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Sammanfattning 
 
Denna uppsats vänder sig till den som är intresserad av det objektiva och straffrättsliga 
gärningsbegreppet i BrB 4: 4a – grov fridskränkningsbrott. Syftet med denna uppsats är att 
besvara frågan: Finns det något skäl till att i tillämpningen frångå principen om 
bokstavstolkning då det är fråga om gärningsbegreppet i grov fridskränkningsbrott (BrB 4: 
4a)? Enligt Dworkin finns det en lösning på denna fråga. Enligt svensk rättstänkande finns det 
tre svarsalternativ. Jag tänker på tillämpningens, lagtolkningens resultat, eller med andra ord 
principerna om restriktiv-, extensiv- och ”normal”  lagtolkning. Oftast är det ett val mellan 
restriktiv tolkning och extensiv tolkning, vilket i princip också leder till en lösning.   
 
Med utgångspunkt i Dworkins teori om principer och rättsregler samt undersökning av HD- 
och hovrättsfall, besvarades delfrågan om det finns någon annan princip som kan vägas mot 
bokstavstolkningsprincipen vid tolkning av begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a. 
Bokstavstolkningsprincipen är enligt Dworkin att ” lagbestämmelser som antagits av en 
demokratisk lagstiftande församling skall upprätthållas i enlighet med sin klara och otvetydiga 
ordalydelse” .1 Jag har i uppsatsen beskrivit vad bokstavstolkning borde vara, och sedan 
jämfört detta med vad som görs i praxis. Då delfrågan besvarats jakande kunde jag dra 
följande slutsats. Bokstavstolkningen tillämpas av HD och HovR i Sverige om tre till fem 
brottsliga gärningar anses ingå i kravet på att minst två brottsliga gärningar skall ha begåtts. 
Med andra ord är det frågan om principen om restriktiv tolkning. Men bokstavstolkningen 
används inte av rättstillämparen då gärningsbegreppet ses som att minst tre till fem brottsliga 
gärningar skall ha begåtts. Det vill säga principen om extensiv tolkning. Detta eftersom jag 
påstår att gärningsbegreppet skall tolkas som minst två gärningar och flera. Mitt påstående har 
främst stöd i vad som sagts i doktrinen och vid jämförelse med gärningsbegreppet i BrB 3:6 2 
st. Skälet till att i tillämpningen frångå principen om bokstavstolkning är därmed principen 
om extensiv tolkning. 
 
Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om 
extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats. Det blev principen om 
extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde 
minst två och flera. 
 
 

                                                
1 Simmonds, Nigel E Juridiska principfrågor: Rättvisa, gällande rätt och rättigheter, Norstedts Förlag, 
 Stockholm, 1988 (org. Copyright 1986), s. 104f. 
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1 Inledning 

1.1Bakgrund och historik 
 
  ”Rätten är legitim i den mån den kan förankras i 

- rättsstaten, som skapar rättssäkerhet och likhet inför lagen; och 
- demokratin, som ger folket inflytande på maktutövningen och 

garanterar vissa grundläggande rättigheter.”1 
 
Inledningscitatet illustrerar följande kedja. Människan som lever i ett demokratiskt samhälle 
skyddas av rättssäkerheten i en rättsstat. Med rättsstat menas enligt Thelin en stat ”med fri 
åsiktsbildning, fungerande rättsväsende och ett system för fredlig övergång av politisk makt” .2 
Den allmänna betydelsen av rättssäkerhet är förutsebarhet, legalitet och proportionalitet. 
Legalitetsprincipen, som denna uppsats även kommer att beröra, har också med förutsebarhet 
att göra.3 Rättssäkerheten främjar likhet inför lagen. Rättssäkerheten skall följas så att 
människorna i rättsstaten vet vad som är reglerat. Praxis (rättspraxis) i sin tur skall följa 
rätten; förarbetet, lagtexten och rättsregeln, för att skydda rättssäkerheten. I svensk rätt 
infördes en lagtext om grov fridskränkningsbrott år 1998. Grov fridskränkningsbrott uppdelas 
i grov fridskränkningsbrott och grov kvinnofridskränkningsbrott. Denna uppsats handlar mer 
om grov kvinnofridskränkningsbrott. Innebörden av lagen är att bestraffa upprepade straffbara 
kränkningar som riktas mot närstående eller tidigare närstående personer. Denna lag är främst 
tänkt att skydda kvinnor i hemmet mot våld i nära relationer, men omfattar även fall där man 
eller kvinna misshandlar närstående eller tidigare närstående man eller hustru, sambo eller 
barn.  
 
Rättsväsendet har att verka mot våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är något som folkrätten, 
softlaw,4 och den svenska regeringen anser pekar på ojämställdheten i maktförhållandet 
mellan män och kvinnor. Denna obalans i jämställdheten har bl.a. att göra med uppfattningen 
om kvinnan som underordnad mannen, eller offret som underordnad gärningsmannen. Den 
mest allvarliga formen av ojämställdhet är våld mot kvinnor som sker i nära relationer. 
 
Sverige är en rättsstat med interna och internationella förpliktelser. Att bekämpa våld mot 
kvinnor, ett universellt problem,5 är en av statens många skyldigheter. Inom svensk straffrätt 
var det så sent som år 1864 som makes rätt att misshandla sin hustru försvann. På det 
internationella planet ratificerade Sverige år 1980 FN:s (Förenta nationerna) konvention om 
avskaffande av all diskriminering mot kvinnor (CEDAW).6 År 1989 rekommenderade 
kvinnodiskrimineringskommittén att konventionsstaterna i sina rapporter skulle ge 
information om bl.a. lagstiftning som finns till skydd för allt slags våld mot kvinnor.7 Idag 
finns det en kommitté som kräver rapportering. Det var inte förrän på 1990-talet som våld mot 

                                                
1 Peczenik, Aleksander Juridikens teori och metod: En introduktion till allmän rättslära, 1:1 u, Fritzes Förlag 
  AB, Stockholm, 1995, s. 11. 
2 Thelin, Krister Sverige som rättsstat, AB Timbro, 2001, s. 9. 
3 Peczenik, Aleksander Juridikens metodproblem: Rättskällelära och lagtolkning, Almqvist & Wiksell Förlag 
  AB, Stockholm, 1974, s. 89. 
4 Med softlaw syftar jag på att reglerna endast är moraliskt bindande för staten. 
5 SOU 1995:60 Del A, Huvudbetänkande av Kvinnovåldskommissionen, s. 93. 
6 Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen: Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete 
 med DV, Domstolsverket, Jönköping, januari 2001, s. 41f. 
7 Violence against women: 06/03/89, CEDAW General Recommendation No. 12., 
 <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recomm.htm> 2005-07-22. 
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kvinnor materiellt sett verkligen uppmärksammades i den internationella deklarationen om 
eliminering av våld mot kvinnor. Avskaffning av våld mot kvinnor fick emellertid som mest 
uppmärksamhet då FN höll sin fjärde kvinnokonferens i Peking år 1995. Där poängterades på 
nytt vikten av att stoppa våld mot kvinnor som en del av FN:s ansträngning för jämställdhet, 
utveckling och fred.8 Vidare skyddar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, de  
mänskliga rättigheterna. I denna konvention förbjuds våld mot kvinnor. På gräsrotsnivå, inte 
statliga myndigheter, har den Europeiska kommissionen bekostat det treåriga Daphne 
Programmet (2000-2003) och i år startades Daphne II Programmet. Dessa program bekämpar 
våld mot barn, ungdomar och kvinnor.9 Sverige har också haft och har fortfarande 
åtgärdsprogram på gräsrotsnivå.10 
 
I Sverige är antalet våldsbrott mot kvinnor lägre än i andra länder.11 Det fanns 15 651 
anmälningar om misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige år 2001. Av dessa anmälningar var 
cirka 10 000 anmälningar om våld (mot kvinnor) i nära relationer. Mörkertalet för år 2001, 
dock med stor osäkerhet, var att cirka 40 000 kvinnor hade utsatts för våld, och mellan en 
fjärdedel och en femtedel av fallen våld mot kvinnor i nära relationer blev anmälda.12 Det var 
180 män som år 2002 blev lagförda för grov kvinnofridskränkning enligt statistik från 
Statistiska centralbyrån.13 Många anmälningar görs men alla tas tyvärr inte upp i domstol, för 
att inte glömma mörkertalet. 
 
I propositionen 2002/03:70 om ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer, 
framhålls att under perioden januari-december 2002 fanns det 21 420 anmälda 
misshandelsbrott. Av dessa anmälda brott hade ca. 7,5 %, dvs. 1 600 anmälningar att göra 
med grov kvinnofridskränkning. Dessutom sägs det i propositionen att en reell ökning av våld 
mot kvinnor i nära relationer ägt rum.14Att ökningen av anmälningar av misshandelsbrott är 
en realitet konstaterades redan år 1997, mellan åren 1986-1996 hade det nämligen skett en 
ökning med 56 %.15 Även efter år 1996 har denna ökning fortsatt. Brottsförebyggande rådet 
konstaterade att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor var 22 481 av totalt 65 177 
våldsbrotts anmälningar år 2003. Det var en ökning på fyra procent av misshandelsbrott mot 
kvinnor jämfört med år 2002.16 Jämför man antalet anmälningar om grov 
kvinnofridskränkning år 2002 och antalet domslut från rättsfall från hovrätterna år 2003 ser 
man att det inte är många fall som togs upp och prövades i domstol. Av 1 600 var det endast 
22 mål, egentligen 18 då det i HovR:n inte dömdes för grov kvinnofridskränkning i 2003:72, 
74, 76 och 86, som vann laga kraft, fallen kan inte överklagas.17 I RH 2003:72 och 86 var det 
frågan om fler än två brottsliga gärningar, i RH 2003:74 var det fyra brottsliga gärningar och 
ett undantag i RH 2003:76 där det var frågan om nio brottsliga gärningar. 
 

                                                
8 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet Handlinsplanen från FN:s  fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 – 
  ett sammandrag, UD-redaktionen, Stockholm, 1997, s. 1, 7. 
9 Daphne II, last update 05.07.05  
 <http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm> 2005-07-22. 
10 Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer, s. 1. 
11 Prop. 1997/98:55, s. 22. 
12 BRÅ rapport 2002:14, Våld mot kvinnor i nära relationer: En kartläggning, Brottsförebyggande rådet, 
 Stockholm, 2002, s. 17, 22.  
13 SCB, På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet 2004, ISSN 0284-4877, Sveriges officiella 
 statistik, Statistiska centralbyrån, 2004, s. 83. 
14 Prop. 2002/03:70, s. 17. 
15 Prop.1997/98:55, s. 31ff. 
16 Brottsförebyggande Rådet, <http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.5.0.=1> 
17 Rättsfall från hovrätterna 2003, 1:1 u, Elanders Gotab, Stockholm, ISBN 91-38-32103-3, 2004, s. 331-347.  
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Våld mot kvinnor i nära relationer uppmärksammades på ett mer konkret sätt i propositionen 
Kvinnofrid och kom att, vilket redan har nämnts, lagstiftas som grov frids-kränkningsbrott i 
brottsbalken ((BrB) Brottsbalken (SFS 1962:700) (4: 4a) 4 kap. 4a §) år 1998.18 En teknisk 
lagändring har ägt rum sedan år 1998 och rättspraxis, HD och även HovR, har en betydande 
roll för rättstillämpningen av BrB 4: 4a. Doktrinen har behandlat begreppet närstående och 
själva brottskonstruktionen.19 Vad denna uppsats kommer att undersöka beskrivs i avsnitt 1.2 
nedan. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats skall handla om allmänna domstolarnas (TR, tingsrätten, HovR, hovrätten och 
HD, högsta domstolen) tolkning av det objektiva och straffrättsliga begreppet ”gärningar/na”  i 
BrB 4: 4a. Enligt Jareborg är skillnaden mellan bokstavstolkning och restriktiv tolkning 
(lagtolkning) att bokstavstolkning är ett av de två steg som utgör objektiv tolkning20, vilket 
tillhör första stadiet i den fullständiga lagtolkningen. Restriktiv lagtolkning tillhör ett av de tre 
tolknings resultaten. Extensiv tolkning är ytterligare ett av tolkningens resultat.21 Dessa två 
tolkningar har betydelse för denna uppsats. Enligt Jareborg är alltså bokstavstolkning en del 
av objektiv tolkning som alltid resulterar i ett förtydligande av att lagtextens betydelseområde 
är obestämt på flera punkter.22 Enligt Dworkin är bokstavstolkningsprincipen tydlig och 
därmed också lagtextens betydelseområde. Skulle den vara otydlig får domaren endast 
tillämpa en annan princip. Eftersom det i svensk rätt finns tre principer om lagtolkningens 
resultat23 kan huvudfrågan i denna uppsats besvaras med utgångspunkt i Dworkins teori. 
 
