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    Abstract 

 
Lagen om besöksförbud infördes 1988 för att förbättra skyddet för personer som förföljs och 

trakasseras. Den har under åren genomgått flera reformer och utvidgats genom bland annat 

två nya typer av besöksförbud: Särskilt utvidgat besöksförbud och besöksförbud avseende 

gemensam bostad. Antalet ansökningar om besöksförbud fortsätter att öka och år 2006 

översteg ansökningarna 10 000 medan antalet beviljade ansökningar sjunker något. 

 

De förväntningar som lagen om besöksförbud gett hos många ställer höga krav på polisen och 

rättsväsendet när det gäller att följa upp besöksförbudet och se till att det efterlevs. Lagen har 

dock ofta varit omdebatterad som ett uddlöst verktyg som endast ger de som ska skyddas falsk 

trygghet samtidigt som rättsväsendets arbete med besöksförbuden och dess uppföljning fått 

kritik.  

 

Polisen arbetar för att förbättra sitt arbete med besöksförbud genom skriftliga rutiner, 

specialisering och fortbildning men många myndigheter har inte kommit så långt i sitt arbete 

och än återstår mycket arbete för att lagens målsättning ska uppnås. 
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1.  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

 

Lag (1988:688) om besöksförbud infördes 1988 för att ge ett skydd, främst åt kvinnor, 

som förföljs och trakasseras eller utsätts för övergrepp av närstående män. Lagen tar sikte 

på att förebygga brottsliga handlingar, bryta våldsamma handlingsmönster och förebygga 

och skapa trygghet för de personer som utsätts eller riskerar att utsättas för brott. 

Besöksförbud är ett för rättsväsendet sätt att arbeta förebyggande och innan en allvarlig 

händelse inträffar eller upprepas. 

 

Lagen har dock ofta varit omdebatterad som ett uddlöst verktyg som endast ger de som 

ska skyddas falsk trygghet och både åklagare, polis och frivilligorganisationer uppfattar 

att skyddet är bristfälligt och att våld och trakasserier mot den skyddade många gånger 

inte upphör1. Statistik från brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att antalet ansökningar 

om besöksförbud ökar. År 2006 översteg antalet ansökningarna 10 000, vilket kan 

jämföras med år 2000 då ansökningarna var ca 5700. Statistiken visar även att andelen 

ansökningar som beviljas gradvis sjunkit något under de senaste åren. År 2006 beviljades 

42 procent (4294 stycken) av samtliga ansökningar om besöksförbud. Det innebär att 

andelen beviljade ansökningar minskat med ca 11 procent sedan år 20002. 

 

 

1:2  Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att få en bild av hur polisen arbetar med besöksförbud, vilka 

riktlinjer som finns och att få en bild av vad kritiken mot lagen om besöksförbud och 

rättsväsendets arbete med besöksförbud och uppföljning består i. 

 

 

 

 

 
                                                
1 Brå rapport 2007:2 Besöksförbud de berörda och deras erfarenheter 
2 Brå rapport 2007:2 Besöksförbud de berörda och deras erfarenheter sid.21. 
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1.3  Frågeställningar 

 

Hur ser polisens arbete ut då ett besöksförbud utfärdats och vilka riktlinjer och rutiner  

finns det avseende risk- och hotbedömning samt uppföljning? 

 

Hur ser polisens arbete ut vid överträdelser och hur ser man på hur dessa kan förhindras? 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Min avgränsning gäller att jag fokuserar på polisens arbete och insatser kring 

besöksförbud och dess uppföljning, trots att även andra myndigheter och organisationer, 

inte minst åklagare, kriminalvård och socialtjänst, har ett ansvar för att se till att 

besöksförbuden fungerar brottsförebyggande och trygghetsskapande. 

 

1.5  Tillvägagångssätt 

 

Grunden till arbetet är en litteraturstudie där jag främst tittat på statistik och rapporter från 

Brottsförebyggande rådet gällande besöksförbud samt Rikspolisstyrelsens riktlinjer och 

rutiner vid ärenden om våld i nära relationer samt i ärenden om besöksförbud.  

