänges nerför en trappa så att hon slog huvudet i trappan, spottat henne i
ansiktet, knuffat henne, nupit henne, hotat henne till livet, olovligen stannat kvar i
hennes lägenhet samt förbjudit henne att lämna sin lägenhet.

M. Ostojic förnekar att han vid något av de tillfällen som åklagaren angivit brukat
våld mot B., ofredat henne, olovligen stannat kvar i hennes bostad eller gjort sig
skyldig till olaga frihetsberövande. Han menar att alla påståenden är felaktiga och
framförts först sedan vårdnadstvisten mellan makarna inletts.
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M. Ostojic och B. Larsson träffades 1987 och gifte sig 1992. Sedan en tid
tillbaka är de skilda. Redan 1993 flyttade de dock isär på grund av slitningar. De
har två barn tillsammans.

TR resonerar på följande sätt:

TR anser att B. Larssons berättelse är trovärdig då hon på ett övertygande sätt
berättat om de aktuella händelserna. Av den anledningen ska B. Larssons
uppgifter läggas till grund för bedömningen, menar TR.

TR konstaterar inledningsvis att tillämpningen av det nya lagrummet förutsätter att
det varit frågan om flera brottsliga handlingar som inte tidigare bedömts av
domstolen och att dessa begåtts efter det att lagen trädde i kraft. TR skriver
vidare att det är en annan sak att tidigare begångna brottsliga gärningar, såväl
dömda som icke dömda, kan utgöra bevis för att en person utsatts för en
långvarig och upprepad kränkning.

I detta fall har åklagaren endast åtalat för en händelse begången efter lagens
ikraftträdande, skriver TR. Eftersom rekvisiten i lagrummet förutsätter att det ska
vara frågan om flera gärningar, kan det inte anses tillräckligt med endast en
gärning som är begången efter lagens tillkomst. Även om de tidigare begångna
gärningarna kan utgöra bevis, menar TR att de inte i förening med den enstaka
gärningen kan ses som en upprepning, vilket lagen förutsätter. Mot denna
bakgrund anser TR att bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning inte är
tillämplig. Av den anledningen ska gärningen i augusti 1998 samt de tidigare
begångna gärningarna bedömas enligt de bestämmelser som gäller för de enskilda
gärningarna.

Målet har överklagats till HovR, men i skrivande stund är det inte avgjort.

6.2  Mål nr B 5117-98

I målet står M. Prado åtalad vid Stockholms tingsrätt för bl.a. grov kvinno-
fridskränkning av A. Celander. Åtalet omfattar flera olika gärningar, alla begångna
vid olika tillfällen under juli månad 1998. De enskilda gärningar-na består bl.a. i
att M. Prado vid flera tillfällen har tafsat innanför A. Celanders trosor och sugit på
hennes bröst, tryckt sitt kön mot hennes, slagit henne i ansiktet, dragit henne i
håret, olovligen tagit sig in i hennes lägen-het, skrikit ”djävla hora” genom
brevinkastet och spottat i brevlådan. De brottsliga gärningarna, misshandel,
hemfridsbrott, ofredande och sexuellt ofredande, menar åklagaren har varit ett led
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i en upprepad kränkning av A. Celanders integritet och varit ägnade att allvarligt
skada hennes självkänsla. M. Prado har bestritt ansvar för grov
kvinnofridskränkning. Några av de åtalade gärningarna erkänner han dock, men
menar att de inte skett mot A. Celanders vilja. Vad gäller misshandeln menar M.
Prado att han slagit A. Celander för att hon skulle sluta slå honom.

M. Prado och A. Celander har varit ett par sedan sommaren 1997. I början av
1998 tog förhållandet slut och de separerade. Den 12 april 1998 anhölls M.
Prado, den 22 april delgavs han besöksförbud, och den 4 maj dömdes han för
misshandel vid två tillfällen och ofredande av A. Celander.

TR gör följande bedömning:

TR konstaterar inledningsvis att ansvarspåståendena i mål om sexual- och andra
parrelaterade brott huvudsakligen baseras på målsägandens uppgifter.

I detta fall grundas ansvarspåståendena mot M. Prado endast på A. Celanders
uppgifter. Av denna anledning krävs det att hennes uppgifter är trovärdiga och
tillräckligt tillförlitliga för att M. Prado ska kunna fällas för de åtalade gärningarna.
TR anser dock att A. Celanders berättelse är trovärdig, och att hennes uppgifter
därmed ska läggas till grund för TRs bedömning.

TR börjar med att gå igenom rekvisiten i kvinnofridslagen och konstaterar att
även sådana handlingar mot den närstående som den tilltalade tidigare dömts för
kan tas hänsyn till vid bedömningen av om gärningarna varit ett led i en upprepad
kränkning. I detta fall är det dock inte nödvändigt att ta med tidigare domar i
bedömningen eftersom de åtalade gärningarna i sig är tillräckliga för att
konstituera brottet grov kvinnofridskränkning, menar TR.

TR uttrycker sig på följande sätt:

” Att de nu aktuella gärningarna allena konstituerar brottet grov kvinno-
fridskränkning framstår som uppenbart enär det näppeligen kan vara annat
än kränkande att bli så påpassad, tafsad på och slagen som A. blivit.”

Mot denna bakgrund anser TR att åtalet för grov kvinnofridskränkning är styrkt.

Målet överklagades till HovR.



37

6.3  Mål nr B 2299/98

I HovR yrkade M. Prado bl.a. att åtalet om grov kvinnofridskränkning skulle
lämnas utan bifall.

HovR gör följande bedömning:

Vad som förekommit i HovR leder inte till någon annan bedömning än den TR
har gjort, vare sig i frågan om M. Prado ska dömas för gärningarna eller hur
dessa ska rubriceras. HovR fastställer således TRs dom.

Målet har överklagades till HD, men prövningstillstånd beviljades inte.