Syftet med denna uppsats blir att med utgångspunkt i bokstavstolkningsförfarandet och 
Dworkins teori om rättsregler och principer besvara frågan om det finns något skäl till att i 
tillämpningen frångå principen om bokstavstolkning då det är fråga om gärningsbegreppet i 
grov fridskränkningsbrott (BrB 4: 4a). Jag måste då även ta reda på om bokstavstolkningen 
följs i rättstillämpningen. Om rättsregler eller bokstavstolknings principen följs, då främjas 
rättssäkerheten.  
 
För att kunna besvara huvudfrågan med utgångspunkt i Dworkins teori ställs delfrågan finns 
det någon annan princip som kan vägas mot bokstavstolkningens princip vid tolkning av 
begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a? Med bokstavstolkningsprincipen menas, enligt 
Dworkin, att ” lagbestämmelser som antagits av en demokratisk lagstiftande församling skall 
upprätthållas i enlighet med sin klara och otvetydiga ordalydelse” .24  
 
Jag har valt att behandla tolkningen av det aktuella begreppet ”gärningar/na”  (pluralis) som 
jag anser preciserar begreppet ”upprepad kränkning”  (singularis) i BrB 4: 4a. I det objektiva 
rekvisitet ”gärningarna varit ett [utgjort] led i en upprepad kränkning av personens integritet 

                                                
18 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, Bilaga 12, s. 212 och A prop., s. 19ff. 
19 Burman, Monica Begreppet närstående vid våld i nära relationer – en lagtolkning av HD i lagens anda, JT 
 Årgång 16, 2004-05, nr 1, Stockholms universitet, s. 133-144 och Wennberg, Suzanne Grov 
  kvinnofridskränkning – en problematisk brottskonstruktion, Svensk Juristtidning, 
 Åttiofemte årgången, 2000, Iustus Förlag Aktiebolag, Uppsala, s. 792-804. 
20 Jareborg menar att objektiv tolkning är klarläggande av att en viss lagtexts betydelseområde är obestämt på ett  
 eller flera sätt, Jareborg s.108. 
21 Jareborg, Nils Allmän kriminalrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2001, s.108, 114. 
22 Jareborg, Nils, s.108. 
23 A a, s.114. 
24 Simmonds, Nigel E Juridiska principfrågor: Rättvisa, gällande rätt och rättigheter, Norstedts Förlag, 
 Stockholm, 1988 (org. Copyright 1986), s. 104f. 
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och [gärningarna] varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla” ,25är gärningarna 
nämligen subjekt i bisatserna. Jag anser inte att gärningsbegreppet styrs av ordet ” led” . Ordet 
led kan enligt min tolkning syfta på själva tidsrymden mellan de brottsliga gärningarna. 
Tidsrymden är enligt NJA 2004 s.437 ett år. Ordet led kan även syfta på ordet systematisk. 
Mer om detta utvecklas i avsnitt 3.1, 3.2 och fjärde kapitlet. Gärningsbegreppet är aktuellt då 
det i samband med lagändringen år 2000 föreslogs att ”upprepad kränkning”  bör ersättas med 
”serie kränkningar”  (pluralis).26 Detta förslag har inte genomförts. I doktrinen står det 
nämligen att en upprepad kränkning betyder flera gärningar.27 

1.3 Metod och val av material 
I denna uppsats är det frågan om gärningsbegreppet i BrB 4: 4a. Teorin som jag följer är 
Dworkins teori om rättsregler och principer samt principer för bokstavstolkning. Jag har valt 
Dworkin då han är en internationellt känd rättsteoretiker. Dworkins teori om rättsregler och 
principer appliceras på ämnet grov kvinnofridskränkning och används för att besvara 
huvudfrågan. Jag kommer att undersöka om det i allmänna domstolarnas bedömning finns 
någon princip som kan ställas mot principen ” lagbestämmelser som antagits av en 
demokratisk lagstiftande församling skall upprätthållas i enlighet med sin klara och otvetydiga 
ordalydelse” . Jag behandlar tillämpningen av Dworkins teori mer i avsnitt 2.1.1 nedan. 
 
I denna uppsats används bokstavstolkningsprinciper för att se om allmänna domstolarna, 
främst HD och även HovR, följer bokstavstolkningen. Dworkins teori om rättsregler och 
principer och bokstavstolkningsprinciper är alltså nödvändiga för att kunna besvara 
huvudfrågan. De rättsfall som skall undersökas för att kunna besvara huvudfrågan är följande: 
NJA (Nytt juridiskt arkiv) 1999 s.102, 2003 s.144, 2004 s. 97, 2004 s.437 och RH (Rättsfall 
från hovrätterna) 2002:65, 2003:11, 2004:48 samt RH nr B 945-02 av Nedre Norrland. Jag har 
valt samtliga HD-fall som finns gällande grov fridskränkningsbrott, de är främst gällande grov 
kvinnofridskränkning. Rättsfallet NJA 1999 s.102 är inte längre gällande, men relevant då det 
visar på vilken betydelse dess tolkning av gärningsbegreppet hade och fortfarande har. 
Prejudikat är dock enligt tradition inte bindande.28 De hovrättsfall jag har valt representerar 
majoriteten av hovrättens bedömande av grov kvinnofridskränkningsbrott. För att se om det är 
skäligt för rättstillämpningen att inte följa bokstavstolkningen så skall jag undersöka samtliga 
22 hovrättsfall29 om grov kvinnofridskränkning i relation till statistik över 1 600 anmälda grov 
kvinnofridskränkningsbrott, vilket redan har nämnts i avsnitt 1.1 ovan. För att beräkna vad 
praxis och rättstillämpningen ser som minsta antal gärningar skall jag även titta närmare på 
rättsfallen: NJA 1999 s.102, RH 2003:11, 72, 74, 76 och 86, där det inte dömdes för grov 
kvinnofridskränkning. Jag kommer alltså att beskriva vad bokstavstolkning borde vara, för att 
sedan jämföra detta med vad man gör i rättstillämpningen. 
  
För att kunna besvara uppsatsens delfråga och huvudfråga har jag använt mig av primära 
juridiska källor, som t.ex. propositioner, statens offentliga utredningar, rättsfall från HD och 
HovR. Sekundära juridiska källor som jag också använt mig av är doktrin, artiklar, statistiska 
centralbyrån (SCB) samt internet källor, som till exempel Deklarationen om eliminering av 

                                                
25 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken: En kommentar, Del 1 (1-12 kap.), 3 u, Norstedts Juridik AB, 2002, 
 s.4:19. Se och jämför den nuvarande lydelsen av BrB 4: 4a i uppsatsens avsnitt 4.2. 
26 Prop. 1998/99:145 Ändring av fridskränkningsbrotten, s. 12. 
27 Holmqvist, Lena m.fl., s. 4:19. 
28 Hellner, Jan Rättsteori: En introduktion, 2 u, Juristförlaget JF AB, Stockholm, 1994, s. 93. 
29 För att vara korrekt så skall det vara ca. 22 rättsfall. Det finns nämligen fler som jag inte fått tillgång till. Se 
 Rättsfall från hovrätterna 2003, 1:1 u, Elanders Gotab, Stockholm, ISBN 91-38-32103-3, 2004. – Rättsfall 
 från hovrätterna 2004, Domstolsverket, Elanders Gotab, Stockholm, 2005.  
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våld mot kvinnor (1993) och statistisk data från BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Källorna 
har hittats och använts allt efter tillgänglighet och relevans. 

1.4 Avgränsningar och disposition 
Denna uppsats avgränsas till att främst behandla huvudfrågan huruvida det finns något skäl 
till att i tillämpningen frångå principen om bokstavstolkning då det är fråga om 
gärningsbegreppet i grov fridskränkningsbrott (BrB 4: 4a). Jag kommer inte att behandla 
rättsprocessens samtliga processteg utan nöjer mig med att behandla rättstillämpning. 
 
För att kunna besvara huvudfrågeställningen skall tolkningen av begreppet ”gärningar/na”  och 
begreppet ”upprepad kränkning”  undersökas. Dessa två begrepp tillhör det objektiva 
rekvisitet30 som nämndes i avsnitt 1.3 ovan. Självklart måste jag nämna det subjektiva kravet, 
då jag refererar rättsfall. Det subjektiva kravet skall nämnas då det har att göra med subjektiv 
täckning och innebär ett krav på uppsåt från gärningsmannens sida.31 Jag kommer dock inte 
att nämna subjektiv täckning eller subjektivt krav mer än så i denna uppsats. 
 
Denna uppsats består av fem kapitel, där inledningskapitlet ger en introduktion till ämnet våld 
mot kvinnor i nära relationer och uppsatsens teoretiska ram. Det andra kapitlet belyser den 
teoretiska utgångspunkten. Avsnitt 2.2 utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkt och har 
betydelse för hur huvudfrågan besvaras. Uppsatsens delfråga ställs den också i avsnitt 2.2: 
finns det någon annan princip som kan vägas mot bokstavstolkningsprincipen, enligt 
Dworkin, vid tolkningen av begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a? Avsnitten som följer i 
andra kapitlet redogör för bokstavstolkning som har betydelse för frågan om allmänna 
domstolarna följer bokstavstolkningsprincipen. I det tredje kapitlet framställs betydelsen av 
lagtexten i BrB 4: 4a. I fjärde kapitlet undersöks svensk rättstillämpning. Avsnitten 4.3.1 
behandlar ett domstolsavgörande gällande grov kvinnofridskränkning i europeisk anda där 
fokus ligger på brottsoffret och legalitetsprincipens betydelse vid lagtolkning. Där får vi se 
hur legalitetsprincipen får större betydelse än bokstavstolkningsprincipen. Uppsatsen avslutas 
med det femte kapitlet, där jag, utifrån mitt syfte, Dworkins teorier, svenska principerna om 
tolkningens resultat och bokstavstolkningsförfarandet, för fram slutsatser gällande min 
huvudfrågeställning och delfrågan. 

                                                
30 Med objektiva rekvisitet menas krav för otillåten handling, se Jareborg, Nils, s. 33. 
31 Holmqvist, Lena m.fl., s. 4:20. 
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2 Teoretisk utgångspunkt och lagtolkningsproblem 
 
Detta kapitel behandlar uppsatsens utgångspunkt, genom att jag behandlar Dworkins teori om 
rättsregler och principer och bokstavstolkningsförfarandet. Avsnitt 2.1 tar upp Dworkins teori 
om rättsregler och principer. Näst följande avsnitt behandlar bokstavstolkning, dess problem 
och relationen till rättssäkerheten. Den teoretiska utgångspunkten och metodproblem kring 
bokstavstolkning har en avgörande betydelse för huvudfrågan. Jag använder mig av detta 
kapitel för att i uppsatsens tredje och fjärde kapitel kunna undersöka grov fridskränknings-
brott och rättsfall utifrån Dworkins teori och bokstavstolkningsförfarandet. Jag skall alltså 
med hjälp av Dworkins teori och bokstavstolkningsförfarandet kunna se i rättsfallen om det 
finns en annan princip som kan stå emot bokstavstolkningsprincipen. Med andra ord så 
kommer jag att beskriva vad bokstavstolkningen borde vara, i gällande rätt, – för att sedan 
jämföra detta med vad som görs i hovrätts och högstadomstols praxis. 

2.1 Dworkins teori 
Detta avsnitt är en redogörelse för hur rättsliga principer identifieras och bör tillämpas av 
domstolar. Dworkins rättsfilosofiska tänkande berör frågan, hur bör domare döma när 
lagtexten inte ger någon entydig vägledning i så kallade hard cases?32 Fall som handlar om 
grov fridskränkningsbrott ser jag som hard cases då det redan från första början fanns 
lagtolkningsproblem. Det fanns oenigheter gällande tolkningen av lagtexten i till exempel 
NJA 1999 s.102. I Sverige tittar domarna på förarbetet och lagtexten, innan prejudikat 
beaktas. 
 