 Jag har vidare studerat lagstiftningen gällande besöksförbud och delar av dess förarbeten. 

 

2.  Besöksförbudsbegreppet 
 

Lagen om besöksförbud3 infördes 1988 för att ge ett skydd åt, främst kvinnor, som 

förföljs och trakasseras eller utsätts för övergrepp av närstående män. Lagen tar sikte 

på att förebygga brottsliga handlingar genom att å ena sidan bryta våldsamma 

handlingsmönster och, å andra sidan, skapa trygghet för de personer som utsätts eller 

riskerar att utsättas för brott. 

 

Den som beläggs med besöksförbud får enligt lagen inte besöka eller på annat sätt 

aktivt ta kontakt med den person som ska skyddas, till exempel genom att ringa, 

skicka sms, brev eller e-post eller uppsöka personen rent fysikt. Det är också 

                                                
3 Lag (1988:688) om besöksförbud 
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förbjudet att försöka ta kontakt genom en annan person eller att använda sig av andra 

metoder för att få personens uppmärksamhet, till exempel att använda gemensamma 

barn som medel. Genom besöksförbud utökas därmed det straffrättsliga området till 

att omfatta handlingar som inte är brottsliga utan besöksförbud. Ett beslut om 

besöksförbud fattas av allmän åklagare efter det att en ansökan kommit in från en 

polismyndighet eller direkt från den ansökande. Besöksförbud kan också utfärdas av 

domstolar. 

 

Lagen har under åren genomgått flera reformer. Bland annat genomfördes en 

straffskärpning år 1990 där straffvärdet vid överträdelse höjdes från högst sex 

månader till högst ett år och samtidigt lades här överträdelse av besöksförbudet 

under allmänt åtal. Nästa stora förändring var år 2003 då lagen fick två nya typer av 

besöksförbud. 

Tidigare innehöll lagen två typer av besöksförbud: 

• besöksförbud, förbud mot att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa 

efter den skyddade personen 

• utvidgat besöksförbud, förbud mot att besöka eller befinna sig i närheten av den 

skyddade personens bostad eller arbetsplats eller annan plats där den skyddade 

brukar vistas. 

Efter skärpningen av lagen innehåller den nu två ytterligare typer av besökförbud: 

• särskilt utvidgat besöksförbud, förbud mot att vistas i områden som ligger i 

anslutning till den skyddade personens bostad, arbetsplats eller annan plats där den 

skyddade brukar vistas 

• besöksförbud i gemensam bostad, förbud mot att uppehålla sig i en bostad som 

brukas gemensamt med den skyddade personen.  
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3.  Resultat 
 

3:1  De skyddades upplevelse av besöksförbudet 

 

BRÅ har i en serie rapporter belyst lagen om besöksförbud och där gjort intervjuer med 

kvinnor som fått besöksförbud. I bland annat rapporten från år 20034 djupintervjuades 40 

kvinnor som haft besöksförbud och i en större studie från år 20075 gjordes en stor 

enkätundersökning, där 176 kvinnor svarade, för att bland annat få deras syn på hur dom 

upplever förbudet, överträdelser och polisens arbete. 

 

Att få ansökan om besöksförbud beviljad verkar ha en positiv effekt på kvinnans 

livssituation, en effekt som dock inte främst har med förbättrad säkerhet att göra. Många 

av de kvinnor som BRÅ intervjuat uttrycker att besöksförbudet är en del av inledningen 

på en positiv process. De kontakter kvinnorna har med myndigheter och andra 

organisationer, framförallt polisen och kvinnojourer, hjälper dem att bygga upp sin 

självkänsla. I samband med dessa kontakter träffar dom människor utifrån och får insikt i 

att de själva kan ha en skev bild av verkligheten och det hjälper dem att komma ifrån sin 

isolering och börja prata med omgivningen om sin situation. Kvinnorna blir också mentalt 

starkare eftersom de upplever att de har blivit sedda och trodda av någon som de uppfattar 

som objektiv i frågan. 