6.4  Mål nr B 19741-98

I målet står B. Bengtsson åtalad vid Göteborgs tingsrätt för grov
kvinnofridskränkning, alternativt misshandel av L. Larsson. Åtalet omfattar fyra
olika gärningar begångna under perioden juni – september 1998. De aktuella
datumen är den 17 juni, den 28 juli, den 14 eller 15 september och den 18
september. De enskilda gärningarna består bl.a. i att  B. Bengtsson vid upprepade
tillfällen har slagit L. Larsson i ansiktet och huvudet med knytnävslag, sparkat
henne mot huvud och mage och nupit henne. B. Bengtsson förnekar tre av de fyra
åtalade gärningarna. Han erkänner dock att han den 18 september 1998 gav L.
Larsson ett slag över näsan, men anser att gärningen ska bedömas som ringa
misshandel.

B. Bengtsson och L Larsson har varit ett par sedan juni 1995. De flyttade ihop i
juli 1998. Båda parter har alkoholproblem. De bråkar ofta om pengar då de är
berusade. B. Bengtsson har tidigare dömts för misshandel av L. Larsson vid två
tillfällen. L. Larsson har uppgett att både hon och B. Bengtsson var berusade vid
de fyra tillfällen som åtalet avser.
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TR gör följande bedömning:

TR anser att L. Larsson på ett trovärdigt sätt berättat om de åtalade händelserna.
Berättelsen har stöd i såväl den rättsmedicinska undersök-ningen som i
vittnesbevisningen. Mot denna bakgrund menar tingsrätten att L. Larssons
berättelse ska läggas till grund för bedömningen.

TR anser att de åtalade gärningarna är bevisade med endast ett fåtal undantag.
Händelsen den 17 juni 1998, d.v.s. före ikraftträdandet av den nya lagen om grov
kvinnofridskränkning, ska bedömas som misshandel av normalgraden anser TR.
Vad gäller de övriga tre händelserna delar TR åklagarens bedömning, och
därmed ska B. Bengtsson dömas för grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap.
4 a § 2 st.

Målet överklagades till HovR.

6.5 Mål nr B 1166/98

I HovR yrkade B. Bengtsson om ogillande av talan om ansvar för grov
kvinnofridskränkning. Han medgav dock, liksom i TR, ansvar för ringa misshandel
av en av de fyra gärningarna i stämningsansökan. Åklagaren yrkade om
straffskärpning. L. Larsson yrkade bifall till sin vid TR förda talan.

HovR gör följande bedömning:

Vad som förekommit i HovR ger inte anledning till ändring i TRs dom. HovR
fastställer alltså TRs dom.

En av ledamöterna, hovrättsrådet Baagoe, var dock skiljaktig och menade att det
inte kan anses bevisat att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada L. Larssons
självkänsla. Åtalet för grov kvinnofridskränkning kan av den anledningen inte
bifallas. B. Bengtsson ska i stället dömas för tre ytterligare fall av misshandel av
normalgraden.

Målet överklagades och togs upp till prövning av HD.
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6.6 Mål nr B 53-99

HD beviljade prövningstillstånd dels i i fråga om den rättsliga bedömningen av de
misshandelsbrott som hovrätten funnit B. Bengtsson skyldig till, dels vad gäller
påföljden.

B. Bengtsson yrkade att gärningarna i gärningsbeskrivningen ska bedömas som
misshandel.

HD gör följande bedömning:

Domstolen diskuterar inledningsvis rekvisiten i lagrummet, och refererar till
förarbetena genom att konstatera att den nya bestämmelsen har tillkommit för att
ytterligare markera allvaret i sådan brottslighet som riktar sig mot personer i nära
relationer och som präglas av att den sammantagen är avsedd att systematiskt
kränka den utsatta personen. Det handlande som skall straffas enligt
bestämmelsen är en långvarig och upprepad kränkning av en annan person, där
det brottsliga förfarandet består i en serie av var för sig straffbelagda gärningar.

Domstolen resonerar vidare och konstaterar att det för ansvar för grov
kvinnofridskränkning krävs att de gärningar för vilka åtal väckts varit ett led  i en
upprepad kränkning av kvinnans integritet, i den utsträckning gär-ningarna blivit
styrkta. Dessa gärningar ska ses som en enhet. Domstolen fortsätter med att
konstatera att det av bestämmelsens lydelse följer att det för straffansvar måste
finnas ytterligare handling eller handlingar som inne- bär kränkning. Av den
anledningen kan det alltså inte vara tillräckligt med de åtalade gärningarna. HD
menar vidare att det saknar avgörande betydelse att det i förarbetena till
bestämmelsen gjorts uttalanden om att det skulle vara tillräckligt med dessa
gärningar med hänsyn till bestämmelsens lydelse och den inom straffrätten
gällande legalitetsprincipen.

Domstolen konstaterar att den eller de ytterligare integritetskränkningar som krävs
för att bestämmelsen ska kunna tillämpas inte kan utgöras av hand- lingar som inte
är straffbara, t.ex. nedlåtande beteende, utan de aktuella gärningarna måste vara
sådana som är brottsliga enligt BrB 3, 4 eller 6 kap. I praktiken blir det tidigare
begångna brott som den tilltalade fällts för som blir aktuella. HD diskuterar
huruvida det kan finnas något hinder mot att beakta gärningar som tidigare har lett
till straffansvar genom en dom som vunnit laga kraft enligt den straffrättsliga
principen om ne bis in idem. Regeringen har dock i förarbetena inte ansett att det
finns något sådant hinder.
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HD resonerar vidare:

” Bedömningen av denna fråga har nära samband med den närmare
innebörden av rekvisitet ”gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning
av personens integritet” såvitt avser kravet på ytterligare kränknings-
handling(ar) utöver vad de åtalade gärningarna innebär. Sådan ytterligare
kränkning utgör visserligen en förutsättning för att ansvar skall kunna
ådömas, men den ligger likväl vid sidan av de gärningar för vilka den
tilltalade skall dömas. De tidigare gärningarna skall endast tjäna till att
belysa de förhållanden under vilka de i målet åtalade gärningarna ägt rum,
och den tilltalade skall alltså inte på nytt dömas för de tidigare prövade
gärningarna. De tidigare gärningarna kan alltså sägas bidra till att
kvalificera de åtalade gärningarna. ”

Mot denna bakgrund anser domstolen inte att det finns något hinder mot att vid
bedömningen av om de åtalade gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning
av kvinnans integritet beakta gärningar som den tilltalade tidigare dömts för.

