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Sammanfattning  
 

En av många skyddsåtgärder som Polisen erbjuder brottsoffer är kontaktförbud. Ett kontaktförbud 

har ett brottsförebyggande syfte som tar sikte på brottsoffrets framtida behov av skydd, och avser att 

förbjuda en person att på alla möjliga vis kontakta en annan person. Förbudet kan tillämpas när det 

föreligger en risk för att brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier kan begås av en person mot en 

annan. Det finns fyra olika typer av kontaktförbud; ordinärt, utvidgat, särskilt utvidgat samt 

kontaktförbud avseende gemensam bostad. Det ordinära förbudet är det förbud som det meddelas 

mest av. Lagen om kontaktförbud (2011:487) innebär en successiv upptrappning av 

ingripandenivån för den som förbudet avses gälla. För att kunna få ett utvidgat eller särskilt utvidgat 

kontaktförbud måste en allvarlig överträdelse av det tidigare förbudet kunna styrkas, 

proportionalitetsprövning måste göras och förutsättningarna för ett vanligt kontaktförbud måste 

naturligtvis även vara uppfyllda. Det görs väldigt många anmälningar om överträdelse av 

kontaktförbud men det är få av dessa som resulterar i att lagöverträdarna åtalas, på grund av att 

bevis saknas. Att beviljas ett särskilt utvidgat kontaktförbud är således väldigt svårt.  

Lagen om kontaktförbud förnyades i oktober år 2011, då dess tidigare benämning var lagen 

om besöksförbud (1988:688). Det resulterade i en del förändringar, bland annat trädde nya 

bestämmelser i kraft samtidigt som förtydliganden av vissa rekvisit genomfördes. En av de större 

ändringarna är den nya bestämmelsen om elektronisk övervakning som ska tillämpas i förening med 

särskilt utvidgat kontaktförbud. Med sådan övervakning kommer överträdelse av kontaktförbud 

lättare kunna bevisas.  

Med åren har antalet ansökningar om kontaktförbud ökat samtidigt som andelen beviljade 

sådana successivt minskat, vilket betyder att det har blivit svårare att få ett kontaktförbud meddelat. 

Undersökningar visar dessutom att det föreligger stora skillnader vad gäller andelen meddelade 

kontaktförbud mellan olika åklagarkammare samt mellan enskilda åklagare inom samma kammare. 

Detta kan ge en antydning om att den stad man bor i avgör huruvida man har rätt till kontaktförbud. 

Det finns flera möjliga förklaringen till varför andelarna skiljer sig åt i landet, vilka förklaras i detta 

examensarbete. Det riktas kritik mot kontaktförbudets tillämpning i verkligheten då förbudet sällan 

meddelas, och när det väl tillämpas ett förbud så anses det inte utgöra ett tillräckligt starkt skydd. I 

detta examensarbete behandlas frågan om kontaktförbudets verkan i praktiken. 
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1 Inledning 
 
På senare år har särskilt missförhållanden som råder mellan människor i vårt samhälle 

uppmärksammats, förhållanden där människor hotar, skadar, trakasserar och förföljer varandra. 

Detta råder inte sällan mellan en kvinna och en man, vilka tidigare har haft en parrrelation.
1
 Den 

vanligaste förekommande relationen mellan parterna, mer än 75 %, är pågående eller avslutad 

kärleksrelation
2
. I Sverige mördas ungefär 20 personer varje år av någon de har en nära relation till

3
. 

Enligt en studie från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälningar om olaga hot ökat med 13 % 

medan antalet anmälda fall om ofredande har ökat med 57 % under 2005-2011.
4
 Människor blir 

förföljda och känner sig maktlösa då det ofta kan vara väldigt svårt att förhindra att trakasserierna 

fortsätter. Dessa missförhållanden har uppmärksammats mycket i media på sistone, bland annat 

finns ett TV program som heter Stalking som har visats i ett par säsonger och programmet Veckans 

brott som har diskuterat ämnet.  

Det som inspirerade mig att skriva om detta ämne var det så kallade bajonett-målet
5
. Det är 

ett tragiskt fall om en kvinna som förföljdes av sin före detta man under en längre tid. Vid ett 

tillfälle överföll han henne i deras tidigare gemensamma bostad där han band fast och misshandlade 

henne. Han dömdes till ett års fängelse för överfallet men i väntan på att straffet skulle verkställas 

släpptes han fri istället för att häktas. Trots att kvinnan levde med skyddad identitet lyckades 

mannen under denna tid leta upp kvinnans bostad och mörda henne inför ögonen på deras barn. 

Denna situation bidrog till att jag började ifrågasätta om bästa möjliga åtgärder hade vidtagits för att 

försöka förhindra detta, och om inte, varför i sådana fall. Det förelåg ett kontaktförbud mellan 

parterna, vilken var till för att skydda kvinnan men det var tydligen inte tillräckligt.  

För att kunna leva ett normalt liv och kunna åtnjuta mänskliga rättigheter är det en 

förutsättning att slippa utsättas för våld och hot. Ett kontaktförbud är ett sätt att skydda en person 

från oönskade kontakter från en annan person han eller hon känner sig trakasserad eller förföljd av, 

eller då det föreligger en risk att utsättas för brott av denna. Det föreligger flera olika former av 

skyddsåtgärder som polisen kan erbjuda personer som utsätts för våld eller hot. Kontaktförbud är en 

av de skyddsåtgärder som finns och är lämplig i vissa situationer. Ett sådant förbud medför inte 

något konkret fysiskt skydd för offret, utan det är snarare tyvärr enkelt att överträda ett sådant 

förbud. Det krävs ibland mer av den som förbudet är avsedd att skydda än att endast förlita sig på 

ett kontaktförbud. Många offer är alltid beredda och oroliga att något oönskat och farligt kan drabba 

de när som helst och en del tvingas på grund av det att flytta och leva med skyddad identitet. Många 

som blir ofrivilligt förföljda under en längre tid är i behov av ett kontaktförbud, vilket medför att det 

är av väldigt väsentlig vikt att detta förbud är effektivt.  

Sedan år 2000 har antalet ansökningar om kontaktförbud fördubblats medan antalet beviljade 

successivt minskat med åren, vilket betyder att tillämpningen av kontaktförbud har blivit 

restriktivare och att det följaktligen blivit svårare att få ett förbud meddelat till skillnad från tidigare. 

Då lagen (1988:688) om besöksförbud förnyades rätt nyligen med lagen (2011:487) om 

kontaktförbud har jag valt att analysera huruvida den nya lagen är effektiv och tillräcklig för att 

skydda personer från sådana oönskade kontakter. 

 
 
 
 

                                                        
1  Prop. 2010/2011:45 s. 33. 
2  

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, Besöksförbud – en kartläggning över tillämpningen med          

   synpunkter, 2008, s. 12. 
3 Det är en siffra som varken har ökat eller minskat de senaste åren. Rikspolisstyrelsen, Fler dödsfall kan förhindras. 
4
  Brå, Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011, 2012:13, s. 133.  

5
  Hovrätten över Skåne och Blekinge, m l nr       -12.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med mitt examensarbete är att behandla lagen om kontaktförbud, kontaktförbudslagen, och 

dess tillämpning i verkligheten. Jag ska undersöka hur och om ett kontaktförbud är till skydd för en 

kvinna som är i behov av hjälp. För att undersöka om ett kontaktförbud är till skydd krävs att dess 

effektivitet granskas, vilket sker genom att bland annat granska grunderna för ett beviljande, 

polisens och åklagarens arbete, vad överträdelse resulterar i, hur stor andel av åklagarens beslut som 

ändras av tingsrätten samt huruvida samtliga åklagarkammare bedömer enhetligt. Eftersom lagen är 

relativ ny och vissa tillägg har gjorts i jämförelse med den tidigare lagen om besöksförbud lägger 

jag större vikt vid den nya bestämmelsen om elektronisk övervakning. Elektronisk övervakning 

låter som ett effektivt sätt att förhindra överträdelse av kontaktförbud med, men är det verkligen 

det? Syftet är således att undersöka lagens effekt och huruvida den brister i vissa aspekter. 

  

 

1.2 Metod 
 

Metoderna som använts vid framställningen av mitt examensarbete är rättsvetenskaplig samt 

empirisk. Den rättsvetenskapliga metoden omfattar rättekälleläran, vilket innebär att jag har 

granskat de olika rättskällorna; lagstiftning, förarbeten, prejudikat, praxis samt doktrin
6
. Lagen om 

kontaktförbud samt dess förarbeten har studerats för att klargöra innebörden och tillämpningen av 

lagens villkor. Den empiriska studien består bland annat av statistik samt intervjuer med två poliser 

från Polismyndigheten i Västerås och en åklagare från Åklagarmyndigheten i Västerås. Många av 

rapporterna som har varit till nytta härrör från Brottsförebyggande rådet, Brå, Åklagarmyndigheten, 

Rikspolisstyrelsen, RPS, Polismyndigheten och stiftelsen Tryggare Sverige. Jag har fått ta del av 

material, som endast är tillgänglig för anställda på polismyndigheten då jag har praktiserat där 

under tiden för detta examensarbete. Vidare har beslut om kontaktförbud som har prövats vid 

tingsrätterna i Västmanlands län, Eskilstuna och Norrköping, studerats för åren 2010 och 2012. Hur 

stor del av kontaktförbuden som ändras av rätten har en inverkan på hur starkt förbudet är. Jag har 

själv deltagit i en utredning om kontaktförbud på Polismyndigheten i Västerås genom att studera 

brottmål, där kontaktförbud har varit aktuellt, vid tre månader (mars, juni och oktober) under år 

2012. Utredningen syftade till att ta reda på vilka enheter inom polisen där den första informationen 

om kontaktförbud lämnas till brottsoffer och hur stor andel av de ansökningar som upptas av den 

enheten, som sedan beviljas. Resultatet påvisar vilken personalgrupp inom polisen som är i behov 

av utbildning om informationsskyldigheten
7
.  

  

 

1.3 Avgränsning 
 

Då kontaktförbud som har meddelats i Sverige endast är giltig inom landets gränser har jag valt att 

fokusera på det. Det pågår ett arbete mot kvinnovåld i ett europarättsligt sammanhang samtidigt 

som det pågår en implementering av ett direktiv om europeisk skyddsorder, vilket jag har berört i 

uppsatsen. För att finna om det föreligger skillnader mellan olika kammaråklagare jämfördes olika 

åklagarkammare med varandra. Särskilt fokus lades vid åren 2010 och 2012 på grund av att de 

representerar ett år innan och ett år efter den nya lagen trädde i kraft. Jag har begränsat de domar 

som berör rättens prövning av beslut om kontaktförbud, till att härröra från tre tingsrätter; den i 

Västmanlands län, Norrköping och i Eskilstuna. De två städerna och länet representerar de 

åklagarkammare som beviljar störst andel, minst andel respektive en andel som ligger nära 

                                                        
6
  Sandgren, C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl. Stockholm:  

   Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 36-39.   
7
  Polisens informationsskyldighet har en inverkan på huruvida ansökningarna om kontaktförbud är kvalificerade, dvs.  

   om de uppfyller förutsättningarna. 
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riskgenomsnittet av ansökningar om kontaktförbud. Granskningen av de här domarna begränsades 

också till åren 2010 och 2012 av samma anledning som ovannämnda. 

 

 

1.4 Disposition 
 
Arbetet inleds med en allmän del i form av beskrivning av gällande rätt om kontaktförbud. Här 

behandlas förutsättningarna, förfarandet, de olika formerna av kontaktförbud, överträdelse och 

kontaktförbud i en europeisk kontext. Särskilt vikt läggs vid den nya bestämmelsen om elektronisk 

övervakning i förening med särskilt utvidgat kontaktförbud. Jag har valt att behandla 

förutsättningarna innan de olika förbudsformerna, eftersom förutsättningarna är de omständigheter 

som först beaktas för att sedan kunna bedöma om ett kontaktförbud kan meddelas och vilket förbud 

det i sådana fall kan bli fråga om. Därefter följer en mer speciell del, som behandlar praxis, statistik 

samt rättsfall för att utreda hur kontaktförbud verkar i praktiken. Arbetet avslutas med en analys och 

slutsats där jag utvärderar den gällande rätten och praxisen i förhållande till uppsatsens syfte, det 

vill säga om kontaktförbud är effektiv och utgör ett tillräckligt skydd i praktiken.  

 
 

2 Definitionen av kontaktförbud 
 
Eftersom lagen om kontaktförbud är en förnyad lag av den tidigare lagen om besöksförbud där 

några få ändringar har gjorts är förarbetena till den tidigare lagen fortfarande tillämplig, utom vad 

gäller ändringarna givetvis. Enligt propositionen till lagen om besöksförbud definieras 

kontaktförbudets som sådan:  

 

”Genom besöksförbud skall en person kunna förbjudas att besöka eller p  annat sätt ta 

kontakt med en annan person eller att följa efter denne. Om ett sådant förbud inte är 

tillräckligt skall ett utvidgat besöksförbud kunna meddelas. Ett sådant ska innefatta förbud 

att uppehålla sig i närheten av den andra personens bostad eller arbetsplats eller något annat 

ställe där den personen brukar vistas. Ett besöksförbud skall utformas med hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet
8
. Förbudet omfattar inte kontakter som med hänsyn till 

omständigheterna är uppenbart befogade”.
9
   

 

Enligt 1 § kontaktförbudslagen får ett sådant förbud meddelas om det på grund av särskilda 

omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, 

förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av 

om det förekommer en sådan risk, ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla 

har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Ett kontaktförbud får endast beviljas 

om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den 

mot vilken förbudet avses gälla.
10

  

Innebörden är densamma idag som tidigare och den enda skillnaden i terminologin är att 

ordet ”besöksförbud” byts ut mot det nya ordet ”kontaktförbud”.  Regeringen anser att 

kontaktförbud på ett bättre sätt än besöksförbud representerar vad som avses med förbudet samt att 

det även stämmer bättre överens med hur förbudet redan tillämpas i verkligheten. Besök avspeglar i 

praktiken dock inte alla former av kontaktsätt som förbudet åsyftar, utan endast en mindre del av 

dem. Förbudet omfattar till exempel att ringa, skriva brev, skicka SMS, skicka email, ta kontakt på 

internet och andra kontaktsätt som att lämna meddelande till en släkting för vidarebefordran till 

skyddspersonen. Dessa exempel faller inom ramen för vad som det i normala fall sker när en person 

                                                        
8
   Då parterna t.ex. har gemensamma barn kan det göras restriktioner i förbudet.  

9
   Prop. 1987/88:137 s. 14. 

10  
1 § lagen om kontaktförbud.   
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tar kontakt eller försöker ta kontakt med en annan person utan att det leder till ett besök. 

Kontaktförbud har således ett vidare uttryck än den tidigare termen som anses vara rumsligt 

begränsat och med beaktande av detta stämmer kontaktförbud bättre överens med verkligheten. 

Ändringen syftar dock inte till att expandera förbudets tillämpningsområde utan består endast av 

språklig beskaffenhet för att tydliggöra dess innebörd.
11

  

 

2.1 Begrepp som används i uppsatsen 
 
För att förenkla beskrivningen av kontaktförbudets parter används i arbetet för det mesta ordet 

”skyddsperson” respektive ”förbudsperson”. Skyddsperson benämns den person som förbudet avses 

skydda och förbudsperson den person som vilken förbudet avses gälla.  

 Emedan det i mer än 85 % av fallen är en kvinna som ett kontaktförbud avser att skydda har 

jag för enkelhetens skull valt att använda ordet ”hon” och ”kvinna” istället för ”hon eller han” 

respektive ”kvinnan eller mannen”.
12

  Det här utesluter givetvis inte faktumet att det även 

förekommer män som är utsatta och önskar kontaktförbud.  

 Då namnet på lagen om kontaktförbud används relativt ofta i uppsatsen används istället en 

kortare benämning– kontaktförbudslagen.  

 

3 Gällande rätt  

    
3.1 Lagen om kontaktförbud  
 
På senare år har trakasserier som utgör våld, upprepad förföljelse och icke önskvärda kontakter som 

upplevs som störande, kränkande, hotfulla eller skrämmande särskilt observerats. Dessa 

missförhållanden framträder i de flesta fall mellan personer som har eller har haft en relation med 

varandra.
13

 Som skydd för sådana oönskade kontakter föreligger i vissa fall möjlighet till 

kontaktförbud. Exempel på skyddsåtgärder är säkerhetssamtal, skyddade personuppgifter, 

skyddsutrustning/larm, skyddad boende och kontaktförbud
14

. Lagen om besöksförbud trädde i kraft 

i Sverige år 1988, och därefter har lagen genomgått flera förändringar
15

. År 2003 skärptes lagen 

genom införandet av två nya former av förbud; kontaktförbud avseende gemensam bostad och 

särskilt utvidgat kontaktförbud. Det ansågs dock fortfarande finnas ett behov av att ytterligare 

förbättra skyddet för människor som lever i rädsla för att utsättas för våld, trakasserier eller hot, 

vilket resulterade i att lagen förnyades ånyo den 1 oktober 2011.
16

 Den nya lagen ersatte den 

tidigare lagen om besöksförbud som förutsågs få störst betydelse för kvinnor och är ett viktigt led i 

strävan att uppnå bättre skydd mot kvinnor som utsätts för förföljelse och trakasserier av män de 

tidigare levt tillsammans med. Även om lagen används mer för kvinnor är det viktigt att framhålla 

att den har en generell tillämpning och är således gällande för båda könen.
17

 Lagen har ett 

förebyggande syfte, och vid dess tillämpning är personen som åläggs kontaktförbud helt och hållet 

                                                        
11

  Prop. 2010/2011:45 s. 37.  
12

  Åklagarmyndigheten, Besöksförbud – en kartläggning över tillämpningen med synpunkter, 2008, s. 12.  
13

  Jag har granskat brottsutredningar för mars, juni och oktober 2012, där det i samband med brottsanmälan har gjorts  

     en ansökan om kontaktförbud. Det visar att det i flesta fall har att göra med en kvinnlig målsägande som haft en  

     relation med en man. Se även Åklagarmyndigheten, Besöksförbud, s.12. 
14  Rikspolisstyrelsen, Brottsofferskydd, Intrapolis.  
15

  År 1990 skärptes straffet för överträdelse av kontaktförbud från fängelse i högst sex månader till högst ett år.  

     Samtidigt bestämdes att överträdelse av kontaktförbud ska gälla under allmänt åtal. Rätten till målsägandebiträde   

     utvidgades år 2001, vilket medförde att ett sådant biträde kan förordnas vid brott mot kontaktförbudslagen.  