 

3:2  Synen på polisens arbete 

 

Mycket i rapporterna och intervjusvaren tyder på att kvinnorna tycker att polisens arbete 

skulle kunna förbättras, men det var en majoritet av kvinnorna i den senaste 

undersökningen som tycker att deras erfarenheter av polisen är ganska eller mycket bra 

om man ser det som en helhetsupplevelse. Endast en knapp tiondel uppgav att de inte hade 

några goda erfarenheter överhuvudtaget. Den lilla grupp som inte alls är nöjda med 

polisen säger sig ha känt sig motarbetade och missförstådda av polisen och inte tyckt att 

de fått något gensvar när de gjort en brottsanmälan.  

 

                                                
4 Brå rapport 2003:2 Besöksförbud en utvärdering av lagen och dess tillämpning 
5 Brå rapport 2007:2 Besöksförbud de berörda och deras erfarenheter 
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Den största gruppen, som är mycket nöjda, känner att de blivit respekterade och trodda 

och tycker att de fått mycket stöd och hjälp från polisen. 

De skriver till exempel: 

”Känner att man tror på mig och ser det allvarliga i situationen” 

”De har haft tid med mig, lyssnat på mig, ställt frågor. Mycket bra!” 

”Har fått fantastiskt mycket hjälp och stöd.” 

 

Ett par svarande gör jämförelser med erfarenheter från tidigare besöksförbud och tycker 

att polisen blivit bättre. ”Sista vändan nu 2005 var mycket bra. Förra gången, 95-96, var 

usel, hemsk”  

En annan kvinna säger: ”det är enormt stor skillnad på polisens engagemang idag jämfört 

med hur det var för 12 år sedan”.6 

 

Det vanligaste svaret från den stora grupp som lyfter fram något positivt är att de fått vara 

ifred från dem som ålades förbudet, antingen helt ifred eller i alla fall upplevt en 

förbättring. Ett vanligt svar är också att besöksförbudet har lett till att de känner sig 

tryggare; en del har detta som enda svar, medan andra skriver om förändringar både hos 

sig själv och hos den som ålagts besöksförbudet. De som lyfter fram något negativt tar 

främst upp att förbudet inte efterlevs. Men ett nästan lika vanligt svar är att otryggheten –

oavsett överträdelser finns kvar. Ibland är det en rädsla för att den som ålagts 

besöksförbudet senare kommer att hämnas, ibland handlar det om en mer allmän 

otrygghet som växt fram efter många år av utsatthet. 

 

3.3  Polisens rutiner i arbetet med besöksförbud 

 

Polisen är, enligt 13a § förundersökningskungörelsen (FUK), skyldig att alltid 

informera brottsoffer om besöksförbud när brott begåtts där det skulle kunna komma 

i fråga: ”Är brottet sådant att det kan komma i fråga att […] meddela besöksförbud 

enligt lagen om besöksförbud, skall målsäganden så snart som möjligt underrättas 

om de regler som gäller för […] meddelande av besöksförbud.”7 

 

                                                
6 Citat från BRÅ-rapport 2007:2 De berörda och deras erfarenheter s.52 och 53 
7 13a § Förundersökningskungörelsen (1947:948) 
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Det är polisen som har ansvaret för att förebygga överträdelser när besöksförbud har 

utfärdats.8  

 

Vid intervjuerna BRÅ gjorde framkom att många poliser upplever att det är omöjligt att 

följa upp alla besöksförbud och att det är svårt att veta i vilka ärenden situationen är extra 

allvarlig, och eftersom åklagarens riskbedömning ofta inte dokumenteras på ett enhetligt 

sätt är det svårt för polisen att snabbt få en uppfattning om grunderna för beslutet.9  

Här kan man då börja fundera på i vilken utsträckning man tillämpar det 

problemorienterade polisarbetet10 som idag lärs ut på polisskolan. Där betonas vikten av 

att resurser koncentreras till de tider, platser och gärningsmän där risken för brott är störst. 