Eftersom de misshandelsbrott mot L. Larsson som B. Bengtsson tidigare dömts
för begåtts före ikraftträdandet av bestämmelsen i BrB 4 kap. 4 a §, kan inte
dessa gärningar beaktas som ytterligare handlingar på grund av att det skulle
strida mot principen om förbud mot retroaktiv strafflag. Av denna anledning kan
inte de åtalade gärningarna bedömas som grov kvinnofrids-kränkning, utan ska
istället bedömas som misshandel anser HD.

HD dömer därför B. Bengtsson för misshandel för tre av de fyra åtalade
gärningarna. På grund av brottslighetens art anser domstolen att någon annan
påföljd än fängelse inte kan bli aktuell.

Tre justitieråd var dock skiljaktiga av olika anledningar.

Justitierådet Gregow delade inte majoritetens uppfattning om att det skulle stida
mot principen om förbud mot retroaktiv strafflag att beakta gärningar som den
tilltalade dömts för innan BrB 4 kap. 4 a § trädde i kraft. Gregow anser dock inte
att kränkningarna varit så systematiska och kvalificerade att de kan anses vara ett
led i en upprepad kränkning av L. Larssons integritet. Av denna anledning ska B.
Bengtsson dömas för misshandel och inte grov kvinnofridskränkning menar
Gregow.

Justitierådet Beckman menade att det för straffansvar inte måste finnas ytterligare
handling eller handlingar som innebär kränkning. Tidigare gärningar bör dock få
åberopas för att lyfta fram de förhållanden under vilka de åtalade gärningarna ägt
rum. Beckman anser att de tre misshandelsfallen inneburit en upprepad kränkning
av L. Larssons integritet, men de kan dock inte anses ha varit ägnade att allvarligt
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skada hennes självkänsla. Av den anledningen ska B. Bengtsson inte dömas för
grov kvinnofridskränkning, utan för misshandel menar Beckman.

Justitierådet Håstad var skiljaktig av den anledningen att han ansåg att de tre
misshandelsbrotten från juli till september 1998 skulle bedömas som grov
kvinnofridskränkning, och inte misshandel. Detta ställningstagande moti-verar han
med att de tidigare gärningarna som B. Bengtsson dömts för innan det aktuella
lagrummet trätt i kraft är tydliga tecken på gärningarnas uppre-pade karaktär, och
därför bör de tas med i bedömningen.

6.7 Funderingar kring den praktiska tillämp-
ningen

Av de refererade rättsfallen framgår det tydligt att lagen medför stora tillämpnings-
och tolkningsproblem.

Det rekvisit som vållar störst problem för domstolarna är formuleringen
”gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning”. Det är utifrån domstolarnas
resonemang tydligt att de tolkar detta rekvisit på olika sätt.

HD menar att det av lagens lydelse framgår att det inte är tillräckligt med de
åtalade gärningarna för straffansvar, utan det krävs ytterligare handlingar. Att inte
kräva ytterligare handlingar för straffansvar skulle innebära att man förbisåg den
centrala legalitetsprincipen, menar HD. De ytterligare gär-ningarna ska vara
tidigare dömda gärningar enligt BrB 3, 4 eller 6 kap. De tidigare domarna måste
dock vara avkunnade efter den 1 juli 1998, d.v.s. efter kvinnofridslagens
tillkomst, för att kunna tas med i bedömningen. Om äldre domar togs med i
bedömningen skulle det strida mot förbudet om retroaktiv strafflag, anser HD.

I mål nr. B 19741-98 diskuterar inte TR rekvisiten i lagrummet överhuvud-taget,
utan konstaterar endast att gärningarna är bevisade och att domstolen delar
åklagarens bedömning. Diskussionen om ytterligare gärningar för straffansvar blir
aldrig aktuell, trots att den tilltalade tidigare dömts för misshandel av målsäganden
vid två tillfällen.

I mål nr. B 16652-98 menar TR att endast en händelse inte är tillräckligt för
straffansvar enligt lagen. TR skriver vidare att det är en annan sak att tidigare
begångna gärningar, såväl dömda som inte dömda, kan utgöra bevis för att en
person utsatts för en långvarig och upprepad kränkning. TR menar således att
ytterligare gärningar endast kan fylla funktionen av bevis, medan HD anser att
ytterligare gärningar inte endast kan utgöra bevis utan är en förutsättning enligt
lagen för straffansvar. I detta fall fanns det inte heller några domar enligt BrB 3, 4
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eller 6 kap. avkunnade efter den 1 juli 1998 som kunde bedömas som ytterligare
gärningar.

I mål nr. B 5117-98 konstaterar TR att även sådana handlingar mot den
närstående som den tilltalade tidigare fällts för kan tas hänsyn till vid bedömningen
av om gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning. I detta fall menar TR att
det inte är nödvändigt att ta med tidigare domar i bedömningen för straffansvar,
eftersom de åtalade gärningarna i sig är tillräckliga för ansvar enligt lagen. I detta
fall är TR dock inne på samma linje som HD, men väljer att nöja sig med de
åtalade gärningarna. I målet fanns det dock tidigare domar enligt BrB 3, 4 eller 6
kap., men dessa var begångna innan den 1 juli 1998. Om TR funnit det
nödvändigt att ta med dessa tidigare domar i bedömningen så skulle det ändå inte
överensstämma med HDs sätt att resonera.