     Brottsförebyggande rådet, Brå, Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter, 2007:2, s. 17.  
16

   Prop. 1987/88:137, prop. 2002/03:70 och prop. 2010/11:45.  
17    

Prop. 2010/2011 s. 33.  
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förbjuden att söka upp eller kontakta den person som förbudet avses skydda.
18

  

Anledningen till att lagen behövde förnyas beror på att bestämmelser om olaga förföljelse, det vill 

säga stalking, behövde införas för att den gärningen ska kunna regleras och omfattas av 

straffrättsligt ansvar p  ett förbättrat och effektivt sätt. I propositionen ”förbättrat skydd mot 

stalking” förutsattes att även lagen om besöksförbud behövde ett antal mindre ingripande 

förändringar, vilket även genomfördes år 2011.
19

 Stalkingutredningen konstaterade att det förelåg 

ett behov av att omvärdera förutsättningarna för de olika kontaktförbuden, att krav på strukturerade 

hot – och riskbedömningar skulle tydliggöras i lagen och att utarbetade riktlinjer krävdes för att 

bringa en mer enhetlig hantering av dessa ärenden.
20

 Införandet av den nya lagen har även ett 

indirekt mål om att det ska bli lättare att få kontaktförbud beviljat. Idag är de rättsliga kraven för ett 

kontaktförbud till viss del annorlunda i förhållande till hur det var för besöksförbud. Det har bland 

annat tillkommit fem nya paragrafer, där den mer framträdande av dem är 2 a § st. 3 som reglerar 

det särskilt utvidgade kontaktförbudet med elektronisk övervakning. Den nya bestämmelsen om 

olaga förföljelse innebär att upprepade överträdelser av kontaktförbud kan leda till att 

förbudspersonen döms för olaga förföljelse, som kan ge fängelse upp till fyra år. Innan 

bestämmelsen om olaga förföljelse trädde i kraft kunde den som dömdes för överträdelse av 

kontaktförbud dömas till fängelse högst ett år, vilket är en stor skillnad i straffskalan i jämförelse 

med idag.  

I den nya lagen preciseras en uttrycklig proportionalitetsprincip, som förutsätter att 

kontaktförbud ska vara proportionerligt i förhållande till det intrång eller men i övrigt det medför 

för förbudspersonen. Tidigare fanns denna princip i lagen bara uttryckt vid särskilt utvidgat 

kontaktförbud och kontaktförbud avseende gemensam bostad
21

.  

 Ett kontaktförbud omfattar olika slags åtgärder som sker i kontaktsyfte och är inte 

uttömmande. Det omfattar till exempel att ta kontakt per telefon, brev, e-post, telefax, genom bud, 

eller att göra obscena gester mot personen vid dess omedelbara närhet.
22

 I vissa fall kan kontakt 

uppstå mellan de berörda parterna av en slump och utan att det är planerat. Sådana kontakter som 

med hänsyn till särskilda omständigheter är objektivt sett uppenbart befogade täcks enligt 1 § st. 4 

inte av kontaktförbudet. Ansvarsfrihetsregeln tar bland annat sikte på sådana enstaka tillfällen där 

parterna har försonats och båda önskar att kontaktförbudet upphävs. Sådana kontakter som sker med 

den skyddades medgivande hindras enligt hovrätten inte av beslutet om kontaktförbudet
23

. 

Hovrätten konstaterar att det för straffbarhet inte krävs att den skyddade personen känner eller visar 

tecken på rädsla inför den som förbudet gäller mot och det krävs inte heller att kontakterna består av 

hot. För att det ska vara fråga om ansvarsfrihet enligt 1 § st. 4 kan likaledes kontakter som inte är av 

sådan beskaffenhet att de anses uppenbart befogade, men som ändå framträder som klart ursäktliga 

falla under denna bestämmelse
24

. Exempel på sådana kontakter är när skyddspersonen agerat eller 

på annat sätt gett förbudspersonen indikationer eller grundad anledning att anta att hon önskar ha en 

kontakt med den andra personen.
25

  

 I de fall en part, det vill säga förbudspersonen eller skyddspersonen, inte är nöjd med 

åklagarens beslut i fråga om kontaktförbud föreligger en möjlighet att överklaga beslutet till 

tingsrätten enligt 14-16 §§. Tingsrätten ska då i enlighet med 14 § ompröva åklagarens beslut om 

kontaktförbud, och jämlikt 24 § döms den som har överträtt ett kontaktförbud till böter eller 

fängelse i högst ett år.  

 

 

 

                                                        
18

  Sörensson, J. Stalking. Om brottet olaga förföljelse samt kontaktförbud, Stockholm: Nordstedts Juridik, 2011, s. 39.  
19

  Prop. 2010/2011 s. 5 
20

  Statens offentliga utredningar, SOU 2008:81, Stalking – ett allvarligt brott, s. 148.   
21

  Sörensson, s. 47.  
22

  Nilsson, Karnov, kommentaren till lagen om kontaktförbud, not 1.  
23

  Göta Hovrätt, mål nr B 996-12, s. 3. 
24

  Prop. 1987/88:137 s. 52.  
25

  Göta Hovrätt, mål nr B 996-12, s. 4.  
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3.2 Handläggning vid kontaktförbud  

 
I förarbetena betonas det hur viktigt det är att arbetet med kontaktförbud sker smidigt och effektivt. 

Tidsutdragna skriftliga förfaranden vid utredning eller kommunikation bör undvikas.
 26

 Utredningen 

ska ge underlag för den riskbedömning och proportionalitetsprövning som ska göras, samt för de 

fall där det föreligger behov av särskilda undantag och förbudstidens längd.
27

 Att frågor om 

kontaktförbud ska handläggas skyndsamt framhävs även i 6 a § lagen om kontaktförbud
28

. Enligt 

Åklagarmyndighetens tillämpningsföreskrifter är huvudregeln att beslut ska fattas inom en vecka
 

från det att ansökan kommit in till eller av annan orsak tagits upp vid en åklagarkammare. 

Föreskriften ger möjlighet att överträda tidsfristen om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till 

utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter.
29

 Sådana särskilda skäl kan till exempel vara 

att den eller de som ska förhöras underlåter att inställa sig till förhöret. Kallelse till förhör måste ske 

omgående med hänsyn till tidsfristen och i vissa fall kan det vara svårt att få tag på personen som 

eventuellt ska meddelas ett kontaktförbud.
30

 Enligt 5 § måste även beslutet om kontaktförbudet 

delges förbudspersonen, annars är det inte giltigt.   

Skyndsamhetskravet gäller för alla myndigheter som är skyldiga att utreda frågor om 

kontaktförbud, vilket inkluderar polisen.
31

 Justitieombudsmannen, JO, har i flera beslut riktat kritik 

mot åklagarnas överträdelse av skyddssamhetskravet. JO har betonat att åklagaren i sina direktiv till 

polisen ska ange att ärendet ska utredas med förtur och att beslut ska fattas inom en vecka.
32

 En 

åklagare i Västerås förklarar att tidsfristen sällan upprätthålls i praktiken, utan att den överskrids 

uppskattningsvis i nästan hälften av alla fall i Västerås. Hon förklarar att handläggningen i vissa fall 

kan ta månader men att det varierar lite över tid, och vid de perioder då polisen har högre 

arbetsbelastning kan handläggningen ta längre tid. En snabbare handläggning skulle kunna resultera 

i fler meddelade kontaktförbud.
33

 En mer riksgenomsnittlig syn på handläggningen av ärenden är att 

majoriteten (62 %) av samtliga kontaktförbud avgörs inom tidsfristen. Övriga ärenden överskrider 

tidsfristen, och beträffande en del av dem (14 %) har handläggningstiden överskridit tre veckor.
34

 

Dessa siffror gällde dock år 2008 och kan se annorlunda ut idag. I vissa fall kan överskridandet av 

tiden bero på att förbudspersonen inte närvarar vid polisförhör eller att åklagaren inte kan delge 

honom beslutet om kontaktförbud. 

 

3.3 Förutsättningar för kontaktförbud  
 

För att ett kontaktförbud ska få meddelas en person krävs det att vissa omständigheter är uppfyllda. 

Det krävs enligt 1 § lagen om kontaktförbud att det finns en risk för att den person mot vilken 

förbudet avses gälla kommer att begå ett brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier mot den 

person som önskar ett kontaktförbud som skydd. De omständigheter som särskilt beaktas vid 

bedömning om det föreligger sådan risk är om förbudspersonen har begått ett brott mot någon 

persons liv, hälsa eller frid. Vid varje enskilt fall görs även en proportionalitetsbedömning som 

innebär att prövning av huruvida skälen för ett sådant förbud väger upp det intrång eller men som 

förbudet medför för den som vilken förbudet avses gälla.
35

 Genom tydliga krav på proportionalitet 

                                                        
26

  Prop. 1887/88:137 s. 28. Se även JO beslut, 2007-12-18. 
27

  Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, Kontaktförbud – en handbok, 2011, s. 11.  
28

  Vid kontaktförbud avseende gemensam bostad ska beslut meddelas särskilt skyndsamt, 6 a § st. 2. 
29

  Åklagarmyndighetens föreskrifter om kontaktförbud, ÅFS 2011:6. Åklagarmyndigheten föreskrivs befogenhet att 

     meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen om kontaktförbud, enligt 5 § Förordning (1988:691) om   

     kontaktförbud.  
30

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en handbok, s. 13.  
31

  A. a .s. 12.  
32

  JO beslut, 2007-02-16, JO beslut, 2007-12-18.  
33

  Wenna, Jessica; åklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås. Intervju 2013-04-23.  
34   

Åklagarmyndigheten, Besöksförbud, s. 15f.  
35   

1 § lagen om kontaktförbud.  
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kan erforderlig rättssäkerhet uppnås.  

 

3.3.1 Riskbedömningen 

Ett beslut om kontaktförbud måste föregås av en riskbedömning enligt 1 § st. 2. Det fordras att 

risken för att skyddspersonen ska utsättas för brott, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier ska 

vara klar och konkret.
36

 Risk för brott föreligger egentligen vid de flesta situationer men en konkret 

risk är vanskligare att fastställa. Åklagarna har av åklagarmyndigheten och JO tidigare kritiserats 

för att ha tolkat rekvisitet ”risk” för brett och på det sättet meddelat för många kontaktförbud
37

. De 

har således blivit restriktivare med tolkningen och tillämpningen. Samtidigt har utvidgningen av 

riskbedömningen skett genom att det nu även särskilt ska beaktas om förbudspersonen har begått 

brott mot andra personer, än bara skyddspersonen. Genom att brottslighet mot annan också har en 

inverkan kommer detta att motivera att fler kontaktförbud beviljas. Tanken är då att detta ska göra 

det lättare att få kontaktförbud. Restriktionen gäller följaktligen ”risken” som ska tolkas snävt och 

utvidgningen gäller nya villkoret ”brottslighet mot annan” som får betydelse vid beviljandet.
38

  

3.3.1.1 Tidigare brott mot skyddspersonen  

Tidigare brottslighet har störst betydelse vid riskbedömningen och den konkreta risk som ska 

föreligga vid fråga om kontaktförbud beaktas i första hand i förhållande till brott mot någons liv, 

hälsa, frihet eller frid enligt 1 § st. 2. Risk för andra brott som används i trakasserade syfte kan 

också utgöra grund för kontaktförbud. Brott som bör ges större betydelse vid riskbedömningen är 

misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, ofredande, rån och brott enligt 6 kap. brottsbalken, BrB 

(1962:700).
39

 Bedömningen av risken ska ske med beaktande av de förhållanden som råder i det 

enskilda fallet. Tidigare brott mot den som förbudet avses skydda är en omständighet som särskilt 

ska beaktas och är av störst vikt för ett beviljat kontaktförbud. Omständighet utgör dock inget krav 

och medför inte heller att villkoren för ett kontaktförbud automatiskt är uppfyllda. Likväl betonas 

det i lagmotiven att möjligheten att använda kontaktförbud i fall då förbudspersonen inte tidigare 

har begått brott mot skyddspersonen bör användas restriktivt
40

. Denna strikta inriktning på påvisad 

brottslighet har upprätthållits i praxis
41

. Ett kontaktförbud tillämpas i de flesta fall först när den 

utpekade förbudspersonen redan har företagit ett brott av vålds-eller hotkaraktär mot den som 

önskar kontaktförbudet. Tre fjärdedelar av de ansökningar om kontaktförbud där brott ansågs kunna 

styrkas har beviljats, och en fjärdedel av de ansökningar där brott inte kunnat styrkas har beviljats
42

. 

Detta är hur det fungerar i praktiken trots att det inte är en förutsättning som nödvändigtvis måste 

vara uppfyllt för att få ett kontaktförbud beviljat.
43

 Sårbarhetsfaktorer har inget värde för åklagarens 

bedömning och ska således utelämnas.
44

   

Gärningar som har lett till fällande domar och som vunnit laga kraft, godkända 

strafförelägganden eller åtalsunderlåtelse har direkt betydelse för riskbedömningen. Vikt bör även 

läggas vid en fällande dom som inte har vunnit laga kraft
45

. Brott som inte har lett till lagföring eller 

åtalsunderlåtelse medför att en bedömning i skuldfrågan görs i det särskilda fallet. Tidigare 

trakasserier mot den person som önskar ett kontaktförbud, som inte faller inom det straffbara 

                                                        
36

  Prop. 1988/88:137 s. 19. 
37

  JO beslut, 2010-12-21.  
38

  Wenna, Jessica; åklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås. Intervju 2013-04-23. 
39

  Prop. 1988/88:137 s. 19. BrB blev senast omtryckt SFS 2012:625. 
40

  SOU 2008:81, s. 151.  
41

  Se NJA 2007 s. 272, där HD beslutade att det inte förelåg tillräckliga förutsättningar för kontaktförbud då  

    förbudspersonen inte tidigare hade dömts för något brott mot skyddspersonen eller någon annan närstående.    
42

  Brå, Besöksförbud, 2007, s. 36.  
43   

Prop. 2010/2011:45 s. 39.  
44

  Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för kontaktförbud. Polisens ansvar gällande kontaktförbud, 2012, s. 14.  
45

  Om domen ändras i högre instans kan det utgöra skäl för omprövning av beslutet, se Åklagarmyndigheten,  

    Kontaktförbud – en handbok, s. 21.  
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området, kan även de tänkas fullgöra sådan särskild faktor som ska läggas till grund för 

riskbedömningen.
46

  I praktiken är det dock väldigt svårt att få ett förbud med den grunden.  

 Antalet brott och brottslighetens allvar är också av betydelse vid riskbedömningen. Om den 

eventuella förbudspersonen har utsatt den eventuella skyddspersonen för brott vid flera tillfällen 

under en längre tid inbegriper det att risken för ny brottslighet är typiskt sett särskilt hög
47

. Även 

gärningens omfattning och hur lära den ligger i tiden är av intresse. Ju längre tillbaka i tiden som 

det tidigare brottet ligger desto mindre vikt bör det normalt få vid riskbedömningen.
48

  

 

3.3.1.2 Tidigare brott mot annan 

När den nya lagen om kontaktförbud trädde i kraft var syftet bland annat att förstärka lagens 

brottspreventiva funktion och att det ska bli enklare att få kontaktförbud. Ett sätt att uppnå detta är 

genom utvidgning av exemplifieringen i lagtexten av omständigheter som särskilt ska beaktas vid 

riskbedömningen, vilket ska bidra till en mer nyanserad hot-och riskbedömning. En av de större 

förändringarna med den nya lagen är därmedelst 1 § st. 2 där det stadgas att man nu även särskilt 

ska ta hänsyn till om förbudspersonen har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. 

Tidigare beaktades endast huruvida förbudspersonen har begått brott mot själva skyddspersonen, 

medan det idag även är viktigt att ta hänsyn till brottslighet mot annan. Tidigare brott som 

förbudspersonen företagit indikerar erfarenhetsmässigt ofta på en ökad risk för ny brottslighet. Brott 

mot annan person kan vara en före detta anhörig till förbudspersonen, det vill säga en före detta 

sambo, make, maka eller partner. Brottsliga gärningar mot dessa personer väger tyngst.
49

  

 

3.3.1.3 Pågående förundersökning där ingen tidigare lagföring har gjorts 

I de fall där den person som förbudet avses gälla inte tidigare är dömd för brott kan dock även 

uppgifterna i en pågående förundersökning tala för ett kontaktförbud. Vid en misstänkt brottslighet 

under pågående förundersökning uppkommer svårigheter att göra en helt korrekt bedömning i 

frågan
50

. Polisens hot-och riskbedömning är därmed av väsentlig vikt i detta sammanhang. Det är 

inget hinder i sig att anmälan inte har hunnit utredas, men samtidigt konstateras det i förarbetena att 

möjligheten att använda kontaktförbud utan att förbudspersonen har begått tidigare brott bör 

användas restriktivt. Om det vid bedömningen av frågan om kontaktförbud kan förutses av 

utredningen att det inte kommer att föreligga tillräckliga skäl för åtal bör det anmälda brottet i 

allmänhet inte användas som grund för ett kontaktförbud.
51

  

I de fall där tidigare brott inte kan konstateras av förbudspersonen och det samtidigt 

föreligger en konflikt, såsom en pågående vårdnads-eller umgängesprocess, mellan parterna bör det 

normalt sett tala emot ett kontaktförbud.
52

 En stor del av utredningarna om kontaktförbud 

uppkommer under samma tid som vid en skilsmässa eller vårdnadstvist om de gemensamma 

barnen. Det innebär att uppgifter som lämnas av en partner möjligtvis behöver tolkas med särskild 

försiktighet. En sådan bakomliggande konflikt mellan parterna bör i första hand lösas på ett annat 

sätt än ett kontaktförbud.
53

 

Allvaret och omfattningen av det anmälda brottet har viss påverkan vid bedömningen. Vid 

misstanke om allvarliga och upprepade gärningar är risken, såsom vid situationer där lagförd 

brottslighet föreligger, allmänt sett högre för kommande brott och trakasserier. Brottslighet som är 

                                                        
46

  Nilsson, not 2. 
47

  Grov kvinnofridskränkning är exempel på brott som innefattar flera gärningar under en längre tidsperiod, och vilket  

     väger särskilt tungt. 
48

  Prop. 1988/88:137 s. 19. 
49

  Prop. 2010/11:45 s. 40 och 78f. De tidigare brott som väger tyngst är brott mot liv hälsa, frihet eller fri, se.    

     Åklagarmyndigheten, kontaktförbud-en handbok, s. 20.  
50

  Sörensson, s. 46f.  
51

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en handbok, s. 22.  
52

  Se NJA 2007 s. 272, fallet har motiverat domstolar att upphäva kontaktförbud där tidigare brott inte förelegat och det    

     pågår en vårdnads-eller umgängestvist mellan parterna.  
53

  Sörensson, s. 47.  
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omfattande och består av förföljelse eller trakasserier utan att dess straffvärde karakteriseras som 

allvarlig kan ofta innebära en risk för fortsatta brott eller trakasserier. 