Kunskapen om att brotten också är koncentrerade till vissa brottsoffer kan tillföra en ny 

dimension till arbetssättet, dvs. ett nytt sätt att rikta brottsförebyggande åtgärder till de 

personer som har särskilt stort behov. Förebyggande av upprepade brott enligt det 

problemorienterade polisarbetet kan vara ett sätt att integrera  brottsofferstödjande och 

brottsförebyggande arbete. 

 

 Rikspolisstyrelsen fick under 2003 i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer för 

polisens hot- och riskbedömningen i ärenden om våld i nära relationer och rutiner för 

arbetet med besöksförbudsärenden. Dokumentet, som under våren 2005 publicerades som 

Polisiära hot- och riskbedömningar, utgör rekommendationer och behandlar hur polisen 

bör arbeta när det gäller till exempel samråd med åklagare, hot- och riskbedömningar, 

informationsspridning och åtgärder vid överträdelser. I dokumentet anges också kring 

vilka frågor som polismyndigheterna bör ha utarbetade rutiner.11  

 

Allmänt kan sägas att det är en minoritet av polismyndigheterna som under hösten 2005 

hade skriftliga rutiner på alla de områden som RPS tidigare rekommenderat. Det går heller 

inte att se någon markant utveckling jämfört med hösten 2002 i antalet polismyndigheter 

som har rutiner för olika delar av arbetet med besöksförbud.12 I BRÅ:s intervjuer med 

utredare vid olika polismyndigheter framkom vidare att hälften av dem inte kände till att 

RPS hade skickat ut rekommendationer för arbetet med besöksförbudsärenden och de hot- 
                                                
8 Enligt polislagen 2§ hör det till polisens uppgifter att ”förebygga brott och andra störningar(…)” och att 
”övervaka den allmänna ordningen och säkerheten (…)”.  
9 Brå rapport 2003:2 
10 Problemorienterat polisarbete, polishögskolan 2003 s.33 
11 Polisiära hot- och riskbedömningar (RPS rapport 2005:1) s.28-30 
12 BRÅ delrapport 2005 En utvärdering av lagen och dess tillämpning  
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och riskbedömningar som anses behövas för att underlätta tillämpningen och 

efterlevnaden av lagen. Övriga utredare kände till rekommendationerna men visste inte 

hur de påverkat myndighetens rutiner. 

 

3:4  Få polismyndigheter följer upp besöksförbuden  

 

Så många som två tredjedelar av polismyndigheterna uppgav i BRÅ:s delrapport från 

2005 att de inte har någon strategi för att förebygga brott när besöksförbud har utfärdats, 

genom uppföljning eller någon annan metod. En vanlig uppfattning på dessa myndigheter 

var att det är omöjligt att följa upp alla besöksförbud. Polisen vidtar åtgärder vid ansökan 

om besöksförbud, när den som åläggs förbudet ska delges det och när det kommer in en 

anmälan om brott mot besöksförbudet. Däremellan vidtas inga åtgärder. Vid större delen 

av samtliga polismyndigheter är det ofta upp till den enskilde polisen att göra en 

bedömning av risken. Bedömningen baseras då  inte på någon enhetlig mall och 

dokumenteras eller sprids inte till andra enheter inom polismyndigheten. Vid åtta 

polismyndigheter uppgav man att det finns utarbetade rutiner för riskbedömningar. Tre av 

dessa myndigheter använder den så kallade SARA-modellen13 som underlag för risk och 

hot bedömning vid ansökan om besöksförbud. De polismyndigheter som har en 

uppföljning av sina besöksförbud har också ofta  standardiserade metoder för 

riskbedömningar. Det indikerar att dessa polismyndigheter har en annan helhetssyn på 

besöksförbud och hur de ska hanteras av polisen, än den  majoritet av polismyndigheter 

som inte har uppföljning.  