Mot bakgrund av HDs avgörande kan man konstatera att de andra dom-stolarna
har tolkat lagen på ett ”felaktigt” sätt och i strid mot legalitetsprin-cipen. Jag anser
att det är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt att lagen ger utrymme för så
olika tolkningar. I analysen kommenterar jag mer utförligt HDs avgörande och
vilka konsekvenser detta kommer att medföra.
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7.  Analys och reflexioner

Efter denna redogörelse för såväl de straffrättsliga utvecklingstendenserna som för
kvinnofridslagen, från förslag till praktisk tillämpning, är det nu dags att fundera
kring huruvida kvinnofridslagen kan sägas vara ett uttryck för de straffrättsliga
tendenserna. I detta kapitel kommer jag därför att diskutera olika delar av
uppsatsen som jag anser är relevanta för att kunna ta ställning till hur
kvinnofridslagen förhåller sig till de straffrättsliga tendenserna.

För att återknyta till kapitlet om principer för kriminalisering kan man konstatera
att kriminaliseringens huvudsyfte är att avskräcka människor från visst beteende.
Avsikten är således att påverka människors handlande, d.v.s. en form av social
kontroll. En förutsättning för att det ska bli aktuellt med kriminalisering är dock att
det finns ett värde eller intresse som är så skyddsvärt att det kan anses motiverat
med strafflagstiftning. Det måste alltså finnas ett skyddsintresse kopplat till en
straffbestämmelse. Frågan är då vilket skyddsintresse som kan ha legat till grund
för kvinnofridslagen.

Till att börja med kan man konstatera att kvinnofridslagen är placerad i BrB 4
kap., vilket reglerar brott mot frihet och frid. Lagrummet reglerar i sin tur
brottsliga gärningar enligt BrB 3, 4 och 6 kap. Det innebär att bestämmelsen
reglerar brott mot person. Mot bakgrund av kvinnofridslagens placering och
innehåll ligger det nära till hands att uppfatta liv, frihet och hälsa som tänk-bara
skyddsintressen. För att kunna avgöra huruvida det är dessa tänkbara
skyddsintressen som legat till grund för kvinnofridslagen är det dock nödvändigt
att gå tillbaka några år i tiden.

Under många år har riksdag och regering uppfattat våld och övergrepp mot
kvinnor som ett stort problem för såväl de enskilda utsatta kvinnorna som för
samhället i stort. Karakteristiskt för denna brottslighet är, vilket tidigare nämnts,
att den vanligtvis begås i det enskilda hemmet, samtidigt som gärningsman och
offer ofta har eller har haft en relation. Dessa omständig-heter gör att den utsatta
kvinnan, d.v.s. brottsoffret, i många fall väljer att inte anmäla övergreppen. En
annan omständighet är att de få fall som trots allt anmälts ofta inte leder till fällande
domar p.g.a. otillräcklig bevisning. Bland annat orsakar kravet på precision i
brottmål ofta stora  problem i mål om våld och övergrepp mot kvinnor.

När det gäller den här sortens brottslighet är inte nyhetsmedia sena med att
rapportera om fall där kvinnor fått utstå både det ena och det andra i hemmet
utan att samhället har gripit in. Särskilt stor sensation väcker fall som tagits upp av
en domstol, men där mannen blivit friad på grund av otillräcklig bevisning. Dagen
efter ett sådant fall diskuterar media hur grymt och omänskligt vårt rättsväsende är
som inte kan se med humana ögon på sådana situationer. Detta leder i sin tur till
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att människor får en snedvriden bild av rättsväsendets möjligheter att komma till
rätta med sådan problema-tik. I förlängningen kommer allmänhetens uppfattning,
vilken ofta är färgad av media, att påverka politikerna som ser sin chans att vinna
röster genom att verka handlingskraftiga inom ett kontroversiellt område. Det är
mot bakgrund av denna bild som diskussionen om de straffrättsliga tendenserna
blir aktuell.

I detta fall var det chefen för Socialdepartementet, Bengt Westerberg, som under
den borgerliga regeringen 1993 gav Kvinnovåldskommissionen i uppdrag att se
över frågor om våld och övergrepp mot kvinnor och föreslå åtgärder för att
motverka sådant våld. Westerberg menade att det i ett jämställt land som Sverige
inte fanns plats för förlegade uppfattningar om mäns makt över kvinnor. Sådana
fördomar var det viktigt att komma tillrätta med för att jämställdhetsarbetet inte
skulle hindras. Våld och övergrepp mot kvinnor skulle bekämpas på olika sätt
inom olika samhällsområden för att främja jämställdheten. Inom juridikens område
resulterade Kvinnovålds-kommissionens arbete i den nya straffbestämmelsen om
grov kvinnofrids-kränkning i BrB 4 kap. 4 a §.

För att återknyta till diskussionen om de tänkbara skyddsintressena bakom
kvinnofridslagen så anser jag mot bakgrund av redogörelsen ovan att man måste
dela upp diskussionen om skyddsintressen i olika nivåer. Min uppfattning är att
man dels bör göra en distinktion mellan individ- respektive samhällsnivå , och dels
mellan direkta och indirekta skydds-intressen.

De direkta skyddsintressena verkar på individnivå, och måste enligt min mening
utgöras av de jag tidigare nämnt, d.v.s. liv, frihet och hälsa. Varje gång en kvinna
blir utsatt för våld och övergrepp i hemmet kränks skydds-intressena liv, frihet
och hälsa. I varje konkret fall utgörs således de direkta skyddsintressena av liv,
frihet och hälsa.