 Risken för kommande brott eller trakasserier är även högre om de anmälda gärningarna 

ligger nära i tiden eller/och förföljelserna eller de allvarliga trakasserierna har pågått under en 

längre tid med hög intensitet.
54

 

I praktiken har endast en polisanmälan som inte har lett till en dom i princip ingen inverkan 

alls på huruvida ett kontaktförbud ska meddelas. Man gör en helhetsbedömning och om det 

föreligger många anmärkningar i form av anmälningar och misstankar mot en person, om man kan 

se ett normbrytande beteendemönster och det finns vittnen kan det vara av betydelse och vägas in 

vid riskbedömningen. I annat fall saknar enbart en brottsanmälan i princip betydelse.
55

   

 

3.3.2 Proportionalitetsprincipen  

I 1 § st. 3 den nya lagen uttrycks det tydligt att varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en 

proportionalitetsbedömning. Åklagaren beaktar skälen för ett förbud i förhållande till de 

konsekvenser förbudet innebär för förbudspersonen. En avvägning ska göras mellan å ena sidan 

intresset av att förhindra brott och trakasserier och å andra sidan integritetsaspekten och 

rörelsefriheten. Omständigheterna som fästes avseende vid är bland annat brottslighetens eller 

trakasseriernas karaktär, risken för att förbudspersonen kommer att föröva brott eller allvarliga 

trakasserier samt hur länge risken förväntas pågå. Dessa omständigheter ska således ställas mot de 

följder som väntas ge förbudspersonen.
56

 Vad gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad och 

särskilt utvidgat kontaktförbud, vilka till sitt innehåll är mer ingripande än de andra formerna, har 

proportionalitetsprincipen erhållit en särskild utformning.
57

 För dessa kontaktförbud erfordras det 

att skälen väger väsentligt tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet medför, 

jämlikt 2 § st. 3 och 1 a § st. 2. Ett kontaktförbud innebär de generella intrång och men som ett 

förbud alltid för med sig. Rörelsefriheten inskränks och det kan medföra försvårad kontakt med 

gemensamma barn. Om det är påkallat med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet 

finns möjlighet att förse ett kontaktförbud med begränsningar och undantag. Ett skäl för sådana 

undantag kan vara vissa legitima kontakter om parterna har gemensamma barn.
58

   
 

 

3.4 Förfarandet hos åklagare och polis  
 
När en ansökan om kontaktförbud görs så sker det oftast i samband med en brottsanmälan, till 

exempel vid anmälan om ofredande, olaga hot eller misshandel. Polisen kontaktar sedan åklagaren 

som är den som prövar frågor om kontaktförbud i enlighet med förutsättningarna i avsnittet ovan
59

. 

Åklagarmyndigheten har utfärdat en handbok om kontaktförbud, som bland annat innehåller 

riktlinjer, förutsättningarna för de olika formerna av förbud samt rättspraxis. Enligt 7 § är det 

allmän åklagare som prövar sådan ansökan som tas upp på begäran av den som förbudet avses 

skydda eller när det annars föreligger grund till det. Åklagaren får enligt 9 § anlita biträde av 

polismyndighet för utredning av frågor om kontaktförbud. Polisens utredningsarbete avser att lämna 

åklagaren sådan information som fordras för att kunna fastställa huruvida ett beslut om 

kontaktförbud ska meddelas, men åklagaren får inte ta del av polisens riskbedömning. Utredningen 

ska ge grund för åklagarens riskbedömning, proportionalitetsprövning och bedömning om 

kontaktförbudet ska förenas med några undantag och förbudets längd.
60

 Ansvaret att förebygga 

överträdelser ligger hos polisen enligt 2 § polislagen. Dessa två myndigheter, det vill säga 

                                                        
54

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en handbok, s. 23.  
55

  Wenna, Jessica; åklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås. Intervju 2013-04-23. 
56

  Prop. 2010/11:45 s. 79.  
57

  A. a. s. 37f.  
58

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en handbok, s. 25f.  
59

  Se 6 a § Förordningen (1988:691) om kontaktförbud, åklagaren ska meddelas omedelbart.  
60

  Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för kontaktförbud, s. 14.  
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åklagarmyndigheten och polismyndigheten måste samverka för att handläggningen och beslutet om 

kontaktförbud ska ske skyndsamt och effektivt.   

En väsentlig uppgift som polisen har är att informera om kontaktförbud så fort som möjligt 

om det anmälda brottet är av sådan karaktär att det kan bli aktuellt med ett kontaktförbud, med 

hänvisning till 13 a § förundersökningskungörelsen. Endast en mindre del av alla ansökningar om 

kontaktförbud beviljas och det är således av väsentlig vikt att tydliggöra för den som ansöker om ett 

förbud om vad det innebär och vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att få ett sådant. En 

lathund för information om kontaktförbud har därmed tagits fram och finns för polisens anställda. 

Det finns även riktlinjer med brottskoder som klargör vid vilka brott som informationen ska lämnas, 

där ingår exempelvis vissa brott mot liv, hälsa och frihet.
61

 I samband med strukturerade hot-och 

riskbedömningar är det således viktigt att klara ut om det föreligger behov av kontaktförbud.
62

  

Polismyndigheten utser även kontaktpersoner till skydds-och förbudspersonen. De ansvarar 

för uppföljningen av kontaktförbudet och håller bland annat klargörandesamtal som syftar till att 

utreda behov av åtgärder för att förebygga överträdelser och förmedla stöd och hjälp. Vid en 

riskanalys kan det bedömas att det föreligger ett behov av intensifierad övervakning för att öka 

säkerheten för skyddspersonen, och ett beslut om att använda sig av rondering kan då tas. 

Rondering innebär att man utövar övervakning på en särskild adress och är en skyddsåtgärd som 

kan jämföras med bevakning.
63

 

 Vad gäller den elektroniska övervakningen som utfärdas i samband med särskilt utvidgat 

kontaktförbud är det polismyndigheten, där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat, 

som har ansvaret för verkställigheten.
64

  
 

 

3.5 Fyra olika former av kontaktförbud 
 
Det finns fyra olika typer av kontaktförbud. Ordinärt kontaktförbud som är den första och enklaste 

formen innebär att förbudspersonen inte får besöka eller på annat sätt kontakta eller följa efter en 

annan person, enligt 1 §. Det vanliga kontaktförbudet får endast meddelas för högst ett år och 

därefter görs en ny prövning om eventuell förlängning.
65

 Om behovet av kontaktskydd sträcker sig 

utöver det ordinära kontaktförbudet och det ordinära inte är tillräckligt, eller om överträdelse av det 

första sker kan ”nästa steg” av kontaktförbud, det vill säga utvidgat kontaktförbud beviljas. 

 Utvidgat kontaktförbud innebär ett förbud mot att uppehålla sig i närheten av en annan 

persons bostad eller arbetsplats eller annan plats där den personen brukar vistas, enligt 2 § st.1. I 

normala fall har ett ordinärt kontaktförbud meddelats från början men om det inte fungerar har det 

ersatts med ett utvidgat kontaktförbud. Exempel på situationer där detta är tillämpligt är när 

förbudspersonen återkommande har tagit kontakt med skyddspersonen eller förföljt och trakasserat 

honom eller henne genom att stå utanför bostaden. Ett utvidgat kontaktförbud kan avse ett eller flera 

förbudsområden, och ett sådant förbud kan gälla för högst tolv månader åt gången med möjlighet 

till förlängning, enligt 4 §.
66

   

 Med stöd av 1 a § föreligger möjlighet att besluta om kontaktförbud avseende gemensam 

bostad om den som skyddas av förbudet delar bostad med personen förbudet avses gälla mot. Då 

ingripandet är av större karaktär i förhållande till de övriga kontaktförbuden krävs det att det 

                                                        
61

   Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för kontaktförbud, s. 12.  
62

   Strandell, P. Kontaktförbud- ett slag i luften?: Om förutsättningarna för lagens tillämpning i praktiken. 1 uppl.      

      Stockholm: Stiftelsen Tryggare Sverige, 2011, s. 30. Polisens informationsskyldighet betonas i flera dokument, bl.a.  

      i: Polismyndigheten i Skåne, Manual för hantering av besöksförbud, 2008-03-10, och Rikspolisstyrelsen,  

      Inspektion av polismyndigheternas hantering av det lokala personsäkerhetsarbetet, 2012:8, Stockholm, 2012.   
63

   Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för kontaktförbud, s. 17. Samtalen är frivilliga och förbudspersonen kan av  

      kontaktpersonen få information om vilket stöd som finns att ta del av för att förändra sitt beteende, vilket är en    

      särskilt viktig åtgärd ur ett brottsförebyggande perspektiv. 
64

    Prop. 2010/11:45 s. 55. 
65

 Se 4 § lagen om kontaktförbud.  
66

 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för kontaktförbud, s. 9.  
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föreligger en påtaglig risk för att förbudspersonen kommer att begå brott mot en sammanboendes 

liv, hälsa, frihet eller frid. För att det ska bli fråga om påtaglig risk bör det normal krävas att brottet 

som det gäller kan förväntas bli förövad i tämligen nära anslutning till beslutet om kontaktförbud
67

. 

Det fordras således en allvarligare hotbild för att kunna meddela sådant kontaktförbud, till skillnad 

från de andra formerna av förbud. Enligt lagens proposition syftar bestämmelsen till att, förutom att 

avvärja den omedelbara fara som kan uppstå när skyddspersonen lever tillsammans med 

förbudspersonen, ge skyddspersonen ett visst rådrum för att kunna vidta de åtgärder som är 

nödvändiga i den enskilda situationen
68

. Den utsatta ges en chans att under ordnade former flytta 

från sin bostad under en tid som förbudspersonen inte har rätt att återvända till bostaden. Avsikten 

är att skyddspersonen ska hinna överväga sin situation och möjligtvis ta ett första steg mot en 

skilsmässa. Under denna tid kan även frågor om att begära kvarsittningsrätt, hitta en ny bostad eller 

hinna ansöka om kvarskrivning uppstå. Om parterna även har gemensamma barn väcks i normala 

fall även talan om vårdnad och umgänge.
69

 Det betyder att gemensamma barn inte hindrar 

kontaktförbud, men att det kan påverka bedömningen och kan medföra att det föreligger anledning 

att förse förbudet med vissa undantag, till exempel för umgänge som regleras i avtal eller dom.
70

 

Beslutet om kontaktförbudet kan avse alla slags bostäder och vem som äger bostaden saknar 

betydelse. Det erfordras inte heller att personerna i fråga har en parrelation, utan det kan likaväl 

vara fråga om syskon eller vänner som bor på samma adress. Denna form av kontaktförbud får blott 

meddelas om skyddspersonen vill medverka till att förbudspersonen får tillgång till sina personliga 

tillhörigheter, vilket medför att skyddspersonen därför tillfrågas om sin inställning till detta.
71

 

Giltighetstiden för ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får högst vara två månader och får 

bara förlängas med högst två veckor i taget om särskilda skäl föreligger, med hänvisning till 4 §. 

Om en person överträtt ett utvidgat kontaktförbud kan ett särskilt utvidgat kontaktförbud 

enligt 2 § 2 st. meddelas honom. Ett sådant kontaktförbud innebär ett förbud att uppehålla sig inom 

ett större område än vad som gäller vid ett utvidgat förbud och får omfatta ett eller flera områden 

som ligger i anslutning till skyddspersonens bostad, arbetsplats eller andra platser där hon vistas.  

Särskilt utvidgat kontaktförbud får inte avse större område än vad som är nödvändigt, utan 

proportionalitetsprincipen i 2 § st. 4 ska beaktas. Normalt borde det vara tillräckligt att det gäller för 

visst kvarter eller stadsdel men i vissa fall kan förbudet behöva omfatta ett större område än så
72

.  

Särskilt utvidgat kontaktförbud får endast användas om det väger väsentligt tyngre än den 

inskränkning i rörelsefriheten som förbudet medför för förbudspersonen.
73

 Som nämnts krävs det 

för att ett särskilt utvidgat förbud ska få meddelas att ett utvidgat förbud har överträtts. Det är en 

förutsättning. Det förutsätts att överträdelsen av det utvidgade förbudet anmäls och innefattar en 

fysisk överträdelse (till exempel att följa efter eller uppehålla sig på platser i omedelbar närhet av 

skyddspersonen). Det kan inte krävas att en lagföring för överträdelse av ett utvidgat förbud har 

skett men bevisläget bör åtminstone vara av sådan art att åklagaren finner att det föreligger 

tillräckliga skäl för åtal för den anmälda överträdelsen. Dessutom förutsätts det naturligtvis att de 

grundläggande rekvisiten för ett kontaktförbud är uppfyllda, det vill säga att det finns risk för 

kommande brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.
74

 Det krävs således ganska mycket till för 

att kunna tillämpa ett särskilt utvidgat kontaktförbud. De senaste åren har ett fåtal, mellan noll och 

två, särskilt utvidgade kontaktförbud beviljats per år i hela landet
75

. Även stalkingutredningen 

                                                        
67

    Nilsson, not 6.   
68

 Prop. 2010/2011:45 s. 41.  
69

 A. a. s. 41. 
70

 Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – En handbok, s. 27.  
71

 Rikspolisstyrelsen, Riktlinjer för kontaktförbud, s. 9.  
72

    Prop. 2002/03:70 s. 72.  
73

    2 § st. 4 lagen om kontaktförbud.  
74

   Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud - en handbok, s. 50.  
75

   Åren 2009 och 2010 meddelades ett nytt och ett förlängt särskilt utvidgat kontaktförbud under respektive år. Åren   

     2011 och 2012 meddelades inga nya sådana kontaktförbud men ett förlängt sådant kontaktförbud under respektive år.  
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konstaterade att utrymmet att använda denna form av förbud är litet
76

.   

Enligt propositionen till den nya lagen överträds många kontaktförbud och enligt en rapport 

som Brå har utfärdat uppgår andelen överträdelser till mellan en tredje del och hälften alla av 

förbud.
77

 Det är inte heller många av överträdelserna som anmäls till polisen, vilket bland annat 

resulterar i att få lagförs för överträdelser. En bidragande anledning till de få lagförarna är att det är 

svårt att bevisa att förbudspersonen har sökt upp skyddspersonen då det sällan finns vittnen eller 

annan bevisning. Det visar att ett kontaktförbud inte utgör ett tillräckligt skydd för alla som utsätts 

för brott eller allvarliga trakasserier. För att ett sådant förbud ska kunna uppnå det skydd som 

eftersträvas erfordras en mer ingripande åtgärd för att förbudspersonen ska respektera förbudet. 

Därmed trädde villkoret om elektronisk övervakning ikraft i oktober 2011.
78

 

 

 

3.5.1 Elektronisk övervakning   

Den elektroniska övervakningen är en fotboja med GPS som ska användas för att kontrollera 

efterlevnaden av det särskilt utvidgade kontaktförbudet. Efter den nya lagens tillkomst föreligger nu 

en presumtion om att särskilt utvidgat kontaktförbud alltid ska förenas med villkor om elektronisk 

övervakning om inte särskilda skäl talar mot det, enligt 2 § st. 3. Sådana särskilda skäl kan till 

exempel vara att förbudspersonen är hemlös och saknar regelbunden tillgång till elektricitet för att 

kunna ladda batterierna till fotbojan eller lider av en sjukdom som gör det omöjligt att sköta den 

elektroniska utrustningen
79

. Skyldigheten att medverka till att övervakningen kan komma till stånd 

och fortgå verkställs när beslutet har meddelats, och stadgas i 2 a §
80

.   

Det förekommer både positiva möjligheter samt begränsningar med den elektroniska 

övervakningen. Dess syfte är att förhindra förbudspersonen från att överträda sitt kontaktförbud och 

utgör en preventiv funktion som ger tekniskt stöd vid bevisning av överträdelse. Avhängig storleken 

av det fredade området kan en sådan övervakning med GPS möjliggöra en polisiär insats. 

Skyddspersonen utrustas med en radiomottagare som larmar om fotbojan kommer för nära. Hon bär 

även en mobiltelefon som polisen kan ringa om en överträdelse sker. Polisen hinner då varna 

skyddspersonen om överträdelsen, vilket ger henne tid att sätta sig i säkerhet och skydda sig.
81

 

Dock är en svaghet med övervakningen att förbudspersonen är skyldig att medverka till den, då det 

finns en del människor som inte har möjlighet eller är villiga att samarbeta. Om det skulle vara 

fråga om att han lider av ett allvarligt narkotika-eller alkoholmissbruk, eller en allvarlig psykisk 

sjukdom torde det övervägas huruvida han har förutsättningarna att kunna hantera övervakningen
82

.  

En annan begränsning som ofta lyftes fram som en nackdel mot införandet av övervakningen är att 

den kan ge upphov till så kallad falsk säkerhet. Med det menas att skyddspersonen genom 

övervakningen upplever en säkerhet som inte riktigt motsvarar det skydd som övervakningen 

innebär i verkligheten. Uppkomsten av den falska säkerheten har sin bakgrund i att tekniken inte är 

helt oproblematisk och att tekniken därutöver kan komma att manipuleras av förbudspersonen.
83

 

För att det inte ska bli fråga om falsk säkerhet är det av väsentlig vikt att polisen informerar 

skyddspersonen om innebörden av kontaktförbudet och klargör att även om förbudspersonen är 

elektronisk övervakad så kan det finnas situationer där polisen inte kommer hinna fram i tid vid ett 

larm. Med hänsyn till att det fredande området inte är så stort kan det tidsmässigt från ett larm till 

ett eventuellt angrepp gå väldigt fort, och risken finns att polisen inte hinner dit. Den utsatta 

personen bör därför vara bered och ha möjlighet att sätta sig i säkerhet även vid elektronisk 

övervakning.
84

 

                                                        
76

   SOU 2008:81 s. 157.  
77

   Brå, Besöksförbud, 2007, s. 49. 
78

   Prop. 2010/11:45 s. 46.  
79

   Nilsson, not 11.  
80

   Skyldigheten att medverka är straffsanktionerad i 25 §.  
81

   Prop. 2010/11:45 s. 47. Och Sörensson, s. 67f.  
82

   Sörensson, s. 70.  
83

   Prop. 2010/11:45 s. 48. 
84

   Sörensson, s. 70.  
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När bestämmelsen om elektronisk övervakning infördes var inte dess teknik tillgänglig. Och 

än idag, det vill säga 1,5 år efter lagens tillkomst, saknas tekniken fortfarande. Det betyder att det 

saknas möjlighet att förordna att någon ska använda den.
85

 Polisen inledde processen med att ta in 

anbudsförfrågningar för fotbojan först åtta månader efter att lagen trädde i kraft, trots att man hade 

kännedom cirka ett år innan lagen infördes att upphandlingen skulle bli svår. 
86

 Det verkar nu som 

att förseningen skylls på den nya tekniken. Den främsta anledningen till att tekniken inte finns idag 

är att just den formen av elektronisk övervakningssystem i fråga är annorlunda och så pass 

avancerad att polisen har haft svårigheter med att finna ett företag som kan tillverka och leverera 

den särskilda tekniken. Polisen har nu funnit ett företag i England som ska leverera fotbojan, och 

den förväntas vara i bruk till sommaren 2013
87

. 