Jag använder mig dock av det som en annan känd rättsvetenskapsman, Simmonds, skrivit om 
Dworkins teori. Till att börja med gör Dworkin skillnad mellan (rätts)regler och principer. 
Dworkin låter fallet Riggs v. Palmer belysa relationen mellan regler och principer. Relationen 
är den att domstol kan komma med en avvikelse från en fastställd regel, tex. regeln i BrB 4: 
4a, endast om det grundas i en rättslig princip. I Riggs v. Palmer var två principer stridande 
mot varandra. Ena principen var att ” lagbestämmelser som antagits av en demokratisk 
lagstiftande församling skall upprätthållas i enlighet med sin klara och otvetydiga 
ordalydelse” .33 Den andra principen var att ” ingen skall skörda vinning av sin egen 
orättshandling” .34 Den sistnämnda principen vägde mer än den första och reglerna om 
testamentarisk succession fick ge vika för den nya principen ”en mördare får inte ta 
testamente efter sitt offer” .35 Principer tillämpas då rättsreglerna inte är tydliga och de skall 
berättiga de rättsregler som lagen har antagit. I ett demokratiskt samhälle skall det enligt 
Dworkin vara så att frågor om samhälleliga handlingsprogram, preferensyttring som tex.: Ny 
bro eller nytt kulturhus?, inte skall avgöras av domare. Det en domare skall avgöra är frågor 
som gäller principer.36 Principer är alltså till för att skydda individuella rättigheter medan 
samhälleliga handlingsprogram ger kollektiva mål. Rättigheter har företräde framför 
kollektiva mål.37 Ett exempel på en rättighet och även en rättsregel, är att få yttra sig fritt. 
Enligt Dworkin bör man inte ” ingripa mot denna persons frihet att yttra sig, även om ett 

                                                
32 Dworkin, Ronald En fråga om jämlikhet – Rättsfilosofiska uppsatser, Översättning från engelskan av Tore 
 Winqvist, Urval och förord av Johannes Lindvall, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1999, s. 7. 
33 Simmonds, Nigel E, s. 104f.  
34 Simmonds, Nigel E, s. 105. 
35 A a. 
36 A a, s. 104-107, 114. 
37 A a, s. 111-112. 
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sådant ingripande skulle främja kollektiva mål eller öka den totala välfärden i samhället” .38 
En princip är regler utöver rättsregler. 

2.1.1 Tillämpning av Dworkins teori 
Dworkins teori påvisar om när det är skäligt för allmänna domstolar att inte följa bokstavs-
tolkningen då det gäller begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a. Det jag skall undersöka med 
hjälp av teorin är om den enligt svensk rättstänkande kan tillämpas när en annan princip står 
emot bokstavstolkningsprincipen. För att se om teorin är tillämplig undersöks rättsfall från 
HD och HovR samt statistik över anmälningar om grov kvinnofridskränkning. Det kan vara 
frågan om principer som legalitetsprincipen eller principen om restriktiv-, ”normal-”  eller 
extensiv tolkning. 

2.2 Bokstavstolkning och tolkningens tre resultat 
Restriktiv lagtolkning förekommer i bl.a. straffrätt.39 Det bör inledningsvis även poängteras 
att ” lagförslags fullständiga innehåll bör framgå av lagtexten” 40. Jareborg vill med 
restriktivtolkning säga att en lagtext inte används då ett rättsfall är utanför begreppskärnan 
eller dess närmaste periferi.41 Jareborg talar dessutom om objektiv lagtolkning, bestående av 
rent språklig tolkning och tolkning med hjälp av kontexten. Den rent språkliga tolkningen 
eller bokstavstolkning innebär att domstolen använder sig av bl.a. ordböcker och 
legaldefinitioner i själva lagtexten. En tolkning med hjälp av kontexten utgår från ”det 
språkliga och icke-språkliga sammanhang vari ordet, satsen, osv. förekommer” 42. Vid denna 
tolkning har det juridiskttekniska språket företräde framför vardagsspråk.43 Mer om detta går 
att läsa ovan i början av avsnitt 1.2. Restriktiv lagtolkning är likt extensiv lagtolkning och 
”normal”  lagtolkning tillhörande tolkningens resultat. Bokstavstolkning kommer före dessa 
tolkningars resultat. Med extensiv lagtolkning menar Jareborg att lagtexten används även när 
rättsfallet befinner sig på eller nära begreppskärnans yttre område, får dock inte ”vara 
språkligt utesluten” . ”Normal”  tolkning befinner sig mellan restriktiv tolkning och extensiv 
tolkning.44 
 
En god bokstavstolkningsteori, som enligt Peczenik har accepterats av juristerna, är den med 
följande två premisser. 
 

”1) Ur en språklig synvinkel får de flesta lagtexter inte tolkas hur som helst. Vissa sätt att 
tolka texten är språkligt acceptabla, andra är det inte. 2) De språkligt acceptabla 
tolkningarna av en lagtext framgår av textens ordalydelse i samband med annat språkligt 
material.” 45 
 

Basen för hur bokstavstolkningen skall ske är följande: 
 

”1) man kan följa legaldefinitioner och andra förklaringar, som den ifrågavarande 
lagtexten själv innehåller, beträffande innebörden av ord och uttryck vilka förekommer i 
densamma 
2) man kan läsa en ordbok 

                                                
38 Simmonds, Nigel E, s. 112. 
39 Hellner, Jan, s. 88. 
40 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk metod, 4 u, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2001, s. 93. 
41 Jareborg, Nils s. 114. 
42 A a, s. 108. 
43 A a, s. 108-109. 
44 A a, s. 114-115. 
45 Peczenik, Aleksander Juridikens metodproblem: Rättskällelära och lagtolkning, s.71. 
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3) man kan studera på vilket sätt ord och uttryck (som förekommer i lagtexten) använts 
även i andra sammanhang, dvs. i andra rättskällor, i ett juridiskt-tekniskt språkbruk, i 
vardagsspråket osv. 
4) man kan beskriva stilistiska egenskaper och egendomligheter i lagtexten eller t o m i 
andra texter som skrivits av personer som utövat stort inflytande över lagstiftningsarbetet 
5) man kan betrakta sedvanliga bokstavstolkningsregler [/principer för 
bokstavstolkning].” 46 

 
Punkterna 2,3, och 5 kommer att vara basen för avsnitt 3.3 gällande tolkningen av begreppet 
”gärningar/na”  i BrB 4: 4a. Punkten 5 utvecklas mer i avsnittet som följer nedan. 

2.2.1 Principer för bokstavstolkning 
Principerna för bokstavstolkning har betydelse för att se om allmänna domstolarna tillämpar 
bokstavstolkningen. Till att börja med vill jag påpeka att ingen av dessa principer tillämpas 
undantagslöst. Bokstavstolkningsförfarandet är: 
 

”1) En rättsregel får inte tolkas så att några delar av densamma visar sig vara onödiga. 
2) Om olika ord respektive uttryck används i olika delar av samma lag, bör man anta att 
de betecknar olika situationer, om ej klara skäl finns för att anta motsatsen. 
3) Lika ord respektive uttryck som förekommer i olika delar av samma lag får ej tolkas på 
olika sätt med mindre än att själva lagtexten uttryckligt eller underförstått påbjuder en 
sådan tolkning. 
4) Ord och uttryck vilka förekommer i lagen får inte tolkas i strid mot det ordinarie 
språkbruket med mindre än att man har klara skäl för en sådan tolkning. 
5) Har man dock en gång fastställt att något ord eller uttryck har en teknisk mening vilken 
är oförenlig med vardagsspråket bör man förstå detta ord eller uttryck konsekvent i denna 
betydelse utan att låta sig påverkas av vardagsspråket. 
6) »Lagens speciella språkbruk eller ett bestämt juridiskt språkbruk har i regel företräde 
framför den allmänna lexikaliska betydelsen (Wortsinn [ung. bet. ordets själ]), men 
behöver själva också tolkas.»” 47 

 
Dessa principer skiljer sig inte från Jareborgs beskrivning av bokstavstolkningsmetoden i 
avsnitt 2.2 ovan, speciellt inte princip nummer 6). Jag kommer att utgå från Jareborgs och 
Peczeniks beskrivning av bokstavstolkningens tillvägagångssätt. Vidare kommer jag att 
utifrån det nyss sagda undersöka, i fjärde kapitlet, om allmänna domstolarna använder sig av 
bokstavstolkning då det gäller begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a. 

2.2.2 Bokstavstolkning och rättssäkerhet 
Relationen mellan bokstavstolkning och rättssäkerhet är den att rättssäkerheten värnas av 
bokstavstolkningen. Rättssäkerhet har att göra med hur lagreglerna skall hanteras och delas in 
i tre säkert konstaterade sakförhållanden. Det första sakförhållandet är att ” lagregler tillämpas 
i praktiken” .48 Här främjar bokstavstolkningen rättssäkerheten, på så sätt att lagtolkaren blir 
lagens slav. 
 
Det andra sättet att hantera lagregler är att ”de tolkas uniformt i olika fall” .49 Nu är det så att 
lagen inte alltid är helt tydlig och då kan bokstavstolkningen inte skydda rättssäkerheten i 
dessa fall. Det tredje och sista sakförhållandet är att lagreglerna ” inte tillämpas retroaktivt dvs. 

                                                
46 Peczenik, Aleksander, s. 69. 
47 A a, s. 72. 
48 A a. 
49 A a, s. 72. 
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beträffande handlingar som ägt rum innan lagreglerna stiftades” .50 Här sätts ett krav på lagens 
tydlighet, dvs. att det skall gå att hitta ” faktiska fall som motsvarar de begrepp som används i 
lagen” 51. Även här kan bokstavstolkningen då främja rättssäkerheten. 

2.3 Avslutande kommentar 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är principen att ” lagbestämmelser som antagits av en 
demokratisk lagstiftande församling skall upprätthållas i enlighet med sin klara och otvetydiga 
ordalydelse” .52 Denna princip har att göra med bokstavstolkning. Det som skall utredas i 
denna uppsats är huruvida denna princip följs av svenska allmänna domstolarna och om inte 
vilka andra bevekelsegrunder, skäl, det finns. Finns det någon annan princip som kan vägas 
mot denna vid tolkningen av begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a? Denna fråga har betydelse 
för frågan om allmänna domstolarna följer bokstavstolkningen, enligt bokstavstolknings 
principerna, och om inte, finns det då något skäl för rättstillämpningen att inte följa 
bokstavstolkningen då det gäller begreppet ”gärningar”  i BrB 4: 4a. 
 

                                                
50 Peczenik, Aleksander, s. 72. 
51 A a. 
52 Simmonds, Nigel E, s. 104f. 
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3 Grov fridskränkningsbrott i BrB 4: 4a 
 
Det skall i detta kapitel redogöras för grov fridskränkningsbrottet och grov kvinnofrids-
kränkningsbrott. I avsnitt 3.2 är det frågan om gärningsbegreppet och rekvisitet ”upprepad 
kränkning” . Kapitlet avslutas med förarbete och rättstillämpning, vilket är viktigt för frågan 
om rättssäkerhet.  

3.1 Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 
Straffbestämmelsen grov kvinnofridskränkning handlar alltså om våld mot kvinnor i nära 
relationer. Kvinnofridskränkningsbrottet inrymmer ett flertal brottsliga våldsgärningar. 
Rättsfallen i denna uppsats handlar främst om misshandelsbrott. Ett vanligt misshandelsbrott 
kräver dock endast en brottslig gärning.53 I detta avsnitt redogörs för begreppet misshandel 
och sist men inte minst grov fridskränkningsbrott.   
 
Misshandelsrekvisiten i 3 kap. 5 § BrB är att någon tillfogar en annan person kroppsskada, 
sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller liknande tillstånd. 
Enligt förarbetet om ändring i brottsbalken m.m. sägs det att för att det skall vara frågan om 
smärta krävs det ett något varaktigt och intensivt fysiskt lidande. Det som räknas som 
kroppsskada är bl.a. sår, benbrott eller försämrad rörelseförmåga. Psykisk sjukdom och 
psykisk invaliditet ses som sjukdom. När det gäller vanmakt skall offret befinna sig i ett 
tillstånd liknande sömn eller medvetslöshet.54 Jag nämner detta då misshandel är det främst 
förekommande brottsgärningen i grov kvinnofridskränkning. 
  
Grov fridskränkningsbrottet och grov kvinnofridskränkningsbrottet skall behandlas nedan 
enligt propositionen Kvinnofrid och lagtexten i 4 kap 4a § BrB. 
 