Det indirekta skyddsintresset bakom kvinnofridslagen representeras i detta fall av
ett mer övergripande samhällsintresse enligt min mening. Detta intresse anser jag
utgörs av jämställdhet. Våld och övergrepp mot kvinnor i nära relationer menade
Westerberg var ett uttryck för fördomar och fel-aktiga uppfattningar om mäns
makt över kvinnor. Detta förhållande påver-kar jämställdhetsarbetet mellan män
och kvinnor i negativ riktning, och måste av den anledningen motverkas. Det
indirekta skyddsintresset kan således sägas utgöras av ett allmänt intresse, d.v.s.
jämställdhet mellan män och kvinnor, som i sig är ett uttryck för ett demokratiskt
statsskick. En annan aspekt i detta sammanhang är att barn i familjer där våld och
över-grepp förekommer får en snedvriden bild av vad jämställdhet är. Statistiken
visar på att män som utsätter kvinnor för våld och övergrepp ofta själva kommer
från hem där miljön varit våldsam. Ur samhällssynpunkt är det därför angeläget att
ingripa i utsatta familjer på ett tidigt stadium innan barnen skadats och fått en
snedvriden jämställdhetsuppfattning. Ytterligare en viktig aspekt är att barn som
lever i familjer där kvinnan blir utsatt för våld och övergrepp av mannen sällan
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själva brukar vara förskonade från detta beteende, vilket gör det särskilt
angeläget att ingripa i tid.

På individnivån är det alltså direkta skyddsintressen som liv, frihet och hälsa som
kränks då en kvinna blir utsatt för våld och övergrepp i hemmet, medan det på
samhällsnivån är det allmänna indirekta  skyddsintresset jämställdhet som kränks.
Det måste således mot bakgrund av resonemanget ovan vara flera
skyddsintressen på olika nivåer som låg till grund för kvinnofridslagen, enligt min
mening.

Även om våld och övergrepp mot kvinnor är ett oerhört svårt problem för såväl
de utsatta kvinnorna som för samhället i stort, kan man ändå fråga sig om det var
rätt sätt att angripa problemet genom att införa en ny straffbe-stämmelse i BrB.
Det är inte säkert att kriminalisering alltid är det mest effektiva medlet att komma
tillrätta med en viss sorts problematik.  Jag tänker återkomma till denna
diskussionen senare i analysen.

Vad gäller lagstiftningsprocessen bakom kvinnofridslagen kan man konstatera att
vägen från förslag till verklighet inte var rak och problemfri.

Flera remissinstanser hade invändningar mot Kvinnovåldskommissionens förslag.
Det förvånade mig att kommissionens förslag innehöll flera juridiska lösningar som
i princip var lagtekniskt omöjliga att genomföra. Kanske var det så att
kommissionens perspektiv och utgångspunkter i stor utsträckning inte gick att
förena med de lagtekniska krav som ställs på lagstiftningen.

En anmärkningsvärd aspekt i sammanhanget var att inte en enda juridisk
remissinstans ställde sig positiv till förslaget, vilket måste uppfattas som en tydlig
markering om att lagförslaget inte borde förverkligas. Av remissvaren framgick
det även att de positiva yttrandena var betydligt mindre utförliga och motiverade
jämfört med de negativa. Kanske kan de negativa svarens utförlighet förklaras av
att dessa till stor del representerades av lagtekniskt kunniga instanser som kunde
utveckla och motivera sina ståndpunkter. En annan aspekt är att flera av de
instanser som ställde sig negativa till förslaget om ett kvinnofridsbrott/fridsbrott
ändå ansåg att minoritetens förslag om förstärkning av befintliga lagrum vore en
bra lagteknisk lösning.

Även om regeringens förslag och den slutliga lagtekniska lösningen skilde sig i
ganska stor utsträckning från kommissionens, så kvarstod ändå vissa av de
invändningar som flera juridiska instanser anförde. Jag tycker att det är
anmärkningsvärt att regeringen inte tog större hänsyn till de juridiska
remissinstansernas invändningar om de problem som lagförslaget skulle kunna
innebära. Att regeringen inte heller tog större hänsyn till Lagrådets kommentarer
förvånade mig ännu mer.
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En konsekvens av att politikerna får större utrymme inom det kriminal-politiska
området är enligt Dag Victor att experter får stå tillbaka. Victor menar att
straffsystemet riskerar att bli mindre sammanhängande och konsekvent då
politikernas inflytande inom kriminalpolitikens område blir allt större. Av
regeringens agerande i kvinnofridsfrågan framgår det tydligt att experterna fick stå
tillbaka till förmån för andra intressen. Då regeringen inte tar större hänsyn till
expertinstansernas åsikter om lagförslag så framstår remissförfarandet mest som
ett spel för gallerierna.

Förslaget om brottets perdurerande konstruktion förkastades av regeringen,
liksom förslaget om att kriminalisera sådan psykisk misshandel som inte redan är
straffbelagd, exempelvis då mannen förbjuder kvinnan att träffa släktingar eller
vänner. Dessa förslag kritiserades även av flera remissin-stanser av olika
anledningar. Med facit i hand kan man konstatera att det var bra att regeringen
inte föll för den perdurerande konstruktionen, eftersom lagen är tillräckligt svår att
tillämpa ändå, vilket HDs avgörande visar.

Regeringen valde dock Kvinnovåldskommissionens förslag om att fortsätta den
utveckling som påbörjats i praxis om att lätta på precisionskravet. Det innebär att
det för ansvar enligt BrB 4 kap. 4 a § inte alltid krävs att de enskilda gärningarna
individualiseras och preciseras till tid och rum. Denna utveckling och lagtekniska
lösning måste anses kontroversiell ur rättssäker-hetssynpunkt eftersom den
tilltalades möjligheter att försvara sig minskar på bekostnad av att effektivt kunna
bekämpa en viss brottslighet, i detta fall våld och övergrepp mot kvinnor.