 Sedan flera år används elektronisk kontroll inom den svenska kriminalvården. Skillnaden 

mellan den elektroniska kontrollen där och den övervakning som gäller vid kontaktförbud är att den 

senare ska användas i brottsförebyggande syfte, vilket innebär att den kanske till och med kan 

användas innan det finns en misstanke om ett konkret brott. Övervakningen av kontaktförbud 

åsyftar att hjälpa brottsoffrets framtida behov av skydd, medan den andra typen är en del av 

verkställigheten efter att någon har dömts för ett brott.
88

  

 
 

3.6 Överträdelse av kontaktförbud  

 
Eftersom syftet med ett kontaktförbud är att förebygga brott och hotfulla situationer krävs det att det 

meddelade kontaktförbudet medför den avsedda tryggheten för skyddspersonen. Det är således av 

särskild vikt att överträdelser av förbudet beivras på ett resultatrikt sätt. Överträdelse av ett 

kontaktförbud är utformad på så sätt att det inte är ett angrepp mot skyddspersonens integritet, utan 

närmast som ett brott mot själva förbudet, det vill säga som en överträdelse av en påbjuden 

ordning.
89

 Den som överträder ett sådant förbud döms för överträdelse av kontaktförbud till böter 

eller fängelse i högst ett år, i enlighet med 24 §. Den som enligt 2 § st. 2 belagts med kontaktförbud 

med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar att 

den elektroniska övervakningen kommer till stånd eller kan fortgå döms enligt 25 § för hindrande 

av elektronisk övervakning till böter eller fängelse i högst ett år.  

Trots att det är brottsligt att överträda ett kontaktförbud kan skyddspersonen inte vara säker 

på att en misstänkt överträdelse leder till en akut polisuttryckning i samtliga fall, eller att det vid de 

fall polisen rycker ut inte är säkert att den hinner fram i tid. Skyddspersonen som utsätts för hot 

behöver följaktligen ha en beredskap för att sätta sig i säkerhet och skydda sig, även om det finns ett 

gällande kontaktförbud.
90

  

Är det fråga om ringa fall av överträdelse ska straffansvar inte ådömas, jämlikt 24 § st. 2. 

Ansvarsfrihetsregeln tar bland annat sikte på enstaka överträdelser där parterna träffat på varandra 

av en tillfällighet och där kontakten varit kortvarig. Anledning att överväga om det rör sig om ringa 

överträdelse föreligger även när skyddspersonen handlat på ett sätt som ger förbudspersonen 

grundad anledning att uppfatta att han eller hon ville ha kontakt med förbudspersonen. Andra 

situationer där fråga om ringa överträdelse kan uppstå är när kontakten kan betraktas som klart 

ursäktlig då förbudspersonen hade ett berättigat intresse av att ta kontakt med skyddspersonen men 

där kontakten ändå inte anses vara uppenbart befogad, samt vid de enstaka fall då parterna har 

försonats och båda önskar att förbudet upphävs.
91

 Undantaget om ansvarsfrihet vid ringa 

överträdelser ska ha ett restriktivt tillämpningsområde och utgör således en spärr för att enbart de 

                                                        
85

   Lindqvist, A. GPS på fotboja ökar skyddet för utsatta, Polisen. 
86

   Orring, A. Ny gps-fotboja försenad, Nyteknik.  
87

   Polisen, GPS ska öka skyddet för utsatta. 
88

   Sörensson, s. 66f.  
89

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – En handbok, s. 62. 
90

  Sörensson, s. 40.  
91

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – handbok, s. 64. Prop. 1987/88:137 s. 52.   
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allra lindrigaste överträdelserna inte täcks av det straffbara området.
92

 När beslut om att inte inleda 

eller lägga ned en förundersökning tas på grund av det föreligger ett ringa fall bör det inte råda 

någon tvekan om att det är fråga om en klart ursäktlig kontakt.
93

 

Den vanligaste påföljden för enstaka överträdelser av kontaktförbud är dagsböter. Det kan 

bli fråga om fängelse eller annan påföljd om förbudspersonen har begått allvarliga eller upprepande 

överträdelser. En viktig omständighet som särskilt beaktas vid straffvärdet och påföljdsvalet är 

huruvida förbudspersonen tidigare har gjort sig skyldig till överträdelse av kontaktförbud. Med 

hänsyn till att brottet är uppbyggt som ett förbud mot en påbjuden ordning bör det kunna göras 

gällande att återfall också utgör tecken på ett uppenbart lagtrots.
94

 Om det är fråga om ett snabbt 

återfall efter föregående dom eller villkorlig frigivning kan även en enstaka överträdelse leda till 

fängelse
95

. Dock behöver inte den tidigare domen avse överträdelse av kontaktförbud för att 

återfallet ska vara av betydelsefull vikt, utan om förbudspersonen gör sig skyldig till överträdelse av 

kontaktförbud efter dom eller verkställighet av straff för brott riktade mot skyddspersonen kan även 

tämligen få överträdelser motivera ett fängelsestraff
96

. Andra faktorer som har en inverkan på 

straffvärdet i skärpande riktning är naturligtvis omfattningen av överträdelsen
97

, vilken typ av 

överträdelse det är fråga om
98

 samt om överträdelsen innehåller hot eller kränkande uttalande.
99

  

Inte sällan torde gärningen (överträdelsen) täcka även andra brott såsom olaga hot eller 

misshandel, vilket medför att ett gemensamt straff för brottsligheten ska bestämmas i enlighet med 

de befintliga reglerna om straff vid flerfaldig brottslighet.
100

 Den nya lagen innebär dessutom att en 

strängare straffskala är tillämplig vid upprepade fall av överträdelser i vissa fall. Det gäller då det 

varit fråga om bland annat flera upprepade överträdelser, ofredande samt andra former av 

trakasserier, vilket kan resultera i att bestämmelsen om olaga förföljelse enligt 4 kap. 4 b § BrB kan 

bli tillämplig. 

 

3.7 Kontaktförbud i förhållande till straffprocessuella tvångsmedel 
 

En generell regel är att bedömningen vid meddelandet av ett kontaktförbud inte ska påverkas av om 

den som ska åläggas förbudet är häktad eller belagd med restriktioner.
101

 Enligt förarbetena 

föreskrivs det att en generell begränsning vid tillämpning av kontaktförbudslagen bör vara att man 

inte ska tillämpa kontaktförbud om någon mindre ingripande åtgärd kan uppnå samma syfte, vilket 

är samma princip som gäller vid tillämpningen av straffprocessuella tvångsmedel.
102

 

Påföljdssystemet och straffprocessuella tvångsmedel, som till exempel anhållande eller häktning, 

reglerar möjligheterna att ingripa och straffa gärningspersonen vid redan begångna brott, och har 

                                                        
92

  Prop. 2010/2011: 45 s. 61f.  
93

  Följande domar ger stöd för detta: Göta Hovrätt, mål B130-09 och RH 1993:24. I den första domen bedömde både  

     tingsrätt och hovrätt att ett bud med röd ros till skyddspersonen inte var att anse som en ringa överträdelse.   

    Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – handbok, s. 64. 
94

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – handbok, s. 66f.  
95

  Se Svea hovrätts mål B 1495-09 – tio dagar efter en tidigare dom ringde förbudspersonen ett telefonsamtal till  

    skyddspersonens arbete.  
96

  Se Göta hovrätt mål B 1341-09.  
97

  Se Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 2381-07, B 1674-07 , där straffvärdet ansågs ligga på fängelsenivå  

    trots att det inte handlade om återfall. De här avsåg två tingsrättsdomar där den senare domen gällde brott som  

    begåtts efter den första. Påföljden blev fängelse i tre månader.  
98

  Att förbudspersonen besöker skyddspersonen i hemmet eller på arbetsplatsen talar starkt för straffvärde i skärpande  

     riktning, se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige dom i mål B 2354-09.  
99

  Se Svea Hovrätt dom i mål B 4488-09 där förbudspersonen gjort sig skyldig till nio fall av överträdelser av  

     kontaktförbud samt sex fall av olaga hot. Bedömningen av straffvärdet påverkas av det stora antalet gärningar det är  

     fråga om och av förbudspersonens tidigare brottslighet.  Av ännu större betydelse är att det rör sig om upprepande  

     kränkningar av skyddspersonens personliga integritet under lång tid och att hon har förorsakats betydande rädsla.   

     Påföljden blev fängelse i tre månader. Se även Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – handbok, s. 66f. 
100

  Kap. 30 och 34 BrB. Prop. 2010/11:45 s. 60.  
101

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en handbok, s. 26. 
102

  Prop. 1987/88:137 s. 20.   
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inte den primära avsikten att reglera brottsoffrets framtida skyddsbehov.
103

 Kontaktförbud däremot, 

tar sikte på de få fall där det erfordras ett individuellt förbud mot kontakter för att ge ett tillräckligt 

skydd mot övergrepp och trakasserier. Det åsyftar således inte till att kompensera eller komplettera 

ett straffprocessuellt tvångsmedel, utan är tillämplig i de fall där det generella straffhotet inte är 

tillräckligt.
104

 

I Åklagarmyndighetens rapport från år 2008 framkom det att en del åklagare i vissa fall då 

den misstänkte har varit frihetsberövad på grund av misstanke om brott har avvaktat med att ta 

beslut om ansökan om kontaktförbud tills rätten har fastställt frågan om frihetsberövandet eller 

beslutat att inte bevilja kontaktförbud med anledning av att den som förbudet önskas gälla mot är 

häktad. Även vissa domstolar eller enskilda domare bedömde att det inte förelåg häktningsskäl om 

brottsoffret för det häktningsgrundade brottet redan hade ett kontaktförbud som skydd. 

Handläggningen indikerar på att vissa åklagare och domare ser ett motsatsförhållande alternativt en 

utbytbarhet mellan frihetsberövande och kontaktförbud. I de fall åklagaren bedömer att villkoren för 

att meddela kontaktförbud inte är uppfyllda på grund av ett befintligt frihetsberövande föreligger 

starka skäl att ompröva beslutet, till exempel då de tidigare gällande restriktionerna upphör.
105

  Det 

är klart att bedömningen huruvida förutsättningarna för kontaktförbud föreligger och risken för att 

brott ska begås kan influeras av det faktum att den person som förbudet önskas gälla mot är 

frihetsberövad med restriktioner. Man kan dock inte förhindra alla kontakter från en frihetsberövad, 

vilket tyder på att ett kontaktförbud således kan vara befogad även om förbudspersonen är 

häktad.
106

  

 

3.8   Kontaktförbud inom Europeiska unionen 
 
Ett kontaktförbud som meddelats i Sverige är endast giltig inom landets gränser. Skyddet för 

brottsoffer och regleringen av skyddsåtgärder hanteras inte endast i Sverige utan det pågår även ett 

europeiskt arbete kring detta, vilket har resulterat i att EU-lagstiftningen har utvidgats genom att en 

ny förordning, direktiv och konvention har antagits. Det pågår ett arbete i Europa för att förbättra 

skyddet för kvinnor som har utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. Våldet mot kvinnor och 

andra existerar naturligtvis inte endast i Sverige, utan förekommer överallt och det är därför av 

väsentligt vikt att skapa ett samarbete inom Europeiska Unionen, EU. Den 7 april 2011 antog 

Europarådet konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hem 

(Istanbulkonventionen), vilken Sverige undertecknade den 11 maj 2011.
107

 Syftet med 

konventionen är bland annat att uppmärksamma behovet av ökat jämställdhet mellan kvinnor och 

män, då kvinnovåld är djupt rotat i bristfällig jämställhet. Den här konventionen är det första 

juridiska bindande internationella instrumentet som medför en övergripande rättslig ram med avsikt 

att förhindra våld, skydda offren och döma de som gör sig skyldiga till lagöverträdelser.
108

 En 

svensk anslutning till konventionen bedöms innebära vissa lagändringar, och i promemorian om 

Sveriges tillträde till konventionen föreslås vissa lagändringar som behöver göras för att uppfylla 

konventionens förpliktelser.
109

 Vad gäller vår lagstiftning om kontaktförbud behöver inte några 

lagändringar göras, med stöd av artikel 53 i konventionen. Artikeln stadgar att parterna ska företa 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att garantera att överträdelser av 

                                                        
103

  Prop. 2010/11:45 s. 48. 
104

  Prop. 1987/88:137 s. 20.   
105

  Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en handbok, s. 26. Se även JO beslut, 2007-12-18. 
106

 Åklagarmyndigheten, Besöksförbud- en kartläggning, s. 22. 
107

  Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i  

     hemmet samt vissa frågor om kontaktförbud avseende gemensam bostad, Ds 2012:52, s. 11.   
108

  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Yttrande om ”Att utrota våld mot kvinnor i hemmet”, 2012, Bryssel,  

      s. 4.  
109

  De lagändringar som behövs för att uppnå konventionens krav är bl.a. ändringar för att nå kravet på immunitet och      

      privilegier för människor som deltar i den övervakningsmekanism som konventionen etablerar, lagändringar som  

      behövs för att uppnå förpliktelser som avser tvångsäktenskap och fortsatt uppehållstillstånd. Ds 2012:52, s. 11.  
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kontaktförbud är föremål för effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga eller andra 

rättsliga sanktioner, vilket redan fullgörs av Sverige.
110

 Kontaktförbudet är annorlunda uppbyggt i 

svensk rätt även om syftet är detsamma. De svenska bestämmelserna sträcker sig längre än 

konventionens artikel då skyddet inte bara avser risk för brott utan även förföljelser och allvarliga 

trakasserier som inte alltid är kriminaliserade.
111

 

Ett resultat av den ökande fria rörligheten är att fler människor reser eller flyttar utomlands. 

Detta bidrar till att det är av ytterst vikt att säkra att tillfälliga skydd, som åsyftar att skydda 

brottsoffer
112

 och meddelas i en medlemsstat, bevaras när en person reser eller flyttar till en annan 

medlemsstat. Den personen ska behöva gå igenom utdragna förfaranden. Skyddsåtgärden kan till 

exempel utgöra ett kontaktförbud.
113

 För att säkerställa snabb, billig och effektiv metod som medför 

att skyddsåtgärder är gällande i hela EU presenterade Europeiska kommissionen i maj 2011 

förslaget till förordningen om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga 

förhållanden. Förordningen gör det möjligt för personer som meddelats skyddsåtgärder beslutade i 

civilrättsliga frågor att ta med sig detta skydd till en annan europeisk medlemsstat och få det erkänt 

där. Förordningen baseras på artikel 81.2 a,e och f i EUF-fördraget.
114

 Initiativet till den här 

förordningen påvisar behovet av att utveckla skyddet för brottsoffer, och är en del i en åtgärdspaket 

som syftar till att förstärka brottsoffers rättigheter. Då förordningen enbart gäller skyddsåtgärder i 

civilrättsliga förfaranden innebär det att vid överträdelser av skyddsåtgärderna prövas de 

straffrättsliga påföljderna av nationell lagstiftning i var och en av EU- medlemsstaterna.
115

  

 Denna förordning utgör samtidigt ett komplement till direktivet om europeisk skyddsorder, 

som ska erkänna ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder som beslutas i straffrättsliga frågor. 
116

 

Direktivet om europeisk skyddsorder antogs den 13 december 2011 och senast den 11 januari 2015 

ska alla medlemsstater ha implementerat direktivet. Direktivet innebär således ömsesidigt 

erkännande av nationella kontaktförbud mellan EU medlemsstaterna utan komplicerade 

förfaranden
117

. De åtgärder som direktivet omfattar motsvaras till viss del av den svenska 

lagstiftningen. Det existerar idag varken svensk lagstiftning som berör övertagande och 

verkställande av sådana beslut eller överförande av sådana beslut till andra stater.
118

 

Implementeringen av detta direktiv kräver således ny lagstiftning.  

 Under förhandlingsarbetet har Sverige arbetat för att förordningen som gäller för 

civilrättsliga frågor ska utgöra ett tillägg till den ordning för ömsesidigt erkännande som gäller för 

straffrättsliga skyddsåtgärder enligt direktivet. Vårt land har därför jobbat för att myndigheterna i 

medlemsstaterna ska utgöra en aktiv funktion i förfarandet och förete en person som är i behov av 

hjälp och stöd denna hjälp när han eller hon behöver ta med sig skyddsåtgärden till en annan 

medlemsstat. Definitionen av vilka skyddsåtgärder som omfattas skiljer sig delvis åt mellan 

förordningen och direktivet och dessa två rättsakter reglerar således delvis olika sorters åtgärder. 

För det fall skyddsåtgärden kan förenas med misstanke om brott är tanken att skyddsåtgärderna ska 

prövas enligt bestämmelserna i direktivet om europeisk skyddsorder. Sverige förklarar således att 

vårt svenska kontaktförbud hanteras på lämpligast sätt inom ramen för det straffrättsliga direktivet 

om europeisk skyddsorder.
119

   

                                                        
110

  Ds 2012:52, s. 190. 
111

  A. a. s 191.  
112

  särskilt offer för våld i hemmet, stalking eller våld mot barn. 
113

  Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av  

      skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden, 2011, s. 4.  
114

  Justitiedepartementet, Rådspromemoria 2013-02-25, Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7-8  

      mars 2013 i Bryssel, s. 1f.  
115

  Europeiska unionen, Ömsesidigt erkännande om skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (förslag). 
116

  Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU om den europeiska skyddsorder. 
117

  Justitieministeriet, Förslag till genomförande av EU-direktivet om besöksförbud.  
118

  Justitiedepartementet, Rådspromemoria 2013-02-25, Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7-8  

      mars 2013 i Bryssel, s. 6. 
119

  A. a. s. 3 ff. 
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4 Kontaktförbud i praktiken  

4.1 Kritik mot kontaktförbud  
 
I media har det riktats väldigt mycket kritik mot kontaktförbudets verkan i praktiken. Det som 

särskilt uppmärksammats är de situationer som berör kvinnor som har fallit offer för och mördats av 

sina före detta män, och där dessa kvinnor tidigare fått sina ansökningar om kontaktförbud avslagna 

eller där ett befintligt kontaktförbud helt saknat effekt.  