Till att börja med skall det vara frågan om föreskrivna gärningar i brottsbalkens tredje, fjärde 
eller sjätte kapitel av normal och ringa grad: t.ex. normal och ringa misshandel, olaga tvång, 
olaga hot, ofredande, hemfridsbrott eller sexuella övergrepp. ”När en polisanmälan [om grov 
fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning] görs skall i princip alla gärningar behandlas 
vid ett och samma tillfälle av polis, åklagare och domstol.” 55 Dessa gärningar skall ha begåtts 
mot en närstående eller tidigare närstående person.56 Vidare skall dessa gärningar ha utgjort 
led i en upprepad kränkning av personens integritet. Med detta menas att gärningarna skall 
ses som en enhet och att kränkningen på något sätt är systematisk. Med systematisk menas, 
enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, ordnad, planmässig. Vad angår 
kravet på uppsåt, subjektivt krav, skall gärningarna ha varit menade att allvarligt skada 
personens självkänsla. Enligt förarbetena kan det vara frågan om att gärningarna, även om de 
är av lindrig karaktär, ingår i ett mönster, en systematik, som sammantaget bryter ner offrets 
självkänsla. Planering från gärningsmannens sida är dock inte ett krav. Varje objektivt rekvisit 
skall täckas av subjektivt rekvisit. Ett exempel är det objektiva rekvisitet upprepad kränkning 
som skall täckas av subjektiv rekvisit, uppsåt eller med andra ord vilja från gärningsmannens 
sida. Är de nämnda rekvisiten uppfyllda döms det för grov fridskränkning och om 
gärningarna har begåtts av en man mot en för denne närstående eller tidigare närstående 
kvinna döms det för grov kvinnofridskränkning. Med närstående menas att gärningsmannen är 

                                                
53 BrB 3:5 – NJA 1967:237, 1991:56, 1997:636, 1999:286. 
54 Prop. 1992/93:141 om ändring i brottsbalken m.m., s. 21 och 28. 
55 Prop. 1997/98:55, s. 81. 
56 För definition enligt praxis se NJA 2004 s.97. 
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eller har varit gift med eller bor eller har bott tillsammans med kvinnan under 
äktenskapsliknande förhållanden. Slutligen vill jag poängtera att detta brott inte är 
perdurerande, dvs. varje gärning straffbeläggs för sig. De ses inte som kontinuerliga. Att det 
förhåller sig så kan utläsas i bestämmelsens, 4 kap. 4 a BrB, krav på upprepad kränkning.57 
 
Syftet med lagrummet, BrB 4: 4a, är att visa på det allvarliga med detta brott. Lagrummet 
trädde i kraft dels för att rättssystemet skall bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer och 
dels för att framhäva de i samhället befintliga handlingar av ”systematiska”  kränkningar av en 
kvinna i en nära relation. 58 I propositionen Kvinnofrid nämns att mäns våld mot kvinnor ”… 
är nära förknippat med föreställningar om kvinnors och mäns olika roller i samhället och 
bristande jämställdhet…”.59 Hur det förhåller sig med jämställdheten mellan brottsoffer, oftast 
kvinnor, och gärningsmän, oftast män, behandlas i avsnitt 4.3.1. nedan.  

3.2 Gärningsbegreppet och rekvisitet ”upprepad kränkning” 
Det skall inledningsvis påpekas att ”gärningar/na”  som är pluralis bör tolkas som minst två 
brottsliga gärningar. Vid tolkning av begreppet ”gärningar/na”  skall domstolen enligt 
bokstavstolkningen ta hänsyn till om begreppet finns stiftat även i en annan rättslig paragraf. 
Begreppet finns stiftat i singularis, ”gärningen”, i BrB 3:6 2 st. Det krävs alltså en brottslig 
gärning för att det skall ses som grov misshandel.60 Något intressant är att denna paragraf kan 
ses som föregångare till grov fridskränkningsbrott. Redan år 1985 ansåg rättstillämpningen 
att, att visa ”särskild [då synnerlig] hänsynslöshet eller råhet” , BrB 3:6 2 st., kunde innebära 
upprepad och brutal misshandel mot tex. hustru och barn.61 Vidare har Wennberg i sin artikel 
om själva brottskonstruktionen anmärkt att det är frågan om två gärningar eftersom ordet står 
i pluralis.62 Men Wennberg kanske menar två snarare än en, inte två snarare än tre. 
 
Begreppet ”upprepad kränkning”  har betydelse för begreppet ”gärningar/na”  då det i BrB 4: 
4a står föreskrivet ”om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning” 63. 
Enligt min tolkning av lagtexten är det så att grov fridskränkningsbrott ägt rum genom 
upprepad kränkning, handlande av två gärningar.64 Vad menas då med ”upprepad kränkning”  
enligt ordbok? Upprepad betyder ”som förekommit ett flertal gånger” .65 Kränkning betyder 
det att behandla någon nedsättande genom att angripa den personliga hedern i ord eller genom 
handling.66 Upprepade kan betyda ytterligare en eller några,67därför anser jag att upprepad 
skulle kunna tolkas som minst två gärningar och flera. I avsnitt 1.2 ovan nämndes att ordet led 
kan betyda systematisk. Systematisk tolkas av praxis som tre gärningar och fler, se fjärde 
kapitlet nedan.  
 

                                                
57 Prop. 1997/98:55, s. 76-82 och 131f. 
58 A prop., s. 83, 135. 
59 A prop., s. 21. 
60 Det krävs alltså en gärning för åtalspunkten grov misshandel. Se tex. NJA 1966 s.503, 2000 s.612, 2003 s.174  
 och 2003 s.229. 
61 Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Socialstyrelsen Misshandel och sexuella övergrepp 
 mot kvinnor och barn, Gotab, Stockholm, 1985, s. 14. 
62 Wennberg, Suzanne, s. 804. 
63 BrB 4: 4a 1 st. 
64 Wennberg, Suzanne, s. 804. 
65 Svensk ordbok, 3 u, Språkdata och Norstedts Ordbok, 1999, s. 1346. 
66 Svensk Ordbok, s. 640. 
67 Svenska synonymordboken, Norstedts Ordbok, (Tryck 2001), 1992, s. 928. 
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Enligt doktrinen skall upprepad kränkning alltid vara flera än två, det skall alltså vara flera än 
två gärningar för att det skall ses som grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning.68 
Jag tolkar detta som att det då är minst två gärningar och fler som är betydelseområdet för 
tolkning av gärningsbegreppet. Enligt propositionen Kvinnofrid är upprepad kränkning 
”gärningar som tar sikte på den personliga integriteten och som sker vid upprepade 
tillfällen” .69 Lägg märke till att propositionen använt ordet upprepade, som enligt min 
tolkning kan vara minst två gärningar. Propositionen Kvinnofrid är inte tydlig med hur många 
gärningar det minst skall krävas. Propositionen uttalar sig dock om att ”hur många kränkande 
gärningar som krävs för att kränkningen skall anses som upprepad bör bedömas med 
utgångspunkt i gärningarnas karaktär” .70 I citatet står det gärningarnas, dvs. minst två 
gärningar. 
 
Stödet för att innebörden av ”upprepad kränkning”  bör vara att det rör sig om grov 
fridskränkningsbrott redan vid två brottsliga gärningar är, dels att det med utgångspunkt i 
bokstavstolkning är tydligt att det juridiskt tekniska språkbruket av gärningar/na är två 
brottsliga gärningar då man ser till legaldefinitionen av gärningen i BrB 3:6 2 st, dels brist på 
klara skäl i HovR och HD till att tolka det annorlunda, dvs. minst tre till fem brottsliga 
gärningar, se i uppsatsens fjärde kapitel. Ytterligare skäl är propositionens oklarhet i frågan, 
vilket gör det än viktigare att följa lagtexten på ett rättssäkert sätt med hjälp av 
bokstavstolkningsprincipen. Bokstavstolkning är den lagtolkningsmetod som tydligt värnar 
om rättssäkerheten, avsnitt 2.2.2 ovan.  

3.3 Förarbete och rättstillämpning 
I detta avsnitt skall det redogöras för vilka texter som är relevanta för den svenska domaren 
och vad han eller hon borde ta hänsyn till. Detta avsnitt är viktigt för ämnet om rättssäkerhet. 
Förarbete har med lagtolkning att göra på så sätt att om förarbetet inte är tydligt då har själva 
lagtexten och prejudikat betydelse för domslutet. 
 
I dagens Sverige pågår en judikalisering, vilket betyder ”en förskjutning mellan juridik och 
politik, där allt fler politiska frågor avgörs av rättsliga organ” 71 Det finns enligt Åsa Persson 
ingen klar skiljelinje mellan politik och juridik vid lagstiftningsmomentet, men det kanske 
finns en skiljelinje i rättskipningen då det är juristernas område.72 Vad bör då följas, 
förarbeten eller rättspraxis? Här är det lämpligt att påpeka att rätten inte bara skapar utan 
också återger samhälleliga värderingar om vad som anses vara normalt.73 Om demokratiska 
principer följs då skall förarbeten följas.74 Men å andra sidan anser Lehrberg att praxis bör 
följas eftersom rättstillämpning är domstolarnas samhällsfunktion.75 Domstolarna ”kan välja 
att helt avvika från allt som sagts under förarbetena” .76 Rent praktiskt är det bra att följa 
förarbeten eftersom ”mera speciella undantag och specialfall endast”77 berörs i förarbetena. 

                                                
68 Holmqvist, Lena m.fl., s. 4:19. 
69 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
70 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
71 Persson, Åsa De politiska partiernas rättspolitik, (Akademisk avhandling, Umeå universitet, Juridiska 
 institutionen), Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004, s. 50. 
72 A a, s. 51. 
73 Sutorius, Helena Södertäljemålet och frågan om kvinnors sexuella självbestämmanderätt, s. 64. Granström, 
 Görel (red.) Lika inför lagen?: Rätten ur ett genusperspektiv, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1999. 
74 Lehrberg, Bert, s. 93. 
75 Lehrberg, Bert, s. 93. 
76 A a, s. 95. 
77 A a, s. 94.  
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Ytterligare ett argument till att förarbetet skall följas är att förarbetets status finns i 
sedvanerätten.78 Beträffande praxis och dess prejudikat: 
 

”Det är ytterst domstolarna som i sin rättstillämpning har att avgöra hur en lag eller en 
annan rättsregel skall tillämpas. Domstolarnas avgöranden kan därför sägas visa den 
verkliga, i samhället tillämpade rätten.”79 
 

Om prejudikat visar den i samhället tillämpbara rätten då bör rättssäkerheten främjas. Enligt 
svensk rättstradition är prejudikat inte bindande för HD.80 Vidare kan det ur RF 
(Regeringsformen (SFS 1974:152)) 1:9 utläsas att det för förutsebarheten i rättstillämpningen 
är bra att prejudikat följs.81 Jag anser att förarbetet bör följas eftersom vi lever i ett 
demokratiskt samhälle. Det är än viktigare då det i Sverige pågår en judikalisering. Det är 
också viktigt för rättssäkerheten och att medborgaren kan förutse rättstillämpningen. De 
demokratiska slagorden är trots allt av folket genom folket. För att värna om rättssäkerheten 
bör alltså förarbete, lagtext och sist men inte minst bokstavstolkning följas. 

3.4 Avslutande kommentar 
Förarbetet Kvinnofrid är neutralt, se i kommande kapitel, då det gäller gärningsbegreppet i 
BrB 4: 4a. Det är därför viktigt för rättssäkerheten att bokstavstolkningen följs vid tillämpning 
av gärningsbegreppet i BrB 4: 4a. Om bokstavstolkning av lagtext och det som står i 
propositionen Kvinnofrid följs. Då skall begreppet gärningar i förhållande till rekvisitet 
”upprepad kränkning”  ses som minst två brottsliga gärningar för bestraffning för grov 
fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, mer om detta i kapitlet som följer. 
 
Relationen mellan förarbete och rättstillämpningen i Sverige kan tydliggöras tack vare 
judikaliseringen, då jag anser att det är det främsta argumentet till varför förarbete och lagtext 
skall följas i demokratiska Sverige. Dworkins teori om principer och rättsregler skapar 
rättssäkerhet i England där prejudikat är bindande. Men prejudikat är endast legitima då 
reglerna om principer och rättsregler följs. Då en princip kan jämföras med en annan princip 
kan nya prejudikat baseras på principer ur äldre prejudikat. 
 

                                                
78 A a. 
79 A a, s. 97 
80 Hellner, Jan, s. 93. 
81 A a, s. 102-103. 
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4 Rättstillämpning: bokstavs-, restriktiv- eller extensiv 
tolkning? 
 
Sat sapienti (dictum sapienti sat est) – Det sagda är nog för den kloke, dvs. ytterligare 
förklaringar behövs inte.82 Jag skall i detta kapitel undersöka rättstillämpningen av 
gärningsbegreppet i BrB 4: 4a. Jura novit curia, domstolen känner rätten,83 passar bra till 
föregående citat och jag vill poängtera det eftersom allmänna domstolarnas lagtolkning 
undersöks i detta kapitel. Jag har beskrivit vad bokstavstolkningen borde vara och i detta 
kapitel skall det jämföras med vad som görs i rättstillämpningen. Rättsfallen som jag kommer 
att titta på är främst: NJA 1999 s.102, 2003 s.144, 2004 s. 97, 2004 s.437 och RH 2002:65, 
2003:11, 2004:48 samt RH nr B 945-02 av Nedre Norrland. Andra rättsfall som har betydelse 
för huvudfrågan är: RH 2003:11, 72, 74, 76 och 86. 