I detta sammanhang passar det att påminna om Eskelands och Träskmans
diskussioner om rättssäkerhet.

Eskeland menar att det finns en konflikt mellan rättssäkerhet och effektivi-tet. Det
framgår tydligt i detta fall eftersom effektiviteten prioriteras på bekostnad av
rättssäkerheten då det för fällande dom inte krävs att gär-ningarna är preciserade
till tid och rum. Av de fyra rättssäkerhetsaspekter som Eskeland inriktar sin
diskussion på är det särskilt partsrättigheterna som blir lidande i detta fall, på
grund av att den tilltalades möjligheter att försvara sig minskar i stor utsträckning
då gärningarna inte måste preci-seras. Eskeland skriver även att ju mindre allvarlig
brottsligheten är, desto mindre vikt läggs vid rättssäkerheten till förmån för
effektiviteten. Våld och övergrepp mot kvinnor kan inte sägas vara mindre
allvarlig brottslighet, vilket skulle kunna berättiga effektiviteten företräde. Att lätta
på precisions-kravet, d.v.s. ge effektiviteten företräde, när det gäller våldsbrott
anser jag är ytterst tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Träskman menar att det traditionella rättssäkerhetsbegreppet har fått en ny och
mer omfattande innebörd. Han skriver att den moderna tolkningen av begreppet
innebär att lagöverträdarens rättigheter, vilka är rättssäkerhetens kärna, tonas ner
till förmån för hela samhällets rättigheter. Vad gäller bekämpning av våld och
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övergrepp mot kvinnor är det tydligt att den tilltalades rättigheter tonas ner till
förmån för samhällets intresse att komma till rätta med brottsligheten. Även om
brottsligheten är förkastlig, och gärningsmännen inte på något sätt förtjänar att
försvaras, så kan det inte av den anledningen anses berättigat att minska den
tilltalades möjligheter att försvara sig. Träskman anser inte att det finns några skäl
för en högre eller lägre grad av rättssäkerhet vid åtgärder mot ekonomisk
brottslighet eller annan brottslighet av motsvarande svårighetsgrad. Våld och
övergrepp måste anses som allvarliga former av brottslighet, och av den
anledningen kan det inte heller i detta fall finnas några skäl för en lägre grad av
rättssäkerhet mot bakgrund av Träskmans resonemang.

Även om det är oerhört viktigt att våld och övergrepp mot kvinnor bekämpas i ett
demokratiskt samhälle, anser jag ändå inte att det är ett bra sätt att komma
tillrätta med problemen genom att lätta på de krav som sedan länge varit
grundläggande i brottmålsprocessen. Jag delar därför professor Gunnar Bergholtz
uppfattning angående konsekvenserna av att frångå precisionskravet i brottmål.

Regeringen valde inte kommissionens förslag på brottsrubricering, bl.a. av den
anledningen att man inte ville frångå brottsbalkens könsneutrala sys-tematik och
utformning. Mot denna bakgrund framstår det som främmande att regeringen
ändå valde att dela upp lagrummet i två stycken, där det andra specifikt reglerar
fall då en man utsätter en närstående eller tidigare när-stående kvinna för våld och
övergrepp. Det är svårt att se att en sådan konstruktion inte skulle strida mot den
könsneutrala utformningen i BrB endast av den anledningen att det
specialreglerade fallet finns i andra stycket i stället för det första.
Kvinnofridslagens utformning avviker från systematiken i BrB, vilket innebär att
kvinnofridslagen stämmer in på Victors diskussion om att politikernas ökade makt
inom straffrätten kan få till följd att straffsystemet blir mindre sammanhängande
och konsekvent.

En viktig aspekt i sammanhanget är enligt min mening att denna lagstift-ningen tar
sikte på vissa personer och situationer. Att formulera en straff-bestämmelse på ett
sådant sätt anser jag strider mot de principer som gäller för kriminalisering, vilka
bl.a. innebär att kriminalisering inte får avse enskilda fall eller personer, utan den
måste vara generell. Jag menar att kvinnofridslagen riktar sig mot persongruppen
män. Även om denna grupp utgör hälften av landets befolkning, så är det ändå en
utpekning av just män i förhållande till kvinnor. Att motivera formuleringen med att
den bäst överensstämmer med verkligheten, eftersom det i de allra flesta fall är en
man som utsätter en kvinna för våld och övergrepp, innebär enligt min mening att
flera bestämmelser i BrB borde ses över. Om straffbestämmel-serna ska
skräddasys efter vilken persongrupp som är överrepresenterad statistiskt för
varje lagrum i BrB,  så kan utvecklingen leda till mindre önskvärda scenarion. I
detta fall är det män som utpekas, i ett annat fall kan det vara utländska personer,
ungdomar, psykiskt sjuka personer, eller andra väl avgränsade grupper i
samhället, vilka hamnar i fokus för strafflag-stiftningen.
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I detta sammanhang passar det att ta upp diskussionen om kriminali-seringens
skyddsintresse igen. För att skydda ett visst intresse eller värde kan det mot
bakgrund av diskussionen ovan bli aktuellt med att frångå centrala principer för
kriminalisering. Bakom kvinnofridslagen finns det enligt min mening
skyddsintressen på två olika nivåer som legat till grund för lagen. Regeringen
ansåg tydligen att dessa skyddsintressen var så skyddsvärda att det kunde anses
motiverat att peka ut en viss persongrupp som gärningsmän, och därmed frångå
centrala principer för kriminalisering. I ett annat fall kan det vara andra
skyddsintressen och utpekade person-grupper som står i fokus för
strafflagstiftningen. Jag anser att detta är en oroväckande utveckling som i
förlängningen kan innebära att varje lagrum blir ”specialdesignat” beroende på
vilket skyddsintresse som ska skyddas och vilken persongrupp som står för den
största delen av den aktuella brottsligheten.