 

Ett exempel på en myndighet som kommit långt i detta arbete är Brottsofferenheten vid 

polismyndigheten i Uppsala. Där använder man sedan januari 2006 vid varje 

partnerrelaterat ärende samt vid besöksförbud gällande en partner dem så kallade SARA-

modellen vid sina hot- och riskbedömningar. Brottsofferenheten där bedömer att två 

heltidsanställda genomför i genomsnitt två hot- och riskbedömningar per dag samt följer 

upp beviljade besöksförbud med den skyddade via regelbundna samtal. Uppföljningarna 

görs dels i samband med beslutet, dels vid varje överträdelse samt genom månadsvisa 

kontakter. Vid sidan av de här två personerna arbetar en person särskilt med de personer 

som ålagts besöksförbuden, både i samband med utfärdandet av besöksförbud och vid 

                                                
13 Spousal assult risk assessement guide (SARA). Checklista för beslut om skyddsåtgärder hos polisen 
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överträdelser. Då överträdelser äger rum kompletteras den tidigare bedömningen genom 

en ny analys.14 

 

3:5  Överträdelser  

 

De intervjuade kvinnorna från BRÅ-rapporterna menar att reaktionerna från rättsväsendet 

uteblir vid överträdelser, vilket får konsekvenser för mannens beteende, Det är en 

anledning till att de inte tycker att besöksförbudet bidrar till ökad trygghet. Kvinnorna 

uppger att de har anmält åtskilliga överträdelser, som inte lett någonstans eftersom 

överträdelsen ansetts som ringa, för att där inte finns något vittne eller för att det inte finns 

några bevis. De upplever att inga direkta åtgärder vidtagits  från polisens sida, vilket 

bidrar till att männen inte respekterar förbudet och att kvinnorna faller tillbaka i känslan 

av vanmakt och uppgivenhet eftersom deras trovärdighet blir ifrågasatt. 15 

 

Hur många män som överträder ett besöksförbud i verkligheten går inte att avgöra utan 

endast antalet misstänkta för brott mot besöksförbud går att få fram från statistik. Men en 

grov bedömning BRÅ gör utifrån deras officiella statistik är att överträdelser görs i 

ungefär vart tredje fall och inom ett år, och det är känt att mörkertalet är särskilt stort när 

det gäller brott mot närstående16. 

 

Precis som med en stor del av den övriga brottsligheten så visar statistiken att det är en 

liten grupp personer som står för en stor del av överträdelserna som anmäls. 15 procent av 

männen med besöksförbud står för 55 procent av samtliga anmälda överträdelser17. 

 

Den som överträder besöksförbud kan dömas till dagsböter eller fängelse i högst ett år. 

Det främsta syftet med lagstiftningen var dock inte att gärningsmannen kan dömas till 

straff, utan att polisen får möjlighet att ingripa i akuta situationer.18 Drygt hälften av 

anmälningarna om överträdelser avslutas utan att en person åtalades för någon av 

överträdelserna. En av de vanligaste nedläggningsgrunderna är att brott inte kan styrkas19. 

 
                                                
14 BRÅ-rapport 2007:2 De berörda och deras erfarenheter s.38 
15 Från Brå rapport 2003:2 samt från Brå rapport 2007:2 
16 Brå delrapport 2005 Nya regler i lagen om besöksförbud 
17 Brå rapport 2003:2 En utvärdering av lagen och dess tillämpning sid. 18 
18 DS ju 1987:13 
19 Brå delrapport 2005 Nya regler i lagen om besöksförbud. Sid. 39. 
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3.6  Brister i polisens interna information om besöksförbud 

 