4.1 Första prejudikatet: NJA 1999 s.102 
Detta avsnitt skall belysa och ifrågakomma första HD prejudikatet i NJA 1999 s.102 av 
straffbestämmelsen grov kvinnofridskränkning. Det är det första prejudikatet, om grov 
kvinnofridskränkning, som har vunnit laga kraft och som medfört en lagändring.84 En 
redogörelse för lagändringen görs i avsnitt 4.2 nedan. Rättsfallet har historisk betydelse och är 
av vikt för uppsatsens syfte, trots att den medfört en lagändring.  
 
Lydelsen av 4 kap. 4 a § BrB innan år 2000: 
 

”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 gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 
han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 
äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till 
samma straff.”  

 
NJA 1999 s.102: Saken gäller misshandel och grov kvinnofridskränkning där gärningsmannen 
är Birger B, och målsägande är Lisbeth L. Parterna bodde i en gemensam bostad och hade 
båda alkoholproblem. Det var i samband med alkoholpåverkan som bråk om pengar uppstod 
dem emellan. I detta fall var det frågan om fyra misshandelstillfällen. I TR: ns bedömning 
framhölls att målsägandens berättelse var trovärdig, dels p.g.a. den rättsmedicinska 
undersökningen, vittnesbevisningen, omständigheterna i övrigt och gärningsmannens 
uppgifter. TR: n dömde således för misshandel och grov kvinnofridskränkning enligt 3 kap. 5 
§ och 4 kap. 4 a § 2 st. BrB. Ett av de fyra misshandelstillfällena skedde före ikraftträdandet 
av grov kvinnofridskränkning och därför dömdes det tillfället som normal misshandel. Grov 
kvinnofridsbrott ansågs styrkt av HovR:n då det innefattade misshandel vid tre olika tillfällen 
under förloppet av bara några månader. HovR: n dömde enligt TR: ns dom. 
 
Skiljaktig i HovR:n var f.d. hovrättsrådet Baagøe som ansåg att det endast var frågan om 
misshandel av normalgraden eftersom det inte var bevisat att gärningarna var ägnade att 
                                                
82 Lexikon 2000, Band 20, rätt-skel, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs, 1998, s. 145. 
83 Hellner, Jan, s. 67. 
84 Leijonhufvud, Madeleine, och Wennberg, Suzanne Straffansvar, 6:2 u, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
 2001, s. 25. 
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allvarligt skada målsägandens självkänsla. Ett gensvar på detta kom från riksåklagaren som 
påpekade att det inte är ett krav att åklagaren skall bevisa att självkänslan allvarligt har 
kränkts.  Det räcker med att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadats, kränkts 
allvarligt. Riksåklagaren uttalade även att det är domstolen som bedömer om gärningarna 
varit ägnade att allvarligt kränka målsägandens, offrets, självkänsla. Till skillnad från Baagøe 
ansåg riksåklagaren att Birger B. med uppsåt allvarligt skadat Lisbeth:s självkänsla, vilket hon 
själv erkänt, och att det därmed var frågan om grov kvinnofridskränkning. 
 
Nu skall jag redogöra för vad som framkom i sista instansen och själva prejudikatet. Till att 
börja med redogjorde HD inledningsvis för lagförarbetets syfte. Syftet att det som för 
brottsrubricering krävs är en långvarig och upprepad kränkning av en annan person och att 
gärningen skall bestå av en serie i och för sig straffbelagda gärningar. Gärningen skall helt 
enkelt vara riktat mot personer i nära relationer och allt som allt vara avsedd att systematiskt 
kränka den utsatta personen. Vidare gjordes ett kritiskt uttalande mot förarbetets bestämmelse 
angående tillräckligheten med de åtalade gärningarna för straffansvar. Bestämmelsens, grov 
kvinnofridskränkning, lydelse tolkades av HD som att det för straffansvar måste finnas 
ytterligare handling eller handlingar som innefattar kränkning. Med detta menades att endast 
de åtalade gärningarna inte är tillräckliga. Med utgångspunkt i denna tolkning kritiserades 
alltså uttalanden i förarbetena om att det är tillräckligt att de aktuella gärningarna varit ett led i 
en upprepad kränkning. Grunden till denna kritik från HD var tolkningen av bestämmelsens 
lydelse och legalitetsprincipen. HD ansåg därmed att förarbetets uttalande saknade avgörande 
betydelse och att ytterligare integritetskränkande handlingar, som således krävs för 
bestämmelsens tillämpning, skall bestå av straffbara handlingar. Nedsättande tal eller 
nedlåtande beteende skall därför inte räknas som integritetskränkning. I domskälen ställdes 
frågan, prövades det, om det fanns något principiellt hinder mot att beakta gärningar som 
tidigare motiverat straffansvar genom dom som vunnit laga kraft, dvs. om det är förenligt med 
den straffrättsliga princip som brukar uttryckas med satsen ne bis in idem? Ne bis in idem 
betyder ”att saken inte redan skall vara prövad i en annan stat” .85 Det medgavs av HD att det 
enligt regeringens uttalande i lagförarbetena inte fanns något hinder mot detta. HD hade dock 
en annan åsikt och svarsargumentet till den nyss ställda fråga var: 
 

”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 kränkningshandling(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 bakgrund härav kan det 
inte anses föreligga något hinder mot att gärningar för vilka den tilltalade tidigare dömts 
beaktas vid bedömande av huruvida de åtalade gärningarna utgjort ett led i en upprepad 
kränkning av kvinnans integritet.”  

 
HD:s bedömning blev således att misshandel den 17 juni 1998 inte skulle beaktas eftersom 
den skedde före ikraftträdandet av grov kvinnofridskränkning. Då det gäller de andra tre 
misshandelstillfällena, ansågs de vara misshandel eftersom någon ytterligare kränknings-
handling av Birger B mot Lisbeth L efter bestämmelsens ikraftträdande inte fanns. HD dömde 
alltså Birger B för misshandel vid de tre aktuella gärningarna.  

                                                
85 Jareborg, Nils, s.249. 
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Tre misshandelsfall efter ikraftträdandet av straffbestämmelsen grov kvinnofridskränkning 
var alltså inte tillräckligt för fällande dom. I förarbetet sägs att ju allvarligare gärningen är, 
desto färre gärningar bör det krävas för att kränkningen skall anses som upprepad.86 Grov 
misshandel skall dock ses som grov misshandel eller eventuellt som konkurrens till grov 
kvinnofridskränkning. Med konkurrens menas koincidens eller sammanträffande av brott. Då 
konkurrens förekommer skall domstolen ta ställning till om den skall döma över flera brott, i 
NJA 1999 s.102 är det frågan om grov misshandel och grov kvinnofridskränkning, anser jag. 
Om det är så att gärningsmannen teoretiskt sett kan dömas för flera brott då skall 
gärningsmannen dömas för flera brott.87 HD dömde alltså för misshandel och inte grov 
kvinnofridskränkning. Skiljaktig var dock Håstad som argumenterade för att Birger B. skulle 
dömas för grov kvinnofridskränkning.88 Hans främsta argumentering var: 
 

”Om det är möjligt att i detta mål beakta den misshandel som ägt rum under tiden d 14 
nov 1997-17 juni 1998, får misshandeln i juli och september 1998 anses ha varit ett led i 
en upprepad kränkning av Lisbeth L:s integritet. Eftersom misshandeln före d 1 juli 1998 
inte ingår i de gärningar för vilka ansvar för grov kvinnofridskränkning kommer i fråga, 
men väl visar de senare gärningarnas upprepande karaktär, bör ett sådant beaktande vara 
möjligt trots att lagakraftvunna domar föreligger beträffande vissa misshandelsbrott och 
trots att alla misshandel t o m d 17 juni 1998 ligger före ikraftträdandet av 4 kap 4 a § 
BrB. Gärningarna i juli och september 1998 [tre fall av misshandel] har således varit ett 
led i en upprepad kränkning av Lisbeth L:s integritet.”  

 
HD kunde ha dömt grov misshandel i konkurrens med grov kvinnofridskränkning enligt det 
som står i förarbetet.89 HD kunde ha dömt för misshandel och grov kvinnofridskränkning så 
som TR:n gjorde. Jag har redan påpekat att normalgraden av misshandel skall ingå i grov 
kvinnofridskränkningsbrottet. Även i RH 2002:65, som behandlas nedan, dömdes det till 
misshandel av normalgraden och inte grov kvinnofridskränkning. Att inte bedöma tre aktuella 
gärningar, tillsammans med flera sedan tidigare dömda gärningar, som något systematiskt, en 
upprepad kränkning av kvinnan, är att inte ta hänsyn till kvinnors rättigheter. Det är som att 
säga att det är normalt för män att kunna våldföra sig på kvinnor. Är inte misshandel 
integritetskränkande? Om tre aktuella fall av misshandel inte ses som en upprepning utan 
endast som misshandel varför lagstiftades det då om grov kvinnofridskränkning? Denna fråga 
kan även ställas när det gäller fallet RH 2003:11, där tre fall av misshandel av normalgraden 
inte sågs som grov kvinnofridskränkning av HovR:n. 
 
Jag vill poängtera att det genom HD:s dom har ”klargjorts att paragrafens ordalydelse innebär 
att det måste ha förekommit någon ytterligare straffbar kränkningshandling, utöver vad de 
åtalade gärningarna innebär, för att de åtalade gärningarna skall kunna bedömas som grov 
fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning” .90 Detta har betydelse för förståelsen av 
lagändringen efter rättsfallet NJA 1999 s.102, eftersom det endast gäller detta i rättsfallet och 
inte gärningsbegreppets tolkning. De åtalade och aktuella brottsliga gärningarna var trots allt 
tre till antalet. 
 
Slutligen, rättsfallet NJA 1999 s.102 har enligt min uppfattning inte tillämpat 
bokstavstolkning och förarbetet har inte heller följts. I NJA 1999 s.102 skulle det ha dömts för 

                                                
86 Prop. 1997/98:55, s. 77, 80 och 133. 
87 Jareborg, Nils, s. 430. 
88 NJA 1999 s.102. 
89 Prop. 1997/98:55, s. 76f. 
90 Prop. 1998/99:145, s. 9. 
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grov misshandel om hänsyn tagits till 1985 års praxis, i avsnitt 3.3 och förarbetet 
Kvinnofrid.91 HD har här tolkat gärningsbegreppet som så att minst tre aktuella, dvs. efter 
BrB 4: 4a i kraft trädande, gärningar, dessutom av normal grad, inte ses som grov 
kvinnofridskränkning. Hur rättstillämpningen förhåller sig efter lagändringen undersöks i 
avsnitten som följer efter avsnitt 4.2. 

4.2 Lagändring efter rättsfallet NJA 1999 s.102 
Den nuvarande lydelsen av 4 kap. 4 a § BrB är: 
 

”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller 
tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 
kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 
personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst 
sex år. 
 Har gärningarna som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 
han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 
äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till 
samma straff.”  

 
Det nytillkomna i lagtexten är ”… var och en av gärningarna utgjort led … gärningarna varit 
…”. Bakomliggande argument till denna nya lydelse grundas i det tolkningsalternativ som 
HD tog i rättsfallet NJA 1999 s.102 ovan. Regeringen och Lagrådet var eniga i att det 
förekom tolkningsproblem vid tillämpning av dåvarande bestämmelse, som den löd innan år 
2000, p.g.a. att fridskränkningsbrott utgör en delvis ny konstruktion i svensk rätt. Denna 
justering av paragrafens innebörd medför att inget formellt krav ställs på ytterligare 
kränkningshandlingar utöver de gärningar som åtalet avser. Endast de aktuella gärningarna 
och inte även gärningar som gärningsmannen tidigare dömts för skall därmed ligga till grund 
för ansvar för grov fridskränkningsbrott. Detta uttrycks i lagtexten som att var och en av 
gärningarna utgjort led i en upprepad …, dvs. endast de under åtal aktuella gärningarna 
beaktas. Regeringen menade att: ”En ändring av ordalydelsen, så att det endast krävs att var 
och en av de aktuella gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens 
integritet och att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla bör, […], 
leda till att det inte längre ställs något formellt krav på att en tidigare konstaterad gärning skall 
föreligga” .92 Det skall enligt regeringen även fortsättningsvis vara upp till rättstillämpningen 
att konstatera vad som är en upprepad kränkning.93 Att rättstillämpningen får denna frihet gör 
det än viktigare att besvara uppsatsens huvudfråga. Trots rättstillämpningens tolkningsfrihet 
finns det principer och teorier, som Dworkins teori, som bör följas. 
 
Fortsatt tolkningsproblem är något som regeringen räknar med även efter denna lagändring.94 
När det gäller rekvisitet upprepad kränkning har tolkning redan antagits och det kommer att 
vara fram till dess att ett nytt prejudikat säger annat. Prejudikatet i NJA 1999 s.102 
konstaterade, som det har nämnts ovan, att tre fall av misshandel inte är en upprepad 
kränkning, inte är grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. En upprepad 
kränkning behöver alltså enligt NJA 1999 s. 102 inte vara minst tre gärningar. Att det krävs 
minst tre till fem gärningar för att domstolen skall pröva grov fridskränkningsbrott är praxis.95 
Det var inte heller tillräckligt med tre misshandelsfall i RH 2002:65 och denna tankegång 
                                                
91 Prop. 1997/98:55, s. 80. 
92 Prop. 1998/99:145, s. 11. 
93 A Prop., s. 12ff. 
94 A Prop., s. 10. 
95 Siffran tre till fem gärningar är ett medeltal av samtliga HD fall. 
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lever i rättstillämpningen, vilket jag skall visa nedan i uppsatsen. Denna tankegång är, enligt 
min mening, en motarbetning av olika våldsformer och kränkningar av kvinnor. Praxis är til l 
fördel för gärningsmän, de kommer undan ganska lindrigt med att misshandla offret tre 
gånger utan att det ses som de allvarliga grova fridskränkningsbrott, och skyddar därmed inte 
offren, oftast kvinnor. Att underminera utsatta kvinnor på detta sätt är att missbruka kvinnors 
stadgade rättigheter universellt som nationellt. Om tre fall av misshandel av normalgraden 
endast ses som misshandel då de enligt förarbetet skall ingå i fridskränkningsbrott anser jag 
att praxis motverkar syftet med bestämmelsen. Det sagda värnar inte om kvinnor som blivit 
utsatta för våld i nära relationer utan verkar till den tilltalades fördel, RH 2002:65. Jag anser 
att det strider mot folkrättsliga bestämmelser, svenska föreskrifter om jämlikhet och 
andemeningen bakom straffbestämmelsen grov kvinnofridskränkning. Jämlikhet råder inte när 
tre gärningar inte ses som en upprepning och då legalitetsprincipen är till fördel för 
gärningsmannen, RH 2002:65.   
 
I och med ändringen i proposition 1998/99:145 om ändring av fridskränkningsbrotten, skall 
det alltså vid rekvisitet ”upprepad kränkning”  kunna tas hänsyn till brottsoffrets hela situation. 
Detta även om formuleringen ”upprepad kränkning”  ger möjlighet till att konsideration ” tas 
till omständigheterna i det enskilda fallet”96. Det är emellertid upp till rättstillämpningen att 
avgöra innebörden av rekvisitet ”upprepad kränkning” .97 Observera att inget sades om 
gärningsbegreppet, vilket får en att anta att tolkningen i NJA 1999 s.102 fortfarande gäller. 
Tolkningen att det inte är tillräckligt med tre gärningar av normalgraden. 

4.3 Rättstillämpningen efter lagändringen år 2000 -1- 
Detta och följande avsnitt undersöker ett antal rättsfall som har betydelse för hur huvudfrågan 
besvaras. Till att börja med undersöks ett svenskt rättsfall i europeisk anda. Rättsfallet, RH 
2002:65, berör om det finns två principer som kan ställas mot varandra och därmed legitimera 
att inte använda sig av bokstavstolkningen vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a. I en 
större omfattning så har rättsfallet, RH 2002:65, betydelse för rättssäkerheten gällande grov 
kvinnofridskränkning. Rättsfallen som sedan följer har alltså betydelse för hur huvudfrågan 
besvaras. 

4.3.1 Legalitetsprincipen: Artikel 6 i Europakonventionen och grov 
kvinnofridskränkning 
Fallet som berörs i detta avsnitt har främst att göra med bevisning och legalitetsprincipen. Den 
berör självklart även grov kvinnofridskränkning och uppsatsens större tema om förutsebarhet. 
 
Artikel 6 i Europakonventionen blev aktuellt i ett hovrättsfall om grov kvinnofridskränkning 
där målsäganden/offret,98 inte besvarade åklagarens och försvararens frågor. Sakfrågan gällde 
den huvudsakliga bevisningen som endast bestod av uppgifter som målsäganden hade lämnat 
vid polisförhör och om detta var tillräckligt för en fällande dom. Enligt Andersson gäller att 
”Huvudregeln beträffande bevisningen är att den skall avges muntligt.”99 Bevisningen skall 
avges muntligen i domstol. Alltså borde TR och senare HovR ha lagt ner, ogillat, detta 
rättsfall. Min retoriska fråga blir då, varför var inte de vid polisförhör lämnade muntliga 
uppgifterna tillräckliga för HovR? Det var nämligen tillräckligt för TR:n.  

                                                
96 Prop. 1998/99:145, s. 12. 
97 A Prop. 
98 Se 20 kap. 8 § RB och SOU 1998:40 Brottsoffer: Vad har gjorts? Vad bör göras?, Betänkande av 
 Brottsofferutredningen, s. 73. 
99 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 
  övergrepp, 1 u, Bokbox Förlag, Lund, 2004, s. 165. 
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Anledningen till att artikel 6 i Europakonventionen blev tillämplig på RH 2002:65 är att den 
svenska principen om att den som anklagas för brott skall ha möjlighet att angripa den 
bevisning som åberopas mot honom eller henne. Denna princip uttrycks nämligen i artikel 6, 
legalitetsprincipen. 
 
TR:n dömde gärningsmannen för bl.a. grov kvinnofridskränkning. Till att börja med uttalade 
HovR:n i domskälen att offret enligt målsägandebiträdet var rädd för gärningsmannen och 
hade svårigheter med att återberätta vad som hänt. Av denna anledning fick åklagaren i TR:n 
åberopa vad offret sagt under polisförhören. Detta som stöd för återgivning av de tre första 
gärningstillfällena. Försvararen kunde inte ställa några frågor till offret eftersom offret vägrat 
svara. Riktigheten av de lämnade uppgifterna kunde därmed inte granskas. En riktig 
konfrontation av offret med de uppgifter som gärningsmannen lämnade om händelseförloppet 
blev inte heller av. 
 
Det HovR:n däremot tog hänsyn till var gärningsmannens erkännande för tre fall av 
misshandel. HovR:n lyssnade till gärningsmannens uttalande om ömsesidig misshandel och 
ansåg därför inte att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning eller varit 
ägnad att allvarligt skada offrets självkänsla. Eftersom offret inte personligen hade medverkat 
i rättegången ansåg HovR:n inte att hon hade styrkt den påstådda kränkningen. Domen blev 
därmed att gärningsmannen dömdes för tre fall av misshandel av normalgraden.100  En fråga 
som jag överlämnar åt läsaren är varför det inte ses som upprepning när tre fall av misshandel 
styrkts? Jag anser att redan minst två brottsliga gärningar är en upprepning. 
 
För fällande dom var det alltså tillräckligt med de uppgifter som gärningsmannen hade 
lämnat. Det brast i bevisningen enligt hovrätten. Här togs, enligt min mening, inte hänsyn till 
brottsoffrets behov enligt bestämmelserna i European Forum for Victim Services från år 1996. 
Läsaren bör observera att detta inte är en primär rättskälla för svenska allmänna domstolar, 
men dock en källa i svensk doktrin. European Forum for Victim Services är en 
sammanslutning av brottsofferorganisationer som anser och eftersträvar att brottsoffrens 
rättigheter skall prioriteras på samma sätt som gärningsmannens rättigheter. Ännu en 
målsättning är att den process som fokuseras på gärningsmannen inte får medföra att 
brottsoffrets problem förvärras. I den ovan diskuterade processen i RH 2002:65 försummades 
två för offret särskilda rättigheter. För det första skall brottsoffret bli behandlad med respekt 
och erkännande på alla stadier i det rättsliga förfarandet. Domstolen borde enligt min mening 
ha respekterat att offret var rädd för gärningsmannen och de hade ju redan muntligt förhör 
från polisen som bevis. Endast gärningsmannens uppgifter borde inte ha räckt, då kunde de 
hellre ha ogiltigförklarat målet. För det andra skall offrets personliga integritet och fysiska 
säkerhet skyddas.101 Offret var rädd för gärningsmannen och hade anledning till det och 
behövde skydd. Det skulle ha räckt med det muntliga polisförhöret. I RH 2002:65 fanns ett 
inspelat uttalande om att offret var rädd för gärningsmannen som enligt min mening inte 
respekterades. Gärningsmannens ord vägde helt enkelt mer än offret och tre fall av 
misshandel, som gärningsmannen erkände sig skyldig till, ansågs inte utgöra led i en upprepad 
kränkning. HovR:n rubricerade dessa tre fall av misshandel som misshandel av normalgraden 
vilket enligt förarbetet Kvinnofrid skall omfattas av brottet grov kvinnofridskräkning. HovR:n 
följde inte heller förarbetet Kvinnofrid när det gäller bevisningen av den påstådda 
kränkningen. Enligt bestämmelsens lydelse behöver det inte i det enskilda fallet vara bevisat 

                                                
100 RH 2002:65. 
101 Lindgren, Magnus, Petterson, Karl-Åke, Hägglund, Bo Brottsoffer: Från teori till praktik, Jure CLN AB, 
 Stockholm, 2001, s. 49f. 
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att offrets integritet verkligen har kränkts och att självkänslan har skadats allvarligt.102 Om 
HovR:n hade följt bestämmelsens lydelse och inte domskälen från NJA 1999 s.102103 skulle 
de tre fallen av misshandel av normalgraden ha räknats som grov kvinnofridskränkning och 
det i sig skulle ha varit bevis på att kränkningen visst ägt rum. 
 
I RH 2002:65 följdes det enligt min mening ett ojämlikt tänkande. Straffrätten har nämligen 
en traditionell mansroll som beskyddare av kvinnor eftersom våldsoffer, oftast kvinnor, ses 
som objekt medan gärningsmän, oftast män, ses som subjekt.104 Den traditionella offerrollen 
och kvinnorollen utgörs av samma beteendemönster där kvinnan ses som ett passivt objekt i 
behov av skydd. Motsättligt nog är att kvinnans största hot, generellt sett, blir den person som 
uppfattas som hennes främsta beskyddare dvs. ”den egna mannen” eller män i allmänhet.105 I 
RH 2002:65 var utgångspunkten gärningsmannen och tryggandet av hans rättssäkerhet med 
de underbyggda principerna, in dubio pro reo (hellre fria än fälla) och att den åtalade är 
oskyldig om inte annat kan bevisas. Rättssäkerhet har att göra med förutsebarhet och 
konsekvens i rättstillämpningen. Det betyder att ”straffsystemet skall vara uppbyggt så, att det 
motverkar missbruk av statens tvångsmakt gentemot den enskilde” 106 Dessa principer var här 
till gärningsmannens fördel. Internationellt finns dessa principer i artikel 6, och i artikel 7 i 
Europakonventionen. Förutom detta sägs det i den svenska doktrinen att straffrätten fokuserar 
främst på gärningar och inte gärningsmän. 107 I RH 2002:65 var de facto gärningsmannen i 
fokus. En nationell föreskrift till fördel för den tilltalades eller gärningsmannens intressen 
finns i undantaget till legalitetsprincipen i 5 § 1 och 2 st. BrP (Lag (1964:163) om införande 
av brottsbalken).108 Jag menar inte att rättsväsendet alltid är till fördel för de gärningsmän som 
är misstänkta eller skyldiga för våld mot kvinnor. Men en fördel kan ändå finnas, kanske 
omedvetet eftersom det ses som normalt, i fördomar och förutfattade inställningar om 
våldsutsatta kvinnors trovärdighet vs. gärningsmannens trovärdighet. Gärningsmannens 
rättigheter hade helt enkelt företräde framför offrets i RH 2002:65. 
 
Mer om legalitetsprincipen: RF 2:10 1 st., 8:3 och BrB 1:1 har legalitetsprincipen som 
gemensam nämnare. Denna princip innebär ett förbud mot analog strafflagtillämpning och 
även ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning. Det som är av betydelse för denna uppsats är 
att legalitetsprincipen grundar sig på rättssäkerhet, vilket innebär ett skydd mot godtycke i 
rättstillämpningen. Konsekvensen av denna princip är att lagtexten har högsta prioritet som 
rättskälla inom straffrätten. Med andra ord skall lagtextens ordalydelse följas, ordalydelsen 
skall inte överskridas vid rättstillämpning.109 
 
Ännu ett rättsfall från hovrätten som vunnit laga kraft skall nämnas. Det gemensamma för 
båda rättsfallen är grov kvinnofridskränkning och domskäl från domen i NJA 1999 s.102. 
Domskäl från NJA 1999 s.102 om att tre misshandelsfall inte är en upprepning. Hovrätten för 
Nedre Norrland dömde gärningsmannen i rättsfall, nr B 945-02, för misshandel och inte grov 
kvinnofridskränkning. I domskälen togs helt enkelt inte hänsyn till tidigare domar för 
misshandel och våldtäkt när, rekvisitet om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 

                                                
102 Prop. 1997/98:55, s. 81. 
103 Se ovan i avsnitt 4.1. 
104 Pohjonen, Soile Kvinnor, våld och straffrätt, s. 199. (197-224) Nordborg, Gudrun (red.) 13 kvinnoperspektiv 
 på rätten, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1995. ISBN 91-7678-293-X. 
105 A a, s. 219. 
106 Leijonhufvud, Madeleine och Wennberg, Suzanne, s. 29. 
107 Asp, Petter Nödvärnsrätten i kvinnoperspektiv, s. 89ff. Granström, Görel (red.) Lika inför lagen?: Rätten ur  
 ett genusperspektiv, IUSTUS Förlag AB, Uppsala, 1999. 
108 Leijonhufvud, Madeleine, och Wennberg, Suzanne, s. 22-27. 
109 A a, s. 22f.  
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kränkning av offrets integritet, skulle bekräftas.110 Att flera fall av misshandel och till och 
med våldtäkt, där några fall redan har bevisats juridiskt inför domstol, dvs. vunnit laga kraft, 
inte ses som upprepning i en helhetsbedömning är förvånansvärt. Enligt min mening skulle 
hovrätten ha dömt för grov kvinnofridskränkning. HovR:n verkar ha glömt bort bestämmelsen 
i förarbetet Kvinnofrid om att misshandel av normalgraden skall gå in under grov 
kvinnofridskränkning.111 Jag anser att bokstavstolkningen vad gäller gärningsbegreppet inte 
har följts i de ovan nämnda rättsfallen. Detta eftersom inte ens tre brottsliga gärningar ses som 
minsta antal gärningar. 

4. 4 Rättstillämpningen efter lagändringen år 2000 -2- 

4.4.1 NJA 2003 s.144 
NJA 2003 s.144: Efter prejudikatet i NJA 1999 s.102 är det rättsfallet NJA 2003 s.144 som 
praxis kan följa. Men vad angår gärningsbegreppet tycks det som om NJA 1999 s.102 
fortfarande följs. I NJA 2003 s.144 är det frågan om sju aktuella brottsliga gärningar. Saken 
gällde även i detta fall grov kvinnofridskränkning, inklusive isolering, ofrihet och 
kränkningar. Offret var mer eller mindre utlämnad åt gärningsmannens våld inom familjens 
slutna väggar. Gärningsman och offer har utländsk bakgrund. Målsägande var en isolerad 
hemmavarande hustru med tre barn. Det var bråk om pengar som var bakomliggande orsak till 
misshandeln som började i samband med andra barnets födelse. Målsägande kunde i sin 
utsaga säga att hon hade blivit slagen vid fyra tillfällen och sparkad vid tre. Domskälen i 
tingsrätten var dels målsägandens trovärdiga utsaga, upprepning och antalet brott samt det 
allvar i det brott som gärningsmannen begått, dvs. återkommande våld, hot, kränkning och 
ofredande. Brottet begicks då målsägande var helt utelämnad åt gärningsmannen såsom 
nyinflyttad i ett främmande land utan kunskap i det svenska språket och bunden vid små barns 
fostran. Gärningsmannen, mannen i familjen, fick därmed ett förstärkt övertag mot 
målsäganden genom upprepning av kränkande behandling och våld. Domskälen resulterade i 
att gärningsmannen dömdes för grov kvinnofridskränkning. 
 
Hovrätten fastställde tingsrättens dom med motiveringen att var och en av gärningarna 
utgjorde led i en upprepad kränkning av målsägandes integritet och att gärningarna varit 
ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. 
 
HD dömde som de tidigare instanserna, dvs. grov kvinnofridskränkning, men det som 
prövades var om de gärningar som ansågs styrkta skulle bedömas som grov kvinnofrids-
kränkning eller som enskilda brott, nämligen ofredande, misshandel och olaga hot. I 
domskälen nämndes att rekvisitet för upprepad kränkning är att det skall vara frågan om flera 
gärningar112 som har ett visst tidsmässigt samband. Någon närmare precisering om vad som 
anses skall ligga i rekvisitet upprepad kränkning lämnades inte vid bestämmelsens tillkomst, 
ansåg HD. Detta kom domstolen att tolka som att det är upp till rättstillämpningen att med 
utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet tolka och tillämpa begreppet tidsmässigt 
samband. I detta fall var övergreppen så många att antalet som bör krävas för att kränkningen 
av målsägandens integritet skall anses som upprepad var uppfyllt. Detta flertal av kränkande 
övergrepp hade tidsmässigt samband enligt HD. Vad som exakt tolkas som tidsmässigt 
samband sades inte eftersom det är upp till rättstillämpningen att avgöra i det enskilda fallet. 
Vid avgörandet av om självkänslan skadats beaktades hela situationen, vilket resulterade i 
slutsatsen att det endast krävs att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas 
                                                
110 RH 2003:86. Jämför med RH 2003:72, 74 och 76. 
111 Prop. 1997/98:55, s. 77. 
112 Här kan det enligt mig påstås att mer än minst två gärningar betyder flera gärningar. 
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allvarligt. Gärningsmannens kränkande handlingar ansågs skada målsägandens självkänsla på 
ett allvarligt sätt. HD dömde därmed gärningsmannen för grov kvinnofridskränkning.113 Då 
det här har varit frågan om sju brottsliga gärningar så har bokstavstolkningen följts av 
domstolen. 
 
RH 2004:48 hänvisar till NJA 2003 s.144 då det gäller vad domslutet skall ta hänsyn till, 
nämligen till offrets hela situation och hur allvarliga gärningarna varit. Det var i detta fall 
frågan om fyra olaga hot samt ett flertal ofredande gärningar. Tingsrätten ansåg att dessa 
flertal gärningar utgjorde en upprepad kränkning av AN.H och att dessa gärningar varit 
ägnade att allvarligt skada AN.H:s självkänsla. I tingsrätten dömdes gärningsmannen för grov 
kvinnofridskränkning. Hovrätten var däremot av en annan uppfattning och dömde för olaga 
hot och ofredande. Hovrättens argumentering över domslutet var att det mellan gärnings-
mannen och offret ”under en utdragen och i flera avseenden uppslitande skilsmässoprocess 
förekommit åtskilliga konfrontationer med häftiga ordväxlingar från båda sidor och att 
gärningarna sedda mot denna bakgrund typiskt sett inte syntes vara ägnade att allvarligt skada 
kvinnans självkänsla” .114 Hovrättens bedömning ursäktar gärningsmannen beteende eftersom 
kvinnan hade styrka att »häftigt» ställa sig upp mot gärningsmannens beteende. Kvinnan, 
offret har och hade i detta fall nödvärnsrätt, hon kunde alltså få käfta emot utan att det skulle, 
skall, ses till fördel för gärningsmannen.115 Men kvinnans nödvärnsrätt kom i skymundan i 
detta fall. Jag kan därför inte påstå att detta var rättssäkert eller att bokstavstolkningen följdes. 

4.4.2 NJA 2004 s.94 
HD B 2182/03, 2004-02-27, NJA 2004 s. 97: Ett av åtalspunkterna i detta fall gällde grov 
kvinnofridskränkning. Det som behandlades i fallet var främst närståendebegreppets 
tillämpning. Misshandeln hade att göra med målsägandes försök att få gärningsmannen att 
avhålla sig från att röka hasch. I början av förhållandet sov parterna över hos varandra och 
lagade mat tillsammans. I målsägandens utsaga sades att förhållandet ansågs vara definitivt 
slut från båda parters sida. Det var i detta fall frågan om många misshandelstillfällen varav 
endast de värsta angavs av åklagaren, som var fem till antalet. Målsägandens uppgifter låg til l 
grund för tingsrättens bedömning. Tingsrättens domskäl var att gärningsmannen uppsåtligen 
tillfogat sin sambo och närstående flickvän skador och smärta genom att vid upprepade 
tillfällen misshandla – och i vart fall vid ett tillfälle hota – henne. Gärningarna ansågs utgöra 
ett led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet och uppsåtligen skadat hennes 
självkänsla. Därmed dömdes det för kvinnofridskränkning enligt 4 kap. 4 a § 2 st. BrB. 
 
HovR: n dömde till grov fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § 1 st. BrB. Skillnaden i domslutet 
låg i tolkningen av begreppet närstående. Hovrättens domskäl grundades i det att parterna inte 
hade bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Skälen var att parterna inte 
delade gemensamt bohag, hade skilda bostäder och ingen gemensam ekonomi. Därmed kunde 
de begångna gärningarna inte rubriceras som grov kvinnofridskränkning utan som grov 
fridskränkning. 
 
HD fastställde hovrättens dom. I domskälen nämnde HD att lagmotiven inte på ett 
uttömmande sätt definierat begreppet närstående. HD medgav dock att lagmotiven syftar på 
brottsliga gärningar mot personer i nära relationer och att det med närstående menas en person 
med vilken gärningsmannen har eller har haft ett förhållande. Vidare uttalade HD att ”med 
hänsyn till de delvis motsägelsefulla uttalandena i lagmotiven och den tvekan som 
                                                
113 NJA 2003 s.144. 
114 Rättsfall från hovrätterna 2004, Domstolsverket, Elanders Gotab, Stockholm, 2005, s. 173. 
115 Prop. 1997/98:55, s. 78-79. 
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paragrafens struktur och uppbyggnad väcker bör regleringens allmänna syfte tilläggas 
avgörande betydelse för tolkningsfrågan”.116 Slutsatsen blev att begreppet närstående i första 
stycket antogs omfatta fall då kränkningar av det slag som anges i stycket har förövats av en 
man mot en kvinna med vilken han utan att vara samboende levt i en fast parrelation. Det var 
här frågan om fem gärningar och bokstavstolkningen tillämpades. 

4.4.3 NJA 2004 s. 97 och NJA 2003 s.144 
NJA 2004 s. 97 och NJA 2003 s.144, följer tolkningen i NJA 1999 s.102 om att tre fall av 
misshandel av normalgraden inte är en upprepad kränkning. Jag anser att denna praxis följs av 
hela domstolsväsendet eftersom polis och åklagare borde vara medvetna om vilket 
ställningstagande praxis tar. De är medvetna om praxis ifråga om hur många gärningar som 
det krävs för att allmänna domstolarna skall döma för grov fridskränkning eller grov 
kvinnofridskränkning. Detta medvetande menar jag påverkar antalet polisanmälningar som 
leder till åtal och slutligen till straff. 

4.4.4 NJA 2004 s.437 
NJA 2004 s.437: Detta rättsfall handlar främst om straffmätning i mål om grov 
fridskränkning. Domstolen besvarar det som NJA 2003 s. 144 inte gjorde angående 
tidsmässighet. Domstolen anser att en lång tidsrymd mellan de enskilda kränkningarna kan 
medföra att ”upprepad kränkning”  inte är uppfyllt. Därför bestämdes det att ett år är en bra 
tidsrymd. Det uttalades även att det som ger brottet dess fridsstörande karaktär är just att var 
och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning. I det här målet var föräldrarna, 
med utländsk bakgrund, gärningsmän och offret var dottern född 1986. Antalet brottsliga 
gärningar var mellan fem till åtta. Bokstavstolkning tillämpades eftersom det var frågan om 
max åtta brottsliga gärningar. 

4.5 Avslutande kommentar 
I detta avsnitt har bl.a. visats att lägsta antalet våldsgärningar som lett till bestraffning för grov 
kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning är fem. Samtliga rättsfall från HD som har 
belysts i denna uppsats kan sägas har eller tar sig för stor frihet när tolkning av bestämmelsen 
tas. Men enligt RF 2:10 och BrB 1:1 skall domaren ” inte, hur goda skäl hon än har, gå utanför 
lagens ordalydelse” .117 Praxis prövar fall där det är minst fem brottsliga gärningar i snitt. Var 
tar de fall som följer ordalydelsen om minst två brottsliga gärningar vägen? Av 1 600 
anmälningar var det ca. 22 fall som prövades och vann laga kraft. Utav dessa 22 RH fall hade 
två fall minst två brottsliga gärningar och flera. Det var RH 2003:72 och 86, avsnitt 1.1. 
Rättssäkerheten är därmed låg enligt min uppfattning. 
 
Enligt min undersökning av samtliga rättsfall gällande grov fridskränkningsbrott, främst grov 
kvinnofridskränkning, tolkas gärningsbegreppet som minst tre till fem brottsliga gärningar. 
Med undantag i RH 2003:72 och 86. I NJA 1999 s.102 framgår det att de otydliga skälen till 
att döma tre misshandelsgärningar av normalgrad som misshandel och inte grov 
kvinnofridskränkning har blivit praxis. Det är praxis då det krävs minst tre till fem gärningar 
för prövning och domslut för grov fridskränkningsbrott. Skulle allmänna domstolarna vid 
rättstillämpningen verkligen ha följt lagtextens ordalydelse, att det skall vara minst två 
brottsliga gärningar, kanske det hade varit flera rättsfall som kunnat prövas och så småningom 
vinna laga kraft. Det går inte att påstå att rättstillämpningen inte följer bokstavstolkningen så 
till vida det inte går att bevisa att om rättsregeln minst två gärningar följs då kan flera rättsfall 

                                                
116 NJA 2004 s.97. 
117 Jareborg, Nils, s. 123. 
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prövas. Rättstillämpningen kan sägas följa ordalydelsen eftersom de behandlar fall med tre til l 
fem gärningar. Allt som är över två gärningar går ju in under ordalydelsen eller 
betydelseområdet. Att det har blivit praxis att det skall vara minst tre till fem gärningar kan 
sägas utgöra en princip i sig, en lösning, vilket innebär att bokstavstolkningen inte följs. Men 
vad säger det om offrets situation, varför är inte minst två gärningar mer än nog 
integritetskränkande? Detta är en retorisk fråga. 
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5 Slutsats 
 

5.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka rättsfall om de grova fridskränkningsbrotten, 
främst grov kvinnofridskränkning. Detta för att kunna besvara frågan om det finns något skäl 
till att i tillämpningen frångå principen om bokstavstolkning då det är fråga om det objektiva 
och straffrättsliga gärningsbegreppet i grov fridskränkningsbrott (BrB 4: 4a).  
 
Utgångspunkten för att kunna besvara huvudfrågan ligger i Dworkins teori om principer och 
rättsregler. Eftersom jag tillämpar Dworkins teori på svensk rättstänkande har jag även använt 
mig av de svenska principerna om lagtolkningens resultat. Dessa principer är restriktiv-, 
extensiv och ”normal”  lagtolkning. 

5.1.1 Delfrågan 
Delfrågan som också skall besvaras i denna uppsats är: finns det någon annan princip som kan 
vägas mot bokstavstolkningsprincipen vid tolkning av begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a? 
 
Då det gäller delfrågan drar jag slutsatsen att de svenska allmänna domstolarna följer 
principen om extensiv lagtolkning. Jag drar denna slutsats då tre till fem brottsliga gärningar 
ingår i gärningsbegreppets betydelseområde ”minst”  två och flera. Det finns även flera 
lösningar beroende på hur det resoneras. Den ena lösningen är att följa ordalydelsen om att 
det krävs minst två brottsliga gärningar. Det andra alternativet är att välja tre till fem 
brottsliga gärningar enligt HD fallen. En tredje lösning är tre till fyra enligt RH 2003:72, 74, 
76 och 86 eller ett fjärde alternativ att ha minst tre brottsliga gärningar. Ha minst tre brottsliga 
gärningar som leder till brottet misshandel. Den praxis som de allmänna domstolarna följer är 
lösningen minst tre till fem. Detta är som jag ser det till förmån för gärningsmannen. Det finns 
ingen argumentering från domstolarnas sida till varför denna ” lindrigare”  lösning har valts. 
Att de har valt denna lösning tycker jag inte återspeglar lagtextens normativa syfte. Syftet 
med denna lagbestämmelse om fridskränkningsbrott var att visa på det allvarliga med detta 
brott. Det är allvarligt nog att bli misshandlad minst två gånger, enligt lagtexten, som jag ser 
det. Att ha minst tre till fem brottsliga gärningar enligt praxis för att pröva grov 
kvinnofridskränkning, säger någonting annat. 
 
Nu till huruvida domstolen följer bokstavstolkningen. Det finns två principer för 
bokstavstolkning som har betydelse för detta. 
 

”Lika ord respektive uttryck som förekommer i olika delar av samma lag får ej tolkas på 
olika sätt med mindre än att själva lagtexten uttryckligt eller underförstått påbjuder en 
sådan tolkning. Ord och uttryck vilka förekommer i lagen får inte tolkas i strid mot det 
ordinarie språkbruket med mindre än att man har klara skäl för en sådan tolkning.” 118  

 
Gärningsbegreppet i BrB 4: 4a förekommer som singularis i BrB 3:6 2 st. om grov 
misshandel. Moraliskt och normativt så anser jag att allmänna domstolarna borde vara mer 
restriktiva och tolka upprepad kränkning som minst två brottsliga gärningar. Gärnings-
begreppet är trots allt pluralis och borde innebära minst två brottsliga gärningar. Enligt min 
tolkning av doktrinen kan flera gärningar än två, betyda minst två gärningar och fler. 

                                                
118 Peczenik, Aleksander, s. 72. 
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Dessutom står det i BrB 3: 6 2 st. ”gärningen”  vilket betyder en brottslig gärning. Grov 
fridskränkningsbrott ses inte som kontinuerligt, alltså kan gärningsbegreppet tolkas som minst 
två och fler brottsliga gärningar. Därmed är gärningsbegreppets innebörd minst två brottsliga 
gärningar. För att ytterligare ge stöd åt hypotesen om minst två brottsliga gärningar vill jag 
påpeka följande, vilket redan nämnts i avsnitt 3.2. Wennberg har i sin artikel om själva 
brottskonstruktionen påpekat att det är frågan om två gärningar eftersom ordet står i 
pluralis.119 
 
Rättstillämpningen följer inte gärningsbegreppet minst två gärningar utan principen om 
extensiv lagtolkning. Därför anser jag att bokstavstolkningen inte följs då det gäller grov 
kvinnofridskränkning. Skall det enligt ordalydelsen vara minst två brottsliga gärningar då bör 
allmänna domstolarna pröva fall med minst två brottsliga gärningar och inte minst tre till fem 
brottsliga gärningar. Enligt min undersökning av rättstillämpningen anser jag att den går 
utanför lagtextens ordalydelse när fall med minst två brottsliga gärningar inte prövas. 
Undantag finns dock i RH 2003:72 och 86. Jareborg anser att ”domaren skall […] inte, hur 
goda skäl hon än har, gå utanför lagens ordalydelse” .120 Detta kan enligt min uppfattning 
tolkas som att prejudikat som inte följer ordalydelsen inte skall följas. Men, ett gott skäl för 
rättstillämpningen att följa prejudikat tycks trots allt vara principen om extensiv lagtolkning. 
Observera att vid extensiv tolkning går tolkningens resultat inte utanför betydelseområdets 
yttre kant. Tre till fem brottsliga gärningar är korrekt att följa om gärningsbegreppet ses som 
minst två brottsliga gärningar. Med minst två brottsliga gärningar menar jag att det inte räcker 
med en brottslig gärning. Jag anser också att det med minst två betyder att det räcker med två 
gärningar om de är grova. Det står nämligen i kvinnofrid att ju allvarligare kränkningen är 
desto färre gärningar krävs det för grov fridskränkningsbrott. 
 
Konsekvensen av lagtolkningens resultat blir att bokstavstolknings principen ger en större 
rättssäkerhet än principen om extensiv tolkning. Jag påstår detta då jag inte har hittat 
information som säger att extensiv tolkning är gynnande för rättssäkerheten. Ett svar på att det 
jag påstår är korrekt eller fel kan vara frågan i en annan uppsats. En fråga som exempelvis 
vilken princip är mer rättssäker den om bokstavstolkning eller extensiv tolkning? 

5.1.2 Huvudfrågan 
Vidare till huruvida det finns något skäl till att i tillämpningen frångå principen om 
bokstavstolkning då det är fråga om gärningsbegreppet i grov fridskränkningsbrott (BrB 4: 
4a). 
 
I andra kapitlet nämnde jag begreppet samhälleligt handlingsprogram. Med det menas i denna 
uppsats preferensyttring som frågeställningen: krävs det minst två eller minst tre till fem 
brottsliga gärningar för att döma för grov frids- eller kvinnofridskränkning? Denna 
preferensyttring skall enligt Dworkins teori beslutas av lagstiftare och det har det gjorts i och 
med att BrB 4: 4a innehåller begreppet ”gärningar/na”  som är pluralis och enligt min tolkning 
står för minst två gärningar. Vi har alltså en rättsregel och nu är det frågan om det finns två 
principer som kan vägas mot varandra? Ja, det finns två principer, nämligen principen om att 
” lagbestämmelser som antagits av en demokratisk lagstiftande församling skall upprätthållas i 
enlighet med sin klara och otvetydiga ordalydelse” 121 och svenska principen om extensiv 
lagtolkning. Den senaste principen är den princip som jag anser att allmänna domstolarna 
följer i Sverige då det gäller tolkningen av gärningsbegreppet i BrB 4: 4a. Gärningsbegreppet 
                                                
119 Wennberg, Suzanne, s. 804. 
120 Jareborg, Nils, s. 123. 
121 Simmonds, Nigel E, s. 104f. 
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tolkas som så att det krävs minst tre till fem gärningar för att pröva grov fridskränkningsbrott, 
främst grov kvinnofridskränkning. Det går också att se på det som så att det har blivit en 
princip då praxis följer att minst tre till fem brottsliga gärningar krävs för prövning av grov 
fridskränkningsbrott. Det finns alltså skäl för rättstillämpningen att inte följa bokstavs-
tolkningen då det gäller begreppet ”gärningar/na”  i BrB 4: 4a. Det finns skäl eftersom två 
principer står mot varandra och domaren enligt Dworkin fritt kan välja en av principerna. 
Rättstillämpningen har valt principen om extensiv tolkning och ur denna princip har principen 
om minst tre till fem gärningar växt fram och tillämpas av domare vid grov fridskränknings-
brott i Sverige. Jag påstår att det finns skäl då det jag påstår påvisas i följande källor: NJA 
1999 s.102, 2003 s.144, 2004 s. 97, 2004 s.437 och RH 2002:65, 2003:11, 2004:48, RH nr B 
945-02 av Nedre Norrland samt RH 2003:11, 72, 74, 76 och 86. 
 
Förarbetet Kvinnofrid ger en vag vägledning i fall om grov kvinnofridskränkning. Då 
förarbetet Kvinnofrid inte är tydligt är det enligt Dworkins teori skäligt för allmänna 
domstolarna i Sverige att inte följa bokstavstolkningen vad gäller gärningsbegreppet i        
BrB 4: 4a. Å andra sidan finns lagtexten, rättsregeln, med gärningsbegreppet som betyder 
minst två gärningar och fler. Konsekvensen av att det enligt Dworkins teori är skäligt för 
svensk rättstillämpning att inte följa bokstavstolkningen är att rättssäkerheten vad gäller grov 
fridskränkningsbrott blir försvagat. Det blir även en rättslig försämring för kvinnor och andra 
som drabbas av våld i nära relationer. Mindre anmälningar leder till prövning, domslut och 
verkställning. Jag anser alltså att prejudikatet, om att tre brottsliga gärningar inte är grov 
kvinnofridskränkning, i NJA 1999 s.102 inte skall vara till grund för den praxis som existerar. 
 
Skulle lagförslaget om att ”serie kränkningar”  (pluralis) skall ersätta ”upprepad kränkning”  gå 
igenom. Då skulle det innebära att det är frågan om tre till fem brottsliga gärningar och flera. I 
varje fall så som praxis ser ut idag. I avsnitt 1.2 nämnde jag begreppet ” led”  och nu kan jag 
säga att om det bara finns två brottsliga gärningar vid två specifika tillfällen inom ett år, då 
bör det alltså inte dömas för t.ex. två misshandelsbrott utan för grov fridskränkningsbrott. 
 
Sett i ett större tema kan sägas att Sveriges allmänna domstolar kan vara på väg att anamma 
common-law traditionen vad gäller Dworkins teori om regler och principer. Eftersom 
principerna om bokstavstolkning och extensiv tolkning ställs mot varandra och ger en tredje 
princip att det skall vara minst tre till fem brottsliga gärningar vid tolkning av 
gärningsbegreppet i BrB 4: 4a. 
 
Svaret på huvudfrågan blir således att, ja det finns skäl. Skälet är tillämpning av den svenska 
principen om extensiv lagtolkning. Med andra ord så är extensiv lagtolkning lagtolkningens 
resultat vad gäller gärningsbegreppet i grov fridskränkningsbrott. 
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