Jag anser att regeringen borde tagit hänsyn till reservanternas förslag om att
komplettera befintlig lagstiftning i stället för att skapa en ny straffbe-stämmelse i
BrB. En anledning till att jag anser att regeringen borde uppmärksammat
reservanternas förslag är att flera juridiska remissinstanser ansåg att det förslaget
skulle innebära minst tillämpningsproblem. Minori-tetens förslag skulle enligt min
mening vara en lagtekniskt bättre lösning, samtidigt som det även skulle
möjliggöra för domstolarna att ta hänsyn till de omständigheter som karakteriserar
våld och övergrepp mot kvinnor i nära relationer. Minoritetens förslag skulle även
vara bättre ur rättssäkerhetssyn-punkt anser jag. Enligt min mening skulle det
alltså vara en betydligt bättre juridisk lösning att utöka BrB 3 kap. 6 § och 4 kap.
4, 5 §§ i stället för att skapa ett nytt lagtekniskt tveksamt lagrum. Om riksdag och
regering i stället valt denna lösning så skulle aldrig diskussionen om den icke
könsneutrala utformningen av lagrummet blivit aktuell. Inte heller skulle den
kriminal-politiska principen om ”ultima ratio”, vilken innebär att straffrätten alltid
ska användas som sista möjliga medel, behöva ifrågasättas. Det förefaller som om
både Kvinnovåldskommissionen och regeringen inte ens övervägt möjligheten att
komma till rätta med problematiken på något annat sätt än genom ny strafflag.
Enligt min mening borde man först se över de befintliga möjligheterna, och först
därefter ta ställning till om ny strafflagstiftning eventuellt kan lösa de problem som
inte den befintliga klarar av.

Vad gäller kvinnofridslagens praktiska tillämpning framgår det tydligt av de
refererade målen att lagen innebär stora tillämpnings- och tolkningspro-blem.

Majoriteten av HDs ledamöter menade att det av lagrummets lydelse följer att det
krävs ytterligare handlingar utöver de åtalade för att någon ska kunna fällas till
ansvar för grov kvinnofridskränkning. HD ansåg att det inte hade någon betydelse
att det i propositionen till lagen gjorts uttalanden om att det skulle vara tillräckligt
med de åtalade gärningarna för straffansvar. Detta skulle enligt HD strida mot den
viktiga legalitetsprincipen, vilken utgör en av grundpelarna i den svenska
straffrätten. Jag anser att det är anmärk-ningsvärt att propositionens
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tillämpningsanvisningar skulle strida mot den centrala legalitetsprincipen. De
ytterligare handlingar som skulle bli aktuella att beakta är enligt HD gärningar som
den tilltalade tidigare fällts till ansvar för enligt BrB 3, 4 eller 6 kap. HD menar att
detta sätt att resonera inte strider mot principen om ne bis in idem. De ytterligare
handlingarna måste dock ha begåtts efter ikraftträdandet av kvinnofrids-lagen
eftersom det annars skulle strida mot principen om förbud mot retroaktiv strafflag,
menar HD. Det framgår tydligt av redogörelsen ovan att tolkningen och
tillämpningen av lagen aktualiserar flera för brottmåls-processen centrala
principer.

I fallet som HD avgjorde var de åtalade gärningarna i princip helt preciserade,
vilket medförde att den problematiken aldrig blev aktuell för domstolen att
diskutera.

En konsekvens av HDs avgörande, och den prejudicerande verkan detta har, är
att kvinnofridslagen endast kommer att tillämpas i begränsad utsträck-   ning i
framtiden. Anledningen till detta pessimistiska konstaterande är att det krävs att
den tilltalade fällts till ansvar för brott enligt BrB 3, 4 eller 6 kap. efter
kvinnofridslagens tillkomst, d.v.s. efter den 1 juli 1998, för att kunna dömas för
grov kvinnofridskränkning. I praktiken innebär det att det kan dröja flera år innan
kvinnofridslagen får den genomslagskraft som många förväntade sig, eftersom de
ytterligare gärningar som lagen kräver för ansvar måste begåtts efter lagens
ikraftträdande. En konsekvens av detta är att många kvinnor kommer få uppleva
våld och övergrepp i väntan på att deras plågoandar ska kunna dömas för grov
kvinnofridskränkning. Lagen kommer således inte att få någon större
genomslagskraft, i varje fall inte inom de närmaste åren. Ett straffhots ineffektivitet
kan, vilket tidigare nämnts, bero på flera olika omständigheter. I detta fall kan
man dock konstatera att kvinnofridslagens ineffektivitet främst beror på
straffbestämmelsens formulering och konstruktion.

Röster från olika kvinnoorganisationer har redan höjts om att lagen inte kommer
vara till någon hjälp för utsatta kvinnor på grund av att det krävs att deras
plågoande dömts för brott enligt BrB 3,4 eller 6 kap. efter lagens tillkomst för att
kunna dömas för grov kvinnofridskränkning. Kvinnoorga-nisationerna menar att
lagens ursprungliga syfte går förlorat med denna tolkning.

Formuleringen ”gärningarna varit ett led i en upprepad kränkning av personens
integritet” valdes just av den anledningen att lagtexten skulle återspegla den
situation som är karakteristiskt för våld och övergrepp mot kvinnor i nära
relationer. Av HDs avgörande framgår det dock att det är just denna formulering
som orsakar störst tolkningsproblem för domstolen. Lite förenklat och ironiskt
uttryckt kan man säga att den språkliga formulering som på ett bättre sätt skulle
motsvara den verklighet som en utsatt kvinna upplever, i praktiken blev den
formulering som minskade möjligheterna för kvinnan att få sin plågoande dömd
för grov kvinnofridskränkning.
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En anmärkningsvärd omständighet i sammanhanget är att tre justitieråd var
skiljaktiga i målet. Kanske kan dessa olika uppfattningar förklaras av att det finns
ett alldeles för stort utrymme för olika tolkningar av rekvisiten i lagen.