 

 Förra året i februari höggs en kvinna i Malmö ihjäl av sin före detta sambo utanför hennes 

bostad framför deras två barn. Mannen hade tidigare frihetsberövat kvinnan, vilket han 

senare dömdes för. I avvaktan på att avtjäna fängelsestraffet blev gärningsmannen frisläppt 

från häktet och hann mörda henne under denna tid. Det ansågs inte föreligga någon risk för 

att mannen skulle begå brott i väntan på fängelsestraffet. Trots att mannen tidigare hade 

meddelats ett kontaktförbud som var gällande vid mordtidpunkten var det inte något som 

hindrade honom från att döda.
120

  

 

 I mars i år sköts en 45-årig kvinna till döds av hennes tidigare sambo. Kvinnan hade ansökt 

om kontaktförbud men åklagarkammaren i Göteborg avslog ansökan en månad innan 

mordet. Hon ska tidigare även ha anmält honom för misshandel men det lades ner på grund 

av saknad av bevis. Han var tidigare ostraffad.
121

 

 

 I november förra året knivhöggs en 41-årig kvinna av sin före detta fästman i Mölndal. 

Mannen hade tidigare dömts för misshandel mot samma kvinna både år 2009 och 2011, 

samt även senare anmälts för samma brott. Hon hade tidigare beviljats ett kontaktförbud 

men åklagarmyndigheten drog in förbehållet mot mannen efter kvinnans egen begäran.
122

   

 

 En annan kvinna hotades och förföljdes av sin före detta pojkvän i tio år efter att de 

separerat. Hon ansökte om kontaktförbud men det avslogs då det ansågs vara 

integritetskränkande mot mannen, medan hon själv utrustades med en GPS som 

dokumenterade hennes position dygnet runt. Mannen polisanmäldes men blev inte fälld då 

det inte gick att styrka att hoten hade till syfte att skrämma. Kvinnan ansökte om att få sina 

personuppgifter sekretessbelagda och flyttade.
123

 

 

Tryggare Sverige, som är en stiftelse med syfte att förbättra situationen för brottsoffer, konstaterar 

att kontaktförbud inte fungerar på ett tillfredställande sätt och inte utnyttjas tillräckligt. Lagen är bra 

men en förutsättning för att kunna förebygga brott i nära relationer är att myndigheterna har 

strukturerade hot- och riskbedömningar snarare än att göra bedömningar efter egen magkänsla. 

Stiftelsens personsäkerhetsexpert menar att om strukturerade hot – och riskbedömningar hade 

genomförts hade det i nästan samtliga av de fall som granskats, bland annat mordet i Göteborg, 

påträffats tydliga riskfaktorer.
124

   

 I samband med all kritik som förs mot rättsväsendet och myndigheterna som inte beviljar 

kontaktförbud i de fall där människor sedan mördats, förklarar polisen att det är svårt att veta vilka 

konsekvenser som kan uppstå när det saknas tydliga indikationer på att allvarlig skada kan 

                                                        
120

  Mål nr B 2166-12, även kallad bajonettmålet.  
121

  Sveriges Radio, Den mördade kvinnan hade ansökt om kontaktförbud och anmält mannen för misshandel.  
122

  Göteborgs Tingsrätt, mål nr B 14087-12. Linné, P. Ex-sambo anhållen för mord, Göteborgsposten.   
123

  Sveriges Television, seminarium om stalking. Brottsofferveckan - 2. Helena Berggren, berättar själv under  

      seminariet hur hon upplevde lagen om kontaktförbud.  
124

  Tryggare Sverige, Dödad kvinna nekad kontaktförbud, Mynewdesk.  
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uppkomma. Man kan inte beakta andra omständigheter än de som föreligger vid just den tidpunkten 

då beslut om kontaktförbud ska fattas.
125

  

 Enligt Brå:s rapporter leder inte kontaktförbud till att våld och trakasserier upphör och både 

åklagare och frivilligorganisationer uppfattar lagen ofta som bristfällig.
126

 En tiondel av de 

tillfrågade frivilligorganisationerna ansåg att reglerna (innan bestämmelsen om elektronisk 

övervakning infördes) inte ger det skydd som utsatta kvinnor och barn behöver. Hälften av samtliga 

länspolismästare delade samma åsikt som föregående organisationer. Dessa rapporter med 

intervjuer redovisar dock hur situationen såg ut år 2003 och 2005 och sedan dess har lagen som sagt 

skärpts en aning.  

 Trots den kritik som framförs i media framkommer det av en undersökning som Brå 

genomförde år 2007 att 80 % av de som skyddas av ett kontaktförbud upplever att förbudet som 

helhet har medfört positiva saker. Det som framför allt upplevs som förbättrat är att de har lämnats 

ifred och känner en ökad trygghet. De personer som fått sin ansökan avslagen uppfattar däremot sin 

situation mer negativt.
127

 Däremot har situationen ändrats en aning sedan år 2007 och det har blivit 

svårare att få kontaktförbud beviljat, vilket sannolikt har en inverkan på de berördas uppfattning om 

lagen.  

 

4.2 Antalet ansökningar och andelen beviljade 
 

Sett ur en tioårsperiod, 2000-2010, har antalet ansökningar om kontaktförbud mer än fördubblats 

medan antalet beviljade successivt minskat med åren. År 2000 gjordes ungefär 5 700 ansökningar 

och år 2010 var motsvarande siffra ungefär 12 600. Andelen beviljade kontaktförbud har under 

samma period minskat från 53 % år 2000 till 32 % tio år senare.
128

 

I förhållande till tioårsperioden har antalet ansökningar och andelen beviljade kontaktförbud 

under de senaste tre åren, 2010 -2012, inte förändrats anmärkningsvärt. År 2012 gjordes ungefär  

13 300 ansökningar, vilket är en ökning med 6,4 % sedan år 2010
129

. Andelen beviljade 

kontaktförbud utgör 32 % av alla ansökningar sedan år 2010, vilket är riksgenomsnittet idag
130

. Det 

innebär att tillämpningen av kontaktförbud har blivit mer restriktiv från år 2000 till 2010 och det har 

således blivit svårare att få ett sådant förbud beviljat i förhållande till tidigare.  

Medan det totala antalet ansökningar ökar med åren gäller inte detsamma för särskilt 

utvidgat kontaktförbud. Enligt statistik från Brå och Åklagarmyndigheten har antalet beviljade 

beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud varit på samma nivå sedan den typen av förbud infördes i 

svensk rätt år 2003. Antalet sådana meddelade beslut har sedan dess endast varit mellan noll till två 

stycken per år. År 2010, innan lagen om kontaktförbud trädde i kraft meddelades ett enda särskilt 

utvidgat kontaktförbud och år 2012 var motsvarande siffra noll, vilket betyder att den nya lagen 

hittills inte har medfört någon förändring i antalet beviljade sådana förbud.
131

 Brå konstaterar att 

anledningen till varför just den bestämmelsen tillämpas så sällan är att rekvisiten för förbudet är 

stränga och att det saknas situationer i vilka regeln kan tillämpas.
132

 Det är dessutom svårt att bevisa 

överträdelse av utvidgat kontaktförbud, vilket är ett krav för att särskilt utvidgat kontaktförbud ska 

tillämpas.  

Vad gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad är det en liten del av de som beviljas. 

Mellan åren 2010 och 2012 har mellan 12 600- och 13 500 kontaktförbud meddelats per år, varav 

                                                        
125

  Blixter, B. Den mördade kvinnan hade ansökt om kontaktförbud och anmält mannen för misshandel, Sveriges Radio. 
126

  Brå, Nya regler i lagen om besöksförbud. Delrapport, 2005, s. 7.  
127

  Brå, Besöksförbud, 2007, s. 9.  
128

  Strandell, s. 29ff.  
129

  Mer exakt, 12 583 ansökningar för år 2010 respektive 13 450 ansökningar för år 2012, där även kontaktförbud som  

      förlängts inkluderats. 
130

   Se bilaga 1.  
131

  Brå, Besöksförbud, 2007, s. 22. Se statistiken i bilaga 2.  
132

  Brå, Delrapport, 2005, s. 7.  
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endast ungefär 100 per år avser den gemensamma bostaden.
133

 Ett skäl till det låga antalet är att 

bestämmelsen kräver att det föreligger en påtaglig risk för att förbudspersonen kommer att begå 

brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid, samtidigt som förbudet måste väga 

väsentligt tyngre än den integritetsinskränkning som den innebär. Kraven är väldigt högt ställda.  

 Att andelen beviljade kontaktförbud har haft en nedgång har delvis att göra med JO:s 

restriktiva syn på tillämpningen av förutsättningarna, eller närmare bestämt på förutsättningen 

tidigare brottslighet. JO genomförde en inspektion vid åklagarkammaren i Norrköping där det 

kunde konstateras att i samtliga ärenden som har granskats har det varit fråga om situationer som 

avvikit från vad som antagits vara kontaktförbudets huvudsakliga tillämpningsområde, både vad 

gäller relationen mellan parterna och styrkt tidigare brottslighet. JO ansåg att det inte på objektiva 

grunder förelegat någon klar och konkret risk för brott, förföljelse eller trakasserier på det sätt som 

lagstiftningen kräver. Det här beslutet som kom år 2010 betonar att tillämpningen av förutsättningen 

tidigare brottslighet bör ske restriktivt.
134

  

Tolv åklagare som Brå har intervjuat konstaterar själva att allt fler ansökningar inte 

uppfyller kraven för ett kontaktförbud samt att orsaken till att andelen beviljade förbud minskar kan 

vara att de själva blivit mer restriktiva i sin tillämpning av lagen
135

. Åklagarna uppfattar att kraven 

för att tillämpa reglerna för ett kontaktförbud är högt ställda. Intervjun genomfördes dock i samband 

med Brås delrapport år 2005. Handboken för åklagarna har sannolikt bidragit till en mer enhetlig 

bedömning bland åklagarna, vilket även kan ha haft till följd att rutinerna stramats upp och färre 

ansökningar beviljats
136

.  

Det kan föreligga flera olika förklaringar till det totala ökade antalet ansökningar om 

kontaktförbud. En förklaring är att såväl myndigheter som frivilliga organisationer och massmedia 

under det senaste decenniet mer eller mindre aktivt bidragit till att sprida information om lagen om 

kontaktförbud till de utsatta och samhället i övrigt. Även polisens informationsplikt spelar en stor 

roll i detta sammanhang. Att polisen allt oftare informerar om möjligheten till kontaktförbud i 

samband med anmälningar om brott kan även antas vara en följd till ökningen.137 

 

4.3 Polisens arbete 
 
Polisen har vid fler tidigare tillfällen kritiserats för hur de hanterar sin skyldighet att informera 

brottsoffer om möjligheten till hjälp och skydd.
138

 Enligt inspektionen av polismyndigheternas 

handläggning av brottsofferfrågor år 2010 förelåg vid den tidpunkten brister i hanteringen av 

information till brottsoffer. Informationen som lämnades ut vid anmälan om brott var i många fall 

ostrukturerad. Det var endast i undantagsfall som polisen hade kontakt med förbudspersonen och 

uppföljning av kontaktförbud var varierande.
139

 Med hänvisning till uppföljningen som gjordes av 

denna inspektion år 2012 kan det konstateras att informationen till brottsoffer har förbättrats, men är 

fortfarande bristfällig. RPS har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. Det har till exempel 

tagits fram en handbok för information till brottsoffer och riktlinjer för hanteringen av 

kontaktförbud.
140

 I januari i år har polismyndigheterna på nationell nivå erhållit nya riktlinjer för 

kontaktförbud, som polisen ska arbeta utifrån. Ett nationellt krav är att alla ärenden som anmäls 

som olaga förföljelse används som föremål vid en strukturerad riskbedömning, vilket är en ny 

arbetsmetod som ökar chansen att upptäcka situationer där kontaktförbud kan vara nödvändigt. 

                                                        
133

   Bilaga 2. Dock har en mindre ökning skett med åren vad gäller beviljade kontaktförbud avseende gemensam bostad.  
134

  JO-beslut, 2010-12-21.  
135  Brå, Delrapport, 2005, s. 6.  
136  Rikspolisstyrelsen, Uppföljande inspektion, 2012:6, s. 16.  
137

   Brå, Besöksförbud, 2007, s. 22.  
138

   Strandell. s. 30f.  
139

   Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas handläggning av brottsofferfrågor, 2010:3, s. 33.  
140

   Rikspolisstyrelsen, Uppföljande inspektion av polismyndigheternas handläggning av brottsoffer, 2012:6, s. 4f.  
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Polismyndigheten i Västmanlands län sköter arbetet med kontaktförbud och stalking rätt bra.
141

 Av 

polisens planeringsförutsättningar för åren 2012- 2014 förklaras att Polismyndigheten ska ha väl 

utvecklade rutiner för kontaktförbud och användning av elektronisk övervakning i förening med 

detta.
142

 I de inspekterade polismyndigheterna
143

 föreligger ofta en uppföljning och en kontakt med 

skyddspersonen under tiden som förbudet gäller. I inspektionsuppföljningen förklaras det vidare att 

polisen bör bli bättre på att informera om vad ett kontaktförbud är och vilka förutsättningar som 

måste vara uppfyllda för att ett sådant förbud ska kunna beslutas.
144

 

På vilket sätt och i vilken utsträckning som information om kontaktförbud lämnas till 

brottsoffer har en inverkan på huruvida en ansökan om kontaktförbud är kvalificerad. En sökande 

får inte tolka det som ett erbjudande från polisen utan måste klart förstå innebörden av 

förutsättningarna. När förutsättningarna förklaras på ett tydligt och korrekt sätt kan det resultera i att 

den sökanden avstår från att ansöka om kontaktförbud, vilket innebär att antalet okvalificerade 

ansökningar minskar.
145

 Det är således viktigt att de ansökningar som görs är av kvalité, vilket ger 

en mer rättvis bild av hur stor andelen beviljade respektive inte beviljade kontaktförbud det 

egentligen är fråga om. I dag har den höga andelen inte beviljade kontaktförbud delvis sitt ursprung 

i att informationen som lämnas till sökandes inte är helt korrekt, vilket i vissa fall leder till att en 

ansökan görs trots att det inte är aktuellt med ett förbud i förhållande till det anmälda brottet eller att 

förutsättningarna inte är uppfyllda.  

Polisens kontaktcenter, PKC, är den enhet inom Polismyndigheten som mest och oftast 

kommer i direktkontakt med brottsoffer, och det är således av stor betydelse att höja kvaliteten i 

ingångsanmälningar och uppmärksamma brottsoffrens skyddsbehov. När ansökningar om 

kontaktförbud görs i samband med anmälan hos PKC finns det granskare som utreder detta och 

dessa granskare har i detta sammanhang en viktig nyckelroll då det är de som är ansvariga för 

kvalitetsgranskningen.
146

 

  

 

4.3.1 Informationshantering hos Polismyndigheten  

Under min praktiktjänstgöring hos Polismyndigheten i Västerås pågick ett arbete med informations 

– och utbildningssyfte för medarbetarna vad gäller kontaktförbud. Jag bidrog till det genom att 

utreda vilka enheter inom polismyndigheten i Västmanlands län som lämnar den första 

informationen om kontaktförbud, har den första diskussionen om kontaktförbud med personer som 

anmäler brott samt inom vilken enhet där andelen beviljade ansökningar om kontaktförbud är störst. 

Denna utredning genomfördes genom att granska samtliga brottsutredningar i Västmanlands län 

under mars, juni och oktober år 2012 där det har varit fråga om en ansökan om kontaktförbud
147

. 

Resultatet påvisar vilken enhet som behöver utbildning i hanteringen och informationen om 

kontaktförbud. Utredningen visar att den första informationen om kontaktförbud meddelas i de 

flesta fall av personal vid utredningsenheten, följt av PKC och därefter vid receptionen genom 

besök på polishuset.
148

 Av de totalt 62 granskade brottsanmälningarna med ansökan om 

kontaktförbud beviljades 21 av dem, det vill säga 34 %, vilket ligger väldigt nära riksgenomsnittet 

(32 %). Den största andelen beviljade ansökningar om kontaktförbud görs vid de fall där 

                                                        
141

   Sveriges Television, seminarium om stalking. Brottsofferveckan - 2, Maria Kanka, person-och  

säkerhetssamordningen i Polismyndigheten Västerås.   
142

   Rikspolisstyrelsen, Polisens planeringsförutsättningar för perioden 2012-2014, 2012, s. 27. 
143

   De inspekterade myndigheterna är Jämtlands län, Örebro län, Gävleborgs län, Norrbotten och Skåne.  
144  Rikspolisstyrelsen, Uppföljande inspektion, 2012:6, s. 15f. 
145  A. a. s. 16.  
146  A. a. s. 16. 
147

  De tre månaderna är jämt fördelade över året och polisen som är ansvarig för utredningen anser att det är tillräckligt  

      att granska de månaderna. Det skulle annars bli alltför många brottsutredningar att undersöka. 
148

  Det var fråga om totalt 62 ärenden under de tre månaderna. Vid 20 av ärendena lämnades information om  

      kontaktförbud till målsäganden av utredningsenheten. Vid 16 ärenden lämnades information av PKC och vid 14  

      ärenden av personal hos receptionen. Se bilaga 3.  
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information har lämnats av utredningsenheten,
149

 medan den lägsta andelen beviljade har 

anknytning till receptionen där målsägande besökt polishuset i samband med brottsanmälan.
150

 Vid 

86 % av de totalt beviljade ansökningarna om kontaktförbud föreligger det tidigare 

brottsanmälningar mot den utpekade personen som målsägande önskar kontaktförbud mot
151

.  

Detta förklarar att den enhet som ägnar sig åt mer utredande arbete utger mer riktig 

information om kontaktförbud i enlighet med de riktlinjer som finns. De olika siffrorna hos de olika 

enheterna har sitt ursprung i att enheterna har skilda arbetsområden med olika sätt att arbeta, vilket 

påverkar på vilket sätt information om kontaktförbud ställs till berörda personer. Utredningsenheten 

där bland annat krimjouren ingår ägnar sig åt mer undersökande arbete och ägnar mer tid åt varje 

enskilt ärende. Arbetet på receptionen och PKC är inte utredande, utan personalen på de enheterna 

utför mer service – och handläggningsarbete och har en kortvarig kontakt med besökare och de som 

anmäler brott
152

. Personal på PKC som tar emot samtal från brottsoffer har oftast en tidsfrist för 

varje enskilt samtal
153

 och kan därmed inte alltid ge korrekt information om kontaktförbud vid varje 

samtal. Det är således av väsentlig vikt att denna enhet och receptionen får utbildning i hanteringen 

av information om kontaktförbud.     
 

 

4.4 Skillnader mellan olika åklagarkammare 
  

En undersökning av det första året med den nya lagen om kontaktförbud genomförd av Tryggare 

Sverige visar att antalet som ansöker om kontaktförbud ökar samtidigt som andelen beviljade 

kontaktförbud ligger på samma nivå som de senaste tre åren.
154

 Riksgenomsnittet för andelen 

beviljade förbud var 32 % både perioden innan den nya lagen trätt i kraft (år 2010) och perioden 

efteråt.
155

 Dock föreligger en skillnad mellan landets 32 kammaråklagare vad gäller andelen 

meddelade förbud. Enligt Tryggare Sverige är det åklagarkammaren i Norrköping som beviljar 

störst andel kontaktförbud, medan åklagarkammaren i Eskilstuna är den kammare som beviljar 

minst andel. Vid åklagarkammaren i Norrköping beviljas 50 % av alla ansökningar och i Uddevalla 

47 %, samtidigt som kammaren i Eskilstuna blott beviljar 16 % och den i Södra Skåne 19 %. 

Variationsvidden mellan den kammare som meddelar flest kontaktförbud och den som meddelar 

minst sådana är 34 procentenheter, vilket är en betydande skillnad. 16 åklagarkammare meddelar 

fler kontaktförbud än riskgenomsnittet, där kammarna i Norrköping, Uddevalla, Sundsvall och 

Skövde meddelar flest förbud
156

. I verkligheten innebär det här således att sannolikheten att få ett 

kontaktförbud meddelat är större om en ansökan handläggs i Norrköping än om samma ansökan 

                                                        
149

  Inom den utredningsenheten ingår krimjouren som handlägger flera brottsanmälningar där det även är fråga om  

      kontaktförbud. 65 % av alla ansökningar om kontaktförbud beviljades när information lämnats av utredningsenheten.   
150

  Blott ett av de fjorton ärenden hos receptionen beviljades (0 %). Av ett ärende hos samordningen beviljades noll 

      men det är fråga om enbart ett ärende, vilket inte ger en rättvis bild av situationen. Av sex ärenden hos  

      familjevåldsroteln, FRV, beviljades blott ett (1 %) men detta anser jag vara lite underligt då FRV ägnar sig åt mer  

      utredande arbete i jämförelse med till exempel PKC och receptionen. Vid PKC beviljades 31 % av alla ansökningar.  

      Dessa siffror får beaktas med antalet fall som ligger till grund. Ett fåtal granskade fall ger inte en korrekt bild av 

      hur det egentligen förhåller sig i verkligheten.   
151

  Totalt för de tre månaderna i 2012 har det vid 18 av de 21 beviljade ansökningarna funnits tidigare  

      brottsanmälningar mot den utpekade personen.  
152

  Personal på receptionen kan dock t.o.m. hålla förhör med målsägande och borde genom förhöret bedöma om det är  

      aktuellt med kontaktförbud för målsägande och i sådana fall ge riktig information om lagen om kontaktförbud.  
153

  Enligt Wilhelmsson, Björn; chef för utrednings- och lagföringsenheten vid Polismyndigheten i Västeås. Intervju  

      2013-04-03.  
154

  Tryggare Sverige, Första året med lagen om kontaktförbud.  
155

  Se Bilaga 1.  
156

  Andra åklagarkammare som meddelar högre andel kontaktförbud än riksgenomsnittet är, förutom de nämnda, de i  

      Jönköping, Umeå, Helsingborg, Halmstad, Karlstad, Nyköping, Karlskrona, Kalmar, Borås, Växjö, Malmö och  

      Kristianstad.  
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skulle behandlas i Eskilstuna. De här stora skillnaderna mellan landets åklagarkammare existerade 

även innan den nya lagen trädde i kraft, vilket således innebär att det i praktiken inte har blivit 

någon märkbar förändring för den utsatte.
157

 

Grunden till skillnaden mellan åklagarkammarna kan till stor del vara att informationen till 

brottsoffer om kontaktförbud ser annorlunda ut i olika städer. Denna förklaring bekräftas även av de 

poliser som jag har intervjuat. En del åklagarkammare arbetar mer strategiskt och har god 

samverkan med polisen i dessa frågor, medan andra kammare arbetar på ett annorlunda sätt. En 

annan orsak kan vara att åklagare vid en kammare har en snäv uppfattning av vad som bedöms 

utgöra en förutsättning för ett kontaktförbud, medan åklagare vid andra kammare har ett mer 

generöst synsätt på liknande bedömning.
158

 Tidigare har det saknats enhetliga och tydliga riktlinjer 

som anger vad ett beslut om kontaktförbud ska grunda sig på samt hur ordet ”risk” ska tolkas. 

Åklagarnas handbok om ämnet är ett sätt att försöka bringa klarhet i dessa frågor. Med hänsyn till 

de intervjuer som gjorts med åklagare framhävs det att beslut om kontaktförbud i stor omfattning 

handlar om individuella bedömningar då termen ”risk” kan tolkas olika. Handboken som innehåller 

praxis har nu åtgärdat den alltför individuella bedömningen kring frågorna. Att det föreligger 

svårigheter att nå en enhetlig nivå vid beslut av kontaktförbud har inte enbart samband med att 

lagen uppfattas som otydlig, utan även med att åklagarnas beslutsunderlag sällan består av 

systematiska riskbedömningarna.
159

 

 

4. 5 Skillnader mellan åklagare vid samma kammare 
 
En granskning har genomförts hos tre åklagarkammare, den i Södertörn, Skövde och Sundsvall, 

under året 2010. Granskningen visar att de ärenden som beslutas hos åklagarkammaren i Södertörn 

meddelas av 33 åklagare
160

 och att det skiljer 37 procentenheter mellan den åklagare som beviljar 

lägst andel ansökningar (6 %) och den åklagare som beviljar flest andel ansökningar (43 %) där. 

Vid åklagarkammaren i Skövde skiljer det 58 procentenheter mellan den åklagare som beviljar lägst 

andel ansökningar (31 %) och den som beviljar flest andel (89 %). Motsvarande siffra bland 

enskilda åklagare vid åklagarkammaren i Sundsvall är 16 procentenheter. Resultatet visar vilka 

betydliga differenser som föreligger mellan hur enskilda åklagare bedömer i ärenden om 

kontaktförbud. Dessutom visar utredningen en spridning på totalt 83 procentenheter mellan den 

åklagare som meddelar minst andel förbud (6 %) och den åklagare som meddelar störst andel (89 

%). Den här utredningen torde dock tolkas med viss försiktighet eftersom den enbart omfattar en 

ettårsperiod. Vidare kan det även vara fråga om att en åklagare fattar flera beslut av samma karaktär 

i ett och samma åklagarärende.
161
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  Strandell, s. 29, 33. Under perioden 2005-2010 var det dock åklagarkammaren i Skövde som meddelade störst andel 

kontaktförbud och den i Södertörn minst andel.  
158

  Strandell, s. 33.  
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  Brå, Besöksförbud, 2007, s.10.  
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  Varje åklagare behandlar i genomsnitt 16 ansökningar och de åklagare som behandlar färre ansökningar än 

genomsnittet exkluderades från analysen.  
161

  Strandell, s. 34-38. Ansökan om kontaktförbud kan göras för flera familjemedlemmar mot samma gärningsman. 
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4.6 Rättens prövning  
 

Med hänvisning till 14 § kontaktförbudslagen har den som ålagts kontaktförbud eller den som 

förbudet avses skydda, rätt att få åklagarens beslut om kontaktförbud prövad av tingsrätten. Beslut 

om kontaktförbud som sedan ändras av tingsrätten har en påverkan på huruvida ett beslut av 

åklagaren är verkningsfullt och av ”starkt värde”. Om andelen ändrade beslut är stor påvisar det att 

åklagarna inte dömer riktigt i enlighet med de regler och riktlinjer som föreligger. Vid en 

granskning av samtliga beslut där tingsrätten i Västmanlands län, Eskilstuna och Norrköping prövar 

frågor av kontaktförbud under år 2010 och 2012 visar resultatet att antalet prövade mål av rätten 

samt andelen ändrade beslut varierar i landet och mellan åren.  

I Västmanlands län prövade tingsrätten fem beslut om kontaktförbud under år 2012, varav 

två av dem ändrades (upphävdes). Det betyder att 40 % av åklagarnas beslut ändrades det året, 

medan motsvarande siffra år 2010 var 30 %. Tre av tio av åklagarnas beslut om kontaktförbud 

upphävdes och övriga fastställdes.
162

   

Vid Norrköpings tingsrätt ändrades ett av sex beslut om kontaktförbud år 2012, vilket 

innebär att 17 % av kontaktförbuden upphävdes det året. År 2010 var det endast fråga om totalt två 

fall av kontaktförbud som prövades av tingsrätten, varav ett av dem, 50 %, upphävdes.
163

    

Vid Eskilstuna tingsrätt överklagades sju beslut om kontaktförbud år 2012, vilket 

resulterade i att ett av åklagarnas beslut om meddelade kontaktförbud upphävdes, medan övriga 

fastställdes. Det betyder att 14 % av de ändrades. År 2010 överklagades tre beslut, varav ett av dem, 

33 %, upphävdes.  

Jag granskade domar för åren 2010 och 2012 för att se om det föreligger en skillnad mellan 

hur effektiv åklagarens beslut var före nya lagens ikraftträdande och efter, men en sådan skillnad 

kan inte utläsas. Andelen ändrade beslut om kontaktförbud varierar mellan 14 – 50 % vid de olika 

tingsrätterna, men eftersom det i vissa fall bara är fråga om några få prövade beslut ger det inte en 

riktig korrekt bild av hur det egentligen förhåller sig. Dock är de större andelarna ändrade beslut 

som grundar sig på ett någorlunda större antal prövade frågor, av betydelse. Att tre av tio 

kontaktförbud upphävs av tingsrätten i Västmanlands län är anmärkningsvärt.  

 

4. 7 Överträdelse av kontaktförbud i praktiken 
 
Enligt en rapport som Brå har utfärdat uppskattas det att mellan en tredje del och hälften alla av 

kontaktförbud överträds.
164

 Mellan åren 2003 och 2008 har antalet anmälda överträdelser av 

kontaktförbud befunnit sig på en relativ jämn nivå, strax under 4000 per år
165

. Sedan år 2008 märks 

dock en klar ökning av antalet anmälda överträdelser och antalet har stigit för varje år. År 2012 

anmäldes 6 410 överträdelser, vilket är en ökning med 1 130 brott, i jämförelse med föregående år. I 

förhållande till året innan den nya lagen trädde ikraft, 2010, anmäldes då ungefär lika många 

överträdelser som år 2011, det vill säga ca 5 270 st. Detta utgör således en ökning med 17, 6 % av 

anmälda överträdelser av kontaktförbud mellan åren 2012 och 2011/2010. Samtidigt som antalet 

anmälda överträdelser var 6 410 för år 2012 meddelades 4 150 kontaktförbud under det året. Det 

kan även av nedanstående diagram avläsas att antalet utfärdade kontaktförbud minskade mellan 

åren 2008 och 2011, medan antalet överträdelser ökade framtill år 2012.  Det är vanligt 

förekommande att det vid denna typ av brott är fråga om en enskild gärningsperson som förövar ett 

upprepat antal överträdelser vilket resulterar i ett stort antal brott i anmälan.
166

 En tredjedel av de 
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 För år 2012 är det egentligen fråga om totalt sju prövade ärenden om kontaktförbud men då ett av de återkallades  

   valde jag att inte räkna med den. År 2010 prövades 14 frågor men tre återkallades och ett hade sänts till fel myndighet.  
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 Ett av målen avisades år 2012 pga. försent inkommen överklagan, och därför jag har inte inkluderat det till det totala  

     antalet prövade mål.   
164

 Brå, Besöksförbud, 2007, s. 49.  
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 Förutom år 2005 då siffran för anmälda överträdelser sjönk till ungefär 3500 st.  
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 Brå, Anmälda brott – Slutlig statistik för 2012, s. 14.  
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människor som anmäls för överträdelser återkommer i nya anmälningar
167

. Antalet anmälda 

överträdelser influeras även av hur aktivt polisen arbetar med personer som skyddas av 

kontaktförbud
168

. 

 
Figur 1. Antal utfärdade kontaktförbud och antal anmälda överträdelser av kontaktförbud mellan åren 2003-2012.  Bild 

från Brå, (Anmälda brott, slutlig statistik för 2012, s. 14.) 

 

Av de 5 270 anmälda överträdelserna under året 2011 resulterade enbart 148 av dem till 

lagföringsbeslut
169

 i hela landet.
170

 Av dessa 148 beslut resulterade 59 av de till böter, 19 till 

fängelse, 19 till åtalsunderlåtelse och 5 till strafföreläggande.
171

  

Statistiken varierar anmärkningsvärt mellan olika städer och år, både vad gäller antalet 

inkomna brottsmisstankar om överträdelser samt andelen åtalsbeslut. Andelen åtalsbeslut, det vill 

säga den del av de inkomna brottsmisstankarna som går till åtal, som meddelades i Norrköping år 

2012 var 28 %. Två år tidigare var siffran inte så mycket lägre, 23 %. Däremot förekommer det en 

skillnad vad gäller antalet inkomna brottsmisstankar vid de två åren, då siffrorna var 515 respektive 

133.
172

 Anledningen till varför siffran för antalet anmälda överträdelser var så hög år 2010 är att det 

fanns ett ärende som upptog 68 % (348 st.) av alla brottsmisstankar det året
173

. 

I Eskilstuna, där minst andel kontaktförbud beviljas, var antalet inkomna brottsmisstankar 

föregående år 527 medan motsvarande siffra för året innan var 30, vilket är en betydlig avvikelse. 

Mellan åren 2008 och 2010 har antalet brottsmisstankar varit mellan 100 och 300 st. Även andelen 

åtalsbeslut har varierat med åren. I Eskilstuna resulterade nästan alla, 98 % av brottsmisstankar om 

överträdelse av kontaktförbud till åtal föregående år, medan motsvarande siffra år 2010 var 14 %.
174

 

Avvikelserna i Eskilstuna, det vill säga det stora antalet anmälningar föregående år beror på två 

ärenden som upptog 69 % respektive 29 % (359 och 150 st.) av de inkomna brottsanmälningarna
175

.   

Anledningen till att de flesta överträdelser inte går till åtal kan ha flera förklaringar. Är det 

fråga om många överträdelser i samma ärende väcks inte alltid åtal för samtliga. Ringa 

överträdelser faller inte heller inom det straffbara området och i det fall överträdelsen inte är ringa 

kan det även vara svårt att bevisa att en kontakt har skett och varit brottsligt. Och som synes beror 

andelen överträdelser som leder till åtalsbeslut på hur de inkomna brottsmisstankarna ser ut i 
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 Prop. 2010/11:45 s. 34f.  
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 Sörensson, s. 40.  
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  Med lagföringsbeslut avses domslut, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.  
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  Brå, Kriminalstatistik 2011, Rapport 2012:11, s. 175.  
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  23 av lagföringsbesluten resulterade i skyddstillsyn och 11 av de till villkorlig dom, se Brå, Kriminalstatistik 2011,  

      s. 195f. 
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  Enligt statistik över antalet inkomna överträdelser och åtalsbeslut för åren 2010 och 2012, från    
     Åklagarmyndighetens planeringsavdelning i Stockholm. 
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  Enligt Hagman, Karin; statistiker vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, planeringsavdelningen. Mailkonversation                   

      2013-05-15. 
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  Enligt statistik över antalet inkomna överträdelser och åtalsbeslut för åren 2010 och 2012, från    
     Åklagarmyndighetens planeringsavdelning i Stockholm. 
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  Enligt Hagman, Karin; statistiker vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, planeringsavdelningen. Mailkonversation  

     2013-05-15. 
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städerna under varje år. Om det handlar om ett ärende som upptar hälften av alla brottsmisstankar 

och det ärendet ger till följd ett åtal, ökar det andelen åtalsbeslut. När sådana stora skillnader 

upptäcks är det således viktigt att beakta hur omständigheterna ser ut i det enskilda fallet.  

 
 

5 Analys 
 

Kontaktförbud har ett brottsförebyggande syfte och avser att utgöra ett led i arbetet med att 

förebygga och bekämpa brott i nära relationer. Det är således nödvändigt att säkerställa att det 

straffrättsliga skyddet är starkt. Lagen har genomgått flera förändringar sedan den trädde i kraft år 

1988 och har behövt skärpas och utvidgas då det förelegat ett behov av att förstärka 

kontaktförbudets brottspreventiva funktion. Frågan är om kontaktförbud fungerar tillfredställande 

idag eller om det fortfarande föreligger brister med den. För att utreda om något är tillfredställande 

är det oftast bristerna som uppmärksammas till största del, vilket förklarar varför det andra avsnittet 

här nedan är mer omfattande än det första.  
 

 

5.1 Positiva karaktärsdrag  
 

Lagen erbjuder en bra skyddsåtgärd med ett väldigt bra syfte. Den utveckling som lagen fick 

genomgå i samband med dess förnyelse år 2011 har bidragit till en del förändringar. De nya 

förändringarna innebär att uttrycket besöksförbud har ersatts med kontaktförbud, att de 

omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid riskbedömningen har förtydligats och 

omfattar fler faktorer, samt att proportionalitetsprincipens innebörd har klargjorts genom att det 

uttryckligen fastställts att en proportionalitetsprövning ska göras vid varje beslut om kontaktförbud. 

Dessutom har bestämmelsen om elektronisk övervakning införts för att kontrollera efterlevnaden av 

särskilt utvidgat kontaktförbud.  

Förbudets språkliga begreppsändring från besöksförbud till kontaktförbud är av positiv 

beskaffenhet då begreppet kontaktförbud stämmer bättre överens med hur ett sådant förbud redan 

används i verkligheten. Den nya benämningen omfattar så många fler kontaktsätt än bara förbud av 

besök. Ändringen syftar således inte till att utvidga tillämpningsområdet, utan bara till att förtydliga 

förbudets syfte. Nu när definitionen inte är begränsat till just ”besök” först r sannolikt fler 

människor förbudets innebörd och ser en möjlighet att ansöka om ett sådant, om de märker att 

förbudet är en nödvändig skyddsåtgärd i deras situation.  

Det är vanskligt att fastställa huruvida en konkret risk finns för att brott, förföljelse eller 

allvarliga trakasserier kommer att begås. Efter kritik från JO och enligt praxis har nu tolkningen av 

risken blivit restriktivare, och bidragit till att åklagare nu är noggrannare och försiktigare med vad 

som anses utgöra en konkret risk. Det är av väsentlig vikt att det finns tydligare riktlinjer som leder 

till att korrekta bedömningar genomförs. Åklagarnas handbok som bland annat innehåller riktlinjer 

och praxis i ämnet bidrar också till en mer enhetlig bedömning bland åklagarna, vilket är positivt. 

Även om den restriktivare tolkningen av risken innebär att färre ansökningar beviljas är huvudsaken 

att rätt bedömning ska leda till rätt beslut. Trots att kritiken började föras efter att nedgången av 

andelen meddelade kontaktförbud startade, har säkerligen åklagarnas snävare tolkning haft en 

inverkan på den fortsatta nedgången. 

Ett annat ändamål med den nya lagen är att det ska vara lättare att få ett kontaktförbud 

beviljat, eller snarare att de som är i behov av ett förbud ska kunna beviljas ett sådant. Detta mål ska 

kunna uppnås genom utvidgningen av de omständigheter som talar för ett kontaktförbud. Därmed 

har omständigheten tidigare brottslighet utökats till att även omfatta tidigare brottslighet mot annan 

person, vilket är väldigt bra och motiverar att fler kontaktförbud kan meddelas. En åklagare i 

Västerås bekräftar detta och förklarar att den nya faktorn brottslighet mot annan har motiverat 

henne att meddela kontaktförbud i de fall där hon tidigare inte skulle ha gjort det. Således kan en 

person som utsatt andra anhöriga för oönskade kontakter, förföljelse eller allvarliga trakasserier 
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meddelas ett kontaktförbud gentemot den nuvarande personen han trakasserar. Tidigare brottslighet, 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, borde utgöra ett tillräckligt tecken på att det 

finns en risk att han även kan skada en annan kvinna. Dock är andelen beviljade kontaktförbud på 

samma nivå idag som året innan lagen förnyades, med andra ord har de utvidgade rekvisiten inte 

direkt bidragit till någon förändring för den totala andelen beviljade förbud.  

Det nya villkoret om elektronisk övervakning av särskilt utvidgat kontaktförbud medför många 

positiva möjligheter. Det utmärkande är att den registrerar och samlar bevis när överträdelse av 

förbudsområdet sker, vilket bidrar till att gärningsmannen kan lagföras och dömas. När överträdelse 

har skett får skyddspersonen reda på det via elektroniska övervakningen, vilket leder till att hon 

förhoppningsvis hinner skydda sig och sätta sig i säkerhet, samt att polisen hinner till platsen och 

kan förhindra brott. Att veta att man är övervakad av polisen torde skrämma förbudspersonen och 

bidra till att man avstår från att överträda de fredade områdena. Skyddspersonen kommer att 

skyddas på ett mer effektivt sätt, och förutsättningarna för att bevisa överträdelse förbättras. 

Övervakningen syftar till att förstärka lagens skyddsverkan och inte som ett alternativ till en annan 

åtgärd.   

Även polismyndigheterna har en stor roll i arbetet med kontaktförbud. De kontaktpersoner 

och klargörandesamtal som polisen erbjuder förbuds-och skyddspersonen är en väldigt bra 

arbetsmetod för att utreda behov av åtgärder och förebygga överträdelser. En god kontakt med 

förbudspersonen kan vara en förebyggande åtgärd som bidrar till att kontaktförbudet inte överträds. 

Det är dessutom viktigt att alla polismyndigheter arbetar på samma sätt och att man kan mötas av 

samma professionalism var man än gör en anmälan. En fördel är att majoriteten av de som har fått 

ett kontaktförbud beviljat uppfattar skyddsåtgärden som positiv på det sätt att det får dem att känna 

trygghet och säkerhet. De känner att de får hjälp, samtidigt som andelen personer som nekas 

kontaktförbud upplever frustation.  

 

5.2 Bristfälliga karaktärsdrag   
        

Samtidigt som det finns fördelar med en skyddsåtgärd förekommer det alltid delar som är mindre 

bra. Tidigare brottslighet är bara ett villkor som särskilt ska beaktas vid riskbedömningen och utgör 

inte ett absolut krav för ett beviljande. Den här omständigheten ger dock en indikation på ökad risk 

för brottslighet, oavsett om det är skyddspersonen eller en annan anhörig person som tidigare utsatts 

för brott av förbudspersonen. Paradoxalt, ska man inte här utesluta tanken eller förminska risken om 

att människor som inte tidigare har begått brott inte är brottsbenägna. Att en människa inte har 

förövat brott behöver inte betyda att sannolikheten för att han ska företa en brottslig handling är 

mindre än en människa som tidigare är dömd för brott. Däremot är den generella uppfattningen att 

tidigare brottslighet är tecken på att personen kan återfalla i brottslighet. Med tanke på att  ett 

kontaktförbud ska tjäna ett förebyggande syfte bör det dock inte krävas att det i alla situationer kan 

styrkas att förbudspersonen har förövat brott mot den andra personen. Trots att det inte är ett krav 

har denne omständighet i praktiken kommit att uppfattas som nödvändig för att kunna meddelas ett 

förbud. Detta påvisar att förbudets preventiva effekter inte uppnås i avsedd utsträckning.  

Proportionalitetsprincipen är en viktig grund som måste beaktas vid riskbedömningen. 

Intresset att förhindra brott och trakasserier ska väga mer än integritets-och rörelseinskränkningen. 

Vid en sådan avvägning bör intresset för att förhindra brott alltid väga tyngst, anser jag. Det är 

olyckligt att det i vissa fall då ett kontaktförbud inte anses vara av större värde än den inskränkning 

som förbudspersonen utsätts för, leder till att den utsatta kvinnan tvingas offra mer för att känna sig 

säker. I många fall tvingas hon leva med skyddad identitet, vilket är beklagligt och orättvist. 

Samtidigt kan man inte ålägga en människa en integritetsbegränsning när det inte föreligger klara 

bevis.  

 Vad gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad, som är till för att avvärja omedelbar 

fara, krävs en mer allvarlig hotbild för att kunna meddela förbudet. Det krävs således både att en 

påtaglig risk föreligger och att förbudet väger väsentligt tyngre än rörelseinskränkningen som 
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förbudspersonen utsätts för. Kravet på att risken ska vara påtaglig medför att människor i praktiken 

utsätts för våld och hot innan samhället ens har möjlighet att hjälpa dem. Och med beaktande av det 

faktum att handläggningsfristen inte upprätthålls i alla fall finns det risk att brottet begås innan 

beslutet hinner meddelas. Det striktare kravet på förutsättningarna resulterar i att ett fåtal 

kontaktförbud avseende gemensam bostad meddelas. 

Handläggningsfristen vid beslut om kontaktförbud upprätthålls som sagt inte vid samtliga ärenden, 

vilket är olyckligt. Jag förmodar att en snabbare handläggning skulle leda till fler kontaktförbud. I 

många ärenden tar det så pass lång tid att handlägga frågan att det vid den tidpunkt då bedömningen 

ska göras så har det varit lugnt mellan parterna under en lång tid, vilket gör att det kanske inte är 

proportionerligt att meddela kontaktförbud då. Eftersom det har passerat sådan lång tid föreligger 

inte den konkreta risken för brott längre. Om polisen hade varit snabbare och utfört sina åtaganden 

direkt och åklagaren hade fått utredningsmaterialet hade kontaktförbud kunnat meddelas. 

Tidskravet innebär även att tydliga omständigheter lättare kan läggas till grund för hot-och 

riskbedömningen. 

Trots att huvudregeln är att bedömningen av huruvida ett kontaktförbud ska meddelas inte 

ska påverkas av om förbudspersonen är frihetsberövad, finns det åklagare och domare som låter 

detta påverka deras bedömning. I bajonett-målet, där en kvinna mördades av sin före detta man i 

Malmö förra året, meddelade åklagaren ett kontaktförbud i samband med att mannen dömdes till 

olaga frihetsberövande. Han var häktad fram till huvudförhandlingen och släpptes sedan på fri fot 

tills domen skulle börja verkställas. Det skulle vara av intresse att veta hur situationen bedömdes 

här; om mannen meddelades kontaktförbudet för att åklagaren visste att häktningsskäl inte förelåg, 

eller vilka andra omständigheter som hade avgörande roll. Nu i efterhand vet man att häktning 

skulle vara det bästa och enda lämpliga skyddsåtgärden. När det handlar om en sådan allvarlig risk 

för brott borde det säkra tas före det osäkra, det vill säga frihetsberövande framför kontaktförbud.  

Då syftet med ett kontaktförbud är att förebygga brott och hotfulla situationer är det av 

ytterst vikt att det meddelade kontaktförbudet medför den avsedda tryggheten för skyddspersonen. 

Det sker alltför många överträdelser av kontaktförbud i landet. Inte nog med det, så stiger denna 

andel även med åren. Det negativa är att en överträdelse sällan kan bevisas och leda till åtal. Har det 

kommit så pass långt att åtal har väckts och dom har fastställs är den vanligaste påföljden dagsböter. 

Kvinnor som har ett kontaktförbud tror att de har fått ett skydd och kan leva säkert, men när de 

anmäler brott och det inte resulterar i någon lagföring upplever de en enorm besvikelse och 

övergivenhet. För det första är det väldigt svårt att få ett kontaktförbud, och när det för det andra väl 

har beviljats och sedan överträtts upplevs det inte som en prioriterad fråga hos polisen. När 

lagöverträdarnas brottsliga handlingar inte kan styrkas och det inte leder till ett lagföringsbeslut 

torde det även kunna medföra en indikation till dem misstänka om att deras beteende inte är 

felaktig. För att kontaktförbud ska ha någon verkan är det av väsentlig vikt att samhället klarligen 

markerar när en överträdelse sker. Det här problemet har påpekats länge av Brå. Överträdelse av 

kontaktförbud visar att förbudspersonen inte bryr sig om rättsväsendet och han har redan en attityd 

som visar att han är likgiltig till huruvida han överträder det. Den vanligaste påföljden, böter, är nog 

inte så avskräckande. Dessutom undantas ringa överträdelser från straffansvar, vilket i princip 

betyder att upprepande ringa överträdelser utan bevis inte direkt kan leda till åtal. När en stor del av 

kontaktförbuden överträds och en del av dem upprepande gånger, betyder detta att förbudet i vissa 

avseenden helt saknar skyddsverkan. Det visar att ett vanligt kontaktförbud inte utgör ett tillräckligt 

starkt skydd för de drabbade. För att ett sådant förbud ska kunna uppnå det skydd som eftersträvas 

erfordras en mer ingripande åtgärd för att förbudspersonen ska respektera förbudet, vilket är tanken 

med införandet av den elektroniska övervakningen.  

Trots fördelarna med den elektroniska övervakningen ska man inte tro att den kommer att 

lösa alla problem som förekommer. Den för även med sig en del begräsningar. En av svagheterna 

med tekniken är att den kräver att förbudspersonen medverkar till övervakningen och att den kan ge 

upphov till så kallad falsk säkerhet. Den personen som saknar hem och tillgång till ström har inte 

möjlighet att medverka till övervakningen. För att kunna uppfylla villkoret om medverkan fordras 
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det att man redan från början har förutsättningarna att delta i verksamheten. Eftersom fotbojan har 

GPS kan täckningen vara bristfällig i vissa fall, då det inte finns elektronisk täckning överallt. 

Fotbojan är bara tillämplig när särskilt utvidgat kontaktförbud meddelas, vilket är väldigt få 

sådana som meddelas. De senaste åren har bara mellan noll till två stycken meddelats per år, och 

högst lika många fotbojor kan då utfärdas per år. Det innebär att fotbojan inte kommer vara så 

användbar och kommer sällan att utnyttjas. Det har talats om den här fotbojan som om den kommer 

att innebära en revolution och lösa alla problem, men så är det inte. Den kommer tyvärr väldigt 

sällan att användas, och de bevis som kommer att samlas kommer att leda till att förbudspersonen 

kan åtalas och dömas. Men då har förbudspersonen redan begått överträdelse av ordinärt 

kontaktförbud, utvidgat förbud och särskilt utvidgat förbud, det vill säga minst tre bevisbara 

överträdelser måste ske för att den här elektroniska övervakningen ska ge resultat i form av bevis 

och för att lagföring ska kunna ske. En annan nackdel är att tekniken ännu inte finns tillgänglig. Det 

betyder att möjligheten att tillämpa bestämmelsen om elektronisk övervakning saknas och därmed 

att en av avsikterna med den nya lagen inte kan uppnås idag.  

Men innan villkoret om elektronisk övervakningen trädde i kraft år 2011, det vill säga då 

särskilt utvidgat kontaktförbud bara innebar ett större fredat område, anser jag att det inte torde 

medföra någon större restriktion, varning eller avskräckande bild för en del förbudspersoner. Ett 

ordinärt kontaktförbud är enkelt att överträda, och genom att få sin rörelsefrihet inskränkt genom ett 

utvidgat kontaktförbud uppstår större svårigheter med att respektera förbudet. Att ens rörelsefrihet 

begränsas ytterligare med ett särskilt utvidgat kontaktförbud torde det i sin tur innebära ännu större 

svårigheter med att inte överträda de förbjuda områdena. Förutsättningarna för att meddela ett 

särskilt utvidgat kontaktförbud har inte ändrats sedan den nya lagen trädde i kraft. Det kan anses att 

ett särskilt utvidgat kontaktförbud (utan i förening med elektronisk övervakning), det vill säga en 

ytterligare utvidgning av ett kontaktförbud, inte är så effektivt eller meningsfullt ur skyddssynpunkt. 

Vid så pass allvarliga överträdelser som det måste bli fråga om för att överhuvudtaget kunna 

meddela ett särskilt utvidgat kontaktförbud kan det i de flesta situationer finnas anledning för att 

frihetsberöva förbudspersonen. Rättsläget ser fortfarande likadant ut idag då fotbojan ännu inte är 

tillgänglig.   

En större brist med lagen är att den inte tillämpas enhetligt i landet. Stora skillnader 

utmärker sig mellan olika kammaråklagare både vad gäller andelen beviljade kontaktförbud samt 

andelen anmälda överträdelser av kontaktförbud som leder till åtal. Andelen åtalsbeslut beror dock 

på hur de inkomna brottsanmälningarna ser ut, som förklarats i avsnitt 4.5 ovan. Den stora 

skillnaden vad gäller andelen beviljade kontaktförbud betyder i princip att förutsättningarna att 

kunna få ett förbud varierar beroende på vilken åklagarkammare som handlägger ärendet. Staden 

och åklagarkammaren ska inte avgöra huruvida man har rätt till kontaktförbud, utan det ska ske 

enhetliga bedömningar hos alla åklagarkammare. Dessutom skiljer sig andelen meddelade förbud 

mellan enskilda åklagare inom samma kammare, vilket också är anmärkningsvärt. 

Åklagarmyndighetens handbok innehåller de riktlinjer och praxis som alla åklagare ska beakta vid 

sin bedömning. Att skillnaden är så pass stor mellan olika kammare och åklagare torde delvis ha sin 

förklaring i att åklagarna gör olika bedömningar. Innan tolkningen om den konkreta risken blev 

restriktivare var nog chansen för att åklagarna gick efter egen magkänsla större än idag då 

restriktion samt gemensamma riktlinjer har införts som vägledning. Skillnaden kan även bero på 

vad för utredningsmaterial åklagaren får från polisen. Om polisen inte sköter sin 

informationsskyldighet på korrekt sätt påverkar det som sagt kvalitén på ansökningarna om 

kontaktförbud. Detta visar på hur väsentligt det är med samverkan mellan åklagar-och 

polismyndigheten. Samarbete är även av väsentlig vikt med andra myndigheter och organisationer. 

Polisen har enligt tidigare rapporter brustit i flera avseenden men har de senaste åren förbättrats. Det 

finns dock fortfarande en del arbete kvar, och det kan tyckas att Polisen och kanske 

Åklagarmyndigheten ska öka sin kompetens kring det hela.  
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5.3 Vad kan förbättras?  
 
Lagen om kontaktförbud har modifierats ett antal gånger sedan tidigare och det har visats att lagen 

fortfarande behöver en del förbättringar. De brister som diskuterats i föregående avsnitt är i behov 

av åtgärder som måste vidtas för att förbättra rättsläget. För att arbetet med kontaktförbud ska ske så 

effektivt som möjligt är det som tidigare nämnt av stor vikt att samarbetet mellan Polis-och 

Åklagarmyndigheten fungerar bra. Det är viktigt att alla poliser runt om i landet arbetar på samma 

sätt, likaså gäller åklagarna. Polisens informationsplikt spelar en stor roll för hur kvalificerade 

ansökningarna är. Det är viktigt att polisen tydliggör för den sökande om vad kontaktförbud innebär 

och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Genom att hantera informationsskyldigheten 

på ett korrekt sätt, det vill säga enligt de riktlinjer som finns, resulterar det i att fler ansökningarna 

uppfyller förutsättningarna för ett förbud. När man tar emot ansökningarna som med stor 

sannolikhet inte kommer att beviljas medför det att andelen icke beviljade kontaktförbud ökar, och 

att den blir så stor som den är idag, ungefär 70 %.  

Enligt min utredning hos Polismyndigheten i Västerås påvisas det att receptionen är en av de 

enheter vars mottagna ansökningar om kontaktförbud till större delen inte beviljas.  Inom de 

enheterna behövs det utbildning i hanteringen av och informationen om kontaktförbud. 

Polismyndigheten har fått kritik för sitt arbete men har genom nya mål och riktlinjer förbättrats. 

Riktlinjerna för kontaktförbud bidrar till att anställda vet hur man hanterar frågor om förbud samt 

vid vilka typer av brott det är aktuellt att informera om möjligheten till kontaktförbud. Kunskapen 

om lagstiftningen bör förbättras.  

Vad gäller den elektroniska övervakningen anser jag att den ska kunna införas tidigare, 

redan vid utvidgat kontaktförbud. Rent formellt finns redan förutsättningarna för att tillämpa den 

då, eftersom det finns ett geografiskt område som går att kontrollera. Den elektroniska 

övervakningen skulle vara mer effektiv om den kan utnyttjas oftare. Övervakningen innebär 

förvisso en större inskränkning i en människas integritet och rörelsefrihet, men har man begått en 

allvarlig överträdelse av ett kontaktförbud och dömts för det bör det utgöra tillräckliga skäl som 

talar för en risk att människan kan begå överträdelse igen. Rörelseinskränkning vägs upp av risken 

för brott, hot och allvarliga förföljelser samt den stora rädslan och otryggheten som skyddspersonen 

utsätts för. När elektronisk övervakning används vid utvidgat kontaktförbud som det meddelas fler 

utav i förhållande till antalet särskilt utvidgat kontaktförbud, kommer även mer bevis kunna 

registreras vid inskränkning av det fredade området, vilket i sin tur kommer att resultera i att fler 

anmälningar leder till åtal. Möjligtvis skulle ett ytterligare rekvisit kunna införas för att fotbojan ska 

få meddelas vid utvidgat kontaktförbud. Fotbojan skulle kunna utfärdas om skälen väger väsentligt 

tyngre än den inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär, det vill säga med en striktare 

proportionalitetsprövning.  

Vad gäller kontaktförbud avseende gemensam bostad krävs det som nämnt, att påtaglig risk 

för att brott ska begås föreligger. Det finns ett förslag om att stryka den påtagliga risken och istället 

använda samma krav som vid de andra förbudstyperna. Jag anser att så borde vara fallet då det 

dessutom vid en situation där man delar bostad med någon föreligger större risk att utsätts för brott, 

i jämförelse med det fall där man underkastas oönskade samtal, trakasserier eller förföljelse av 

någon man inte bor tillsammans med. 

 Straffet för överträdelse av kontaktförbud har nog ingen avskräckande verkan. Situationen 

där överträdelse efter överträdelse sker utan att det leder till någonting, måste förbättras. Det är som 

nämnt, viktigt att samhället klarligen markerar när en överträdelse sker. Och för att kunna markera 

en överträdelse skulle fotbojan behöva utnyttjas mer, det vill säga vid fler än ett par gånger per år.  

Skillnaderna mellan de olika åklagarkammarna visar som tidigare nämnt på att den 

bedömning som åklagarna gör inte är helt konsekvent eller homogen. Det innebär således att det 

krävs tydligare regler och riktlinjer vad gäller lagens tillämpning. Åklagarnas handbok torde ge 

åklagarna en mer likartad vägledning. Dessutom meddelade HD nyligen prövningstillstånd i fråga 

om hur proportionalitetsbedömningen ska göras då kontaktförbud måste uppväga det intrång eller 

men som det innebär för förbudspersonen. Det saknas även praxis vad gäller frågan hur tidigare 
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brottslighet mot andra än skyddspersonen ska beaktas, vilket också omfattas av det meddelade 

prövningstillståndet. När HD har bedömt de frågorna kommer troligtvis rättsläget att förtydligas.  

  

 

6 Slutsats 
 

Den nya lagen har inte bidragit till att fler kontaktförbud har meddelats i förhållande till antalet 

ansökningar. Bara utvidgningen av omständigheter som påverkar riskbedömningen motiverar att 

fler kontaktförbud kan meddelas. Att andelen meddelade förbud inte har ökat efter utvidgningen 

kan ha ett samband med att tolkningen av den konkreta risken blivit restriktivare och 

proportionalitetsprincipen förtydligats, vilket har lett till att det har jämnat ut sig. Dock har andelen 

beviljade förbud minskat under de senaste tretton åren, framtill år 2010. Sedan år 2010 har 

riksgenomsnittet för meddelade förbud befunnit sig på samma nivå, som är väldigt låg. Ändamålet 

med att förenkla möjligheten till att få kontaktförbud handlar egentligen om att de som verkligen är 

i behov av kontaktförbud ska få det. Med beaktande av den kritik som riktas mot hur lagen verkar i 

praktiken torde det betyda att alla som är i behov av ett förbud inte beviljas ett sådant. Även om 

avslagen grundar sig på att åklagarna har gjort en korrekt tillämpning av lagen är det fortfarande ett 

problem att nästan 70 % av de som ansöker om kontaktförbud tror att de har rätt till ett förbud men 

får ett avslag istället. Kontaktförbudet fungerar varierande i praktiken. Den har effekt i vissa 

situationer och verkar ha en inverkan för en viss kategori av gärningsmän. De allvarligaste 

lagöverträdarna som har en fullständig likgiltig attityd till kontaktförbudet respekterar inte det och 

blir inte heller avskräckta av följden för överträdelse. De människor som verkligen vill skada en 

annan gör det och hindras sällan av ett kontaktförbud. Kontaktförbud har således en viss verkan, 

den har verkan på en viss typ av människor. Vidare får man inte heller bortse från att kontaktförbud 

endast är en av alla skyddsåtgärder som finns, och är inte lämplig i alla situationer. I vissa fall är en 

annan skyddsåtgärd mer tillämplig. För att förbättra lagens tillämpning krävs det bland annat 

förbättrade insatser från myndigheternas håll. Men sedan kan inte heller kontaktförbud bli hur 

effektiv som helst då det inte ligger i förbudets natur. Man kan nog inte förändra kontaktförbudet så 

mycket. Avslutningsvis är resultatet av alla omständigheter som har beaktats, att lagen om 

kontaktförbud fungerar bra i vissa avseenden och mindre bra i andra. Den nya lagen har inte 

medfört några märkbara förändringar för den drabbade och lagen är fortfarande inte riktigt 

tillfredställande. 
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Period'1:'2011,10,01','2012,05,31
Kammare Meddelat Ej'meddelat Totalt'Period'1 Andel'meddelade

Eskilstuna 22 98 120 18%
Norrort 49 192 241 20%
Uppsala 59 214 273 22%
Södra'Skåne 63 220 283 22%
Örebro 54 177 231 23%
City 90 259 349 26%
Västerås 56 157 213 26%
Söderort 95 262 357 27%
Södertörn 88 239 327 27%
Linköping 41 110 151 27%
Göteborg 139 359 498 28%
Falun 97 244 341 28%
Östersund 50 124 174 29%
Luleå 54 118 172 31%
Gävle 89 193 282 32%
Västerort 119 256 375 32%
Kristianstad 47 97 144 33%
Malmö 154 317 471 33%
Växjö 50 94 144 35%
Borås 103 186 289 36%
Kalmar 84 150 234 36%
Karlskrona 50 89 139 36%
Nyköping 56 98 154 36%
Karlstad 95 164 259 37%
Halmstad 137 223 360 38%
Helsingborg 100 160 260 38%
Umeå 98 150 248 40%
Jönköping 122 175 297 41%
Skövde 91 123 214 43%
Sundsvall 108 144 252 43%
Uddevalla 157 158 315 50%
Norrköping 79 72 151 52%

Totalt: 2696 5622 8318 32%

Caroline Turan


Caroline Turan
Bilaga 1 

Caroline Turan




Period'2:'2012,06,01','2012,09,30
Andel'ej'meddelade Meddelat Ej'meddelat Totalt'Period'2 TOTALT'Meddelat

82% 8 59 67 30
80% 34 132 166 83
78% 32 107 139 91
78% 33 181 214 96
77% 47 97 144 101
74% 39 142 181 129
74% 33 71 104 89
73% 61 143 204 156
73% 44 123 167 132
73% 55 71 126 96
72% 70 187 257 209
72% 80 147 227 177
71% 14 73 87 64
69% 23 69 92 77
68% 65 115 180 154
68% 59 168 227 178
67% 35 57 92 82
67% 83 198 281 237
65% 19 67 86 69
64% 43 83 126 146
64% 49 78 127 133
64% 50 41 91 100
64% 21 64 85 77
63% 48 104 152 143
62% 77 144 221 214
62% 45 112 157 145
60% 45 81 126 143
59% 72 83 155 194
57% 46 58 104 137
57% 78 121 199 186
50% 75 100 175 232
48% 47 55 102 126

68% 1530 3331 4861 4226

Caroline Turan




TOTALT'Ej'Meddelat TOTALT'Period'1'&'2 TOTAL'Andel'Meddelade

157 187 16%
324 407 20%
321 412 22%
401 497 19%
274 375 27%
401 530 24%
228 317 28%
405 561 28%
362 494 27%
181 277 35%
546 755 28%
391 568 31%
197 261 25%
187 264 29%
308 462 33%
424 602 30%
154 236 35%
515 752 32%
161 230 30%
269 415 35%
228 361 37%
130 230 43%
162 239 32%
268 411 35%
367 581 37%
272 417 35%
231 374 38%
258 452 43%
181 318 43%
265 451 41%
258 490 47%
127 253 50%

8953 13179 32%



TOTAL'Andel'Ej'Meddelade

84%
80%
78%
81%
73%
76%
72%
72%
73%
65%
72%
69%
75%
71%
67%
70%
65%
68%
70%
65%
63%
57%
68%
65%
63%
65%
62%
57%
57%
59%
53%
50%

68%



Kontaktförbud 2009

Åklagarkammare Kontaktför

bud, 

gemensam 

bostad

Kontaktför

bud, 

ordinärt

Kontatkför

bud 

förlängs

Utvidgat 

kontaktför

bud 

förlängs

Särskilt 

utvidgat 

kontaktför

bud 

förlängs

Utvidgat 

kontaktför

bud

Särskilt 

utvidgat 

kontaktför

bud

Kontaktför

bud, 

gemensam 

bostad 

(utvidgat)

Ej 

kontaktför

bud

Norrort 1 103 14 0 0 1 0 0 288
Västerort 4 181 0 0 0 3 0 0 508
Söderort 2 156 2 0 0 1 0 0 324
Södertörn 0 146 6 0 0 0 0 0 496
IÅK Stockholm 0 1 0 0 0 0 0 0 34
City 0 170 2 0 1 5 0 0 352
Eskilstuna 1 61 3 0 0 1 0 0 135
Nyköping 0 83 2 0 0 0 0 0 154
Linköping 1 87 2 1 0 1 0 0 161
Norrköping 1 81 5 0 0 0 0 0 104
Jönköping 10 152 4 0 0 0 0 0 210
Växjö 4 57 0 0 0 0 0 0 85
Kalmar 9 148 2 0 0 5 0 0 200
Södra Skåne 3 67 6 0 0 1 0 0 324
Helsingborg 4 108 10 1 0 2 0 0 231
Karlskrona 0 88 1 0 0 0 0 0 114
Kristianstad 1 60 5 0 0 0 0 0 150
Malmö 0 146 16 0 0 2 0 0 372
Borås 1 100 10 1 0 0 0 0 229
Halmstad 6 138 17 0 0 2 0 0 243
Skövde 8 103 16 0 0 0 0 0 118
Uddevalla 8 137 15 0 0 7 1 0 232
Göteborg 7 169 26 0 0 1 0 0 420
Uppsala 1 106 7 1 0 0 0 0 289
Karlstad 6 127 7 0 0 0 0 0 249
Örebro 1 112 25 0 0 1 0 0 277
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Västerås 0 132 3 0 0 0 0 0 251
Falun 1 119 2 0 0 0 0 0 334
Gävle 7 101 4 0 0 2 0 0 255
Umeå 0 149 3 0 0 0 0 0 192
Luleå 0 115 10 0 0 0 0 1 158
Östersund 1 77 17 0 0 0 0 0 207
Sundsvall 6 57 4 0 0 0 0 0 195
Riksenheten för polismål 0 3 0 0 0 0 0 0 26
Totalt 94 3640 246 4 1 35 1 1 7917



Kontaktförbud 2010

Åklagarkammare Kontaktför

bud, 

gemensam 

bostad

Kontaktför

bud, 

ordinärt

Kontatkför

bud 

förlängs

Utvidgat 

kontaktför

bud 

förlängs

Särskilt 

utvidgat 

kontaktför

bud 

förlängs

Utvidgat 

kontaktför

bud

Särskilt 

utvidgat 

kontaktför

bud

Kontaktför

bud 

förlängs, 

gemensam 

bostad

Ej 

kontaktför

bud

Norrort 0 70 18 0 0 0 0 0 353
Västerort 1 146 4 0 0 2 0 0 456
Söderort 1 183 3 0 0 2 0 0 365
Södertörn 1 127 10 0 0 2 0 0 477
IÅK Stockholm 0 1 0 0 0 0 0 0 2
City 4 177 4 0 0 3 1 0 409
Eskilstuna 0 47 6 0 0 0 0 0 151
Nyköping 1 78 2 0 0 0 0 0 149
Linköping 7 76 6 0 0 0 0 0 135
Norrköping 0 81 11 0 0 0 0 0 151
Jönköping 8 168 5 0 0 0 0 0 265
Växjö 6 86 2 0 0 0 0 0 99
Kalmar 12 112 6 0 0 0 0 0 197
Södra Skåne 2 69 16 1 0 2 0 0 360
Helsingborg 4 119 9 1 0 0 0 0 294
Karlskrona 2 67 7 0 0 1 0 0 132
Kristianstad 4 50 8 0 0 2 0 0 159
Malmö 1 140 24 0 0 0 0 0 350
Borås 0 76 4 0 0 4 0 0 213
Halmstad 1 123 26 2 1 2 0 0 298
Skövde 5 114 31 1 0 0 0 0 125
Uddevalla 5 170 16 0 0 1 0 0 245
Göteborg 14 160 18 0 0 0 0 0 538
Uppsala 2 90 8 0 0 1 0 0 226
Karlstad 1 163 13 0 0 8 0 0 329
Örebro 0 86 20 1 0 1 0 0 324
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Västerås 0 110 0 0 0 0 0 0 348
Falun 9 83 8 0 0 2 0 1 307
Gävle 2 89 11 1 0 0 0 0 286
Umeå 3 142 1 0 0 0 0 0 245
Luleå 0 71 10 0 0 1 0 0 132
Östersund 1 69 33 0 0 0 0 0 206
Sundsvall 3 104 14 0 0 0 0 0 274
Riksenheten för polismål 1 5 0 0 0 1 0 0 31
Totalt 101 3452 354 7 1 35 1 1 8631



Kontaktförbud 2011

Åklagarkammare Kontaktförbud, 
gemensam 

bostad

Kontaktförbud, 
ordinärt

Kontatkförbud 
förlängs

Utvidgat 
kontaktförbud 

förlängs

Särskilt utvidgat 
kontaktförbud 

förlängs

Utvidgat 
kontaktförbud

Ej kontaktförbud

Norrort 2 79 15 0 0 0 353
Västerort 5 134 3 2 0 1 322
Söderort 0 148 9 0 0 4 407
Södertörn 0 96 19 0 0 0 453
IÅK Stockholm 0 5 0 0 0 0 2
City 2 114 5 0 0 4 406
Eskilstuna 0 37 5 0 0 0 209
Nyköping 2 72 2 1 0 0 204
Linköping 1 59 13 0 0 1 120
Norrköping 1 85 10 0 0 0 164
Jönköping 6 186 7 0 0 2 256
Växjö 4 63 3 0 0 0 123
Kalmar 6 108 12 0 0 1 200
Södra Skåne 4 63 15 0 1 0 363
Helsingborg 2 132 17 0 0 1 291
Karlskrona 1 53 5 1 0 0 151
Kristianstad 7 53 6 0 0 0 173
Malmö 3 174 25 1 0 0 438
Borås 3 109 20 0 0 0 236
Halmstad 2 130 21 1 0 2 290
Skövde 12 130 24 2 0 0 175
Uddevalla 5 200 24 6 0 5 236
IÅK Göteborg 0 4 0 0 0 0 5
Göteborg 10 133 23 0 0 0 472
Uppsala 1 64 11 0 0 0 236
Karlstad 2 102 21 0 0 2 275
Örebro 0 66 26 0 0 0 309
Västerås 1 124 4 0 0 0 244
Falun 6 119 19 0 0 4 359
Gävle 2 94 13 1 0 1 315
Umeå 2 106 21 0 0 0 163
Luleå 1 51 7 1 0 2 176
Östersund 0 52 14 0 0 0 194
Sundsvall 0 119 17 1 0 3 265
Riksenheten för polismål 0 4 0 0 0 0 28
Total 93 3 268 436 17 1 33 8 613

Caroline Turan
Bilaga 2



Kontaktförbud 2012

Åklagarkammare Kontaktförbud, 

gemensam 

bostad

Kontaktförbud, 

ordinärt

Kontatkförbud 

förlängs

Utvidgat 

kontaktförbud 

förlängs

Särskilt utvidgat 

kontaktförbud 

förlängs

Utvidgat 

kontaktförbud

Ej kontaktförbud

Norrort 3 78 7 0 0 1 359
Västerort 4 132 17 0 0 2 453
Söderort 2 144 6 1 0 3 391
Södertörn 2 122 16 0 0 0 336
City 7 105 15 0 0 3 410
Eskilstuna 3 23 5 0 0 0 142
Nyköping 3 67 5 0 0 2 149
Linköping 0 78 7 1 0 5 201
Norrköping 0 97 15 0 0 1 132
Jönköping 9 185 5 0 0 3 260
Växjö 1 55 5 0 0 0 190
Kalmar 8 104 15 0 0 0 246
Södra Skåne 2 84 21 0 1 0 446
Helsingborg 4 113 12 0 0 1 260
Karlskrona 1 106 10 0 0 0 128
Kristianstad 5 68 10 0 0 0 168
Malmö 2 182 38 0 0 0 487
Borås 0 113 33 0 0 1 294
Halmstad 5 138 41 3 0 2 363
Skövde 9 92 18 1 0 0 162
Uddevalla 8 169 28 0 0 1 266
Göteborg 11 182 25 0 0 2 566
Uppsala 2 79 10 0 0 1 309
Karlstad 2 137 18 0 0 0 285
Örebro 0 89 21 0 0 0 277
Västerås 1 81 7 0 0 0 259
Falun 9 152 27 0 0 1 407
Gävle 2 124 27 0 0 0 300
Umeå 0 123 17 0 0 9 262
Luleå 0 61 12 0 0 0 182
Östersund 0 42 17 0 0 0 203
Sundsvall 1 138 26 0 0 1 283
Riksenheten för polismål 0 0 2 0 0 0 22
Total 106 3 463 538 6 1 39 9 198
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VAR HAR ANSÖKAN (muntligt el skriftligt) OM KONTAKTFÖRBUD GJORTS? Var har första  
första diskussionen om kontaktförbud gjorts?
Totalt 62 ärenden där information om kontaktförbud har meddelats i Västmanlands län
under mars, juni och oktober 2012

PKC
Totalt:  16 st Beviljade: 5 31%

Ej beviljade: 11 69%

BESÖK PÅ POLISSTATION
RECEPTION
Totalt:   14 st Beviljade: 1 0%

Ej beviljade: 13 100%

UTREDADE (flera avdelningar/sektioner går in under utredande bl.a. beredningsgruppen)
KRIMJOUREN
Totalt:  20 Beviljade: 13 65%

Ej beviljade: 7 35%

FRV
Totalt: 6 Beviljade: 1 17%

Ej beviljad: 5 83%

POLIS I YTTRE TJÄNST
Totalt: 3 Beviljade_ 1 33%

Ej beviljade: 2 67%
SAMORDNING
Totalt:   1 Beviljade: 0 0%

Ej beviljade: 1 100%

OKLART, FRAMGÅR EJ
1 - det fanns redan ett KF 
1 - oklart, M tar tillbaka sin ansökan om Kf i förhör med FRV
1 - oklart om vem som nämnt KF för M, PKC tog emot brottsanmälan

och utredningssektionen höll förhör med M. 
1 - brottsanmälan görs i Uppsala (samordning) och KF informeras där
1- brottsanmälan görs i Örebro (samordning) och info meddelas där
1- brottsanmälan görs i Stockholm (reception) och info meddelas där
1 - ärendet överfört till Blekinge
2 - oklara 

Den första informationen om kontaktförbud meddelas i de flesta fall hos Utredande,
 följt av PKC och sen på besök på polishuset 
Den största andelen beviljade ansökningar om kontaktförbud har gjorts vid de fall information 
har lämnats av utredningssektionen/krimjouren.

AV 62 ANSÖKNINGAR BEVILJADES 21 ST  = 34 %
Totalt för de tre månaderna i 2012 har det vid 18 st av de 21 beviljade ansökningarna
förelegat tidigare brottsanmälningar mot den utpekade personen som mg önskat KF mot. 
.  =  vid 85,7 % av de beviljade KF ansökningarna har det förelegat tidigare brottsanmälningar
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