Tidigare utvärderingar har pekat på att det finns brister i hur informationen om 

besöksförbud och beslut sprids inom polisorganisationen. I en första uppföljning av lagens 

tillämpning konstaterades att vissa polismyndigheter ansåg att det var svårt att få 

information om att besöksförbud hade utfärdats eller upphävts.20  

 

 BRÅ har i en rapport från 200321 gjort intervjuer med landets polismyndigheter och vid 

den intervjun fanns det endast på sex av totalt 21 polismyndigheter en tydlig organisation 

kring hur besluten ska spridas och hur de som får besluten ska använda dem. Flera av 

dessa myndigheter har tjänsteföreskrifter som tydligt beskriver vart och varför besluten 

ska spridas. Det finns också ett tydligt samarbete mellan utredare, kommunikations- 

centralen (KC), ordningspolisen och berört närpolisområde. Endast vid en polismyndighet 

uppger de intervjuade poliserna att det finns rutiner för att informera andra polisdistrikt 

om besöksförbuden om den person som ska skyddas flyttar till ett annat län. 

Nio polismyndigheter uppger att de har utnyttjat möjligheten att lägga in information om 

att det finns besöksförbud utfärdat i STORM,22det datasystem som används när 

uryckningspolisens insatser samordnas. I ett län förs även riskbedömningar in i systemet. 

 

3.7  Polisens och åklagarens syn på hur överträdelser kan förhindras 

 

I propositionen till lagen om besöksförbud utgår man från att situationer som upplevs som 

hotfulla för den som ska skyddas av besöksförbudet ska leda till omedelbara 

polisingripanden.23 Behovet av insatser kan dock te sig olika för polisen och för den som 

ringer in anmälan om överträdelsen. En situation kan uppfattas som skrämmande av 

personen som skyddas av besöksförbud, medan det för polisen ter sig bagatellartat. Om 

polisen inte vet på vilka grunder besöksförbudet har utfärdats och hur den aktuella 

hotbilden ser ut, är det lätt att allvarliga situationer inte upptäcks. Många omständigheter 

gör att långt ifrån alla överträdelser kommer till polisens kännedom. Rädsla för ytterligare 

                                                
20 BRÅ PM 1989:2, sid. 11. 
21 BRÅ rapport 2003:2 
22 Systen for tasking and operational resourcing management (STORM). Ärendehanteringssystem där alla 
händelser som inrapporteras till kommunikationscentralerna registreras. 
23 prop. 1987/88:137 sid. 13 
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våld, hot och trakasserier, förväntningar på vad en anmälan kan leda till och erfarenheter 

från tidigare kontakter med polisen, är bara några faktorer som spelar in.  

 

Vid intervjuer gjorda av BRÅ med representanter för polis, åklagare och vid en 

enkätundersökning bland frivilligorganisationer lades en rad olika förslag på hur antalet 

överträdelser skulle kunna minskas. 24  Några av de mest centrala förslagen var bland 

annat: 

 

• Klargörandesamtal. Alla ålagda besöksförbud och den som avses skyddas av 

besöksförbud kallas till ett samtal som går ut på att tydliggöra vad förbudet 

innebär.  

• Kontaktperson. Besöksförbudet bör följas upp av en kontaktperson inom polisen 

som kontrollerar om besöksförbudet följs och vid överträdelser kan bedöma om 

förändringar behövs. 

• Standardiserade risk- och hotbedömningar. Med kontinuerlig omprövning för 

att kunna bedöma och skilja ut vilka besöksförbud som löper störst risk att 

överträdas och där kunna sätta in åtgärder. En möjlighet som aktualiserats är att 

låta myndigheternas KUTenheter (enheten för kriminal-underrättelsetjänst) som 

redan i dagsläget arbetar med att göra hot- och riskbedömningar också får ett större 

ansvar att genomföra bedömningar i ärenden om besöksförbud. 

• STORM. I dag finns inget adekvat register att lagra uppgifter om att följa upp 

besöksförbud. Som tidigare nämnts så kan det vara svårt för berörd personal att 

veta var uppgifterna finns om de enbart finns