De remissinstanser som ställde sig negativa till Kvinnovåldskommissionens förslag
ansåg bl.a. att lagen skulle medföra stora tillämpningssvårigheter. Kommissionens
förslag reviderades dock av regeringen med motiveringen att det nya förslaget inte
skulle medföra så stora tillämpningsproblem. Det framgår dock tydligt av HDs
avgörande att lagen även i reviderad version medför stora tillämpnings- och
tolkningssvårigheter. Kanske skulle man kunna påstå att detta är ett exempel på
att avståndet mellan teori och verklighet ibland är väldigt stort.

Jareborg menar att man kan dela upp straffrättspolitiken i defensiv, respek-tive
offensiv straffrättspolitik. Karakteristiskt för den defensiva modellen är, vilket
tidigare påpekats, att lagstiftningen följer principerna för kriminali-sering och de
processuella rättssäkerhetsgarantierna. Lagstiftning som inte lever upp till dessa
krav benämns som offensiv. Frågan är då om kvinno-fridslagen ska klassificeras
som defensiv eller offensiv. Mitt spontana svar mot bakgrund av de tidigare
resonemangen är att kvinnofridslagen ska uppfattas som ett uttryck för en offensiv
straffrättspolitik. Eftersom den offensiva modellen kan sägas representera de
straffrättsliga tendenserna, kan man av den anledningen konstatera att
kvinnofridslagen är ett uttryck för dessa.

Enligt den defensiva modellen är det inte straffsystemets huvuduppgift att lösa
sociala och samhälleliga problem, utan att förhindra maktmissbruk. Denna modell
förnekar inte att straffrätten har en samhällelig funktion, men modellens
straffrättspolitik innebär att straffrätten ska vara ett hinder inte bara för kriminella,
utan även för politiker och myndigheter. Enligt den offensiva modellen sätts
däremot straffrättssystemets effektivitet framför rättssäkerheten.
Straffrättssystemet ses som en potentiell repertoar av metoder för att lösa sociala
och samhälleliga problem. Den offensiva modellen är i hög utsträckning
resultatinriktad, till skillnad från den defen-siva.

Jag menar att kvinnofridslagen syftar till att komma till rätta med det sociala och
samhälleliga problemet våld och övergrepp mot kvinnor i hemmet, som i sin tur
kan leda till att jämställdhetsarbetet hotas. Syftet med kvinnofridslagen var att
rättssystemet skulle ”anpassas” till de förhållanden som karakteriserar den
situation som en kvinna utsatt för våld och över-grepp befinner sig i. Det skulle i
och med lagen bli lättare att få en fällande dom i mål om våld och övergrepp mot
kvinnor. Det framgår tydligt av lagstiftningsprocessen att effektivitetshänsyn ges
företräde framför rättssäkerhetsaspekter och andra hänsyn som utgör principer
för kriminali-sering. Av dessa anledningar anser jag att den offensiva modellens
utgångspunkter passar bäst in på kvinnofridslagen.
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Min åsikt är att kriminalisering inte var det bästa sättet att komma åt våld och
övergrepp mot kvinnor. Att det fanns skyddsvärda intressen bakom lagen kan
ingen förneka. Av den anledningen skulle en kriminalisering kunna motiveras. Våld
och övergrepp mot kvinnor är de facto ett stort problem på såväl mikro- som
makronivå, och måste av den anledningen bekämpas. Det är dock inte säkert att
det bästa sättet att komma till rätta med en viss sorts problematik är genom att
använda sig av kriminalisering, även om det finns ett skyddsvärt intresse. Jag har
inga patentlösningar på hur man ska komma till rätta med våld och övergrepp mot
kvinnor. Pro-blemet är oerhört komplext och måste attackeras från olika håll.
Som ett alternativ till kvinnofridslagen anser jag att ett betydligt bättre resultat
skulle uppnåtts, såväl lagtekniskt som praktiskt, om man i stället valt att
komplettera den befintliga lagstiftningen i stället för att ge sig ut på hal is.

Det är således inte alltid som kriminalisering leder till det bästa resultatet då
riksdag och regering vill komma till rätta med en viss sorts problematik.
Det sätt på vilket riksdag och regering tenderar till att använda sig av straffrätten
kan knappast sägas överensstämma med den kriminalpolitiska principen ”ultima
ratio”. Inte heller överensstämmer handlandet med uttalandet i prop. 1994/95:23
där regeringen menade att kriminalisering som ett medel att försöka förhindra
överträdelser i samhället måste användas med försiktighet på grund av att det är
en ingripande åtgärd att straffbelägga en gärning.

Problemet är att de straffrättsliga utvecklingstendenserna troligtvis kommer att
märkas av mer och mer inom kriminalpolitiken, eftersom lagstiftning är ett billigt
sätt för politikerna att ta sig an sociala och samhälleliga problem. Kriminalpolitiken
kommer i allt högre utsträckning att återspegla samhälls-utvecklingen inom olika
områden. Lagstiftning blir då ett billigt redskap, i brist på ekonomiska resurser, att
tillgodose olika opinionstryck. En konse-kvens av detta är, vilket även Dag Victor
påpekar, att straffbestämmelser tillkommer som egentligen inte motsvarar några
praktiska behov. Det är i stället fråga om symbollagstiftning vars syfte är att
tillgodose politiska behov. Kvinnofridslagen är enligt min uppfattning en typisk
symbollag-stiftning, som i och för sig motsvarar ett praktiskt behov, men som på
grund av olika anledningar inte fick den effekt som många förväntat sig.

Jag delar Jareborgs uppfattning om att straffrätten riskerar att förändras i sina
grunder om denna utveckling fortsätter. Jag tycker att de straffrättsliga
utvecklingstendenserna är oroväckande, och måste förhindras så långt det går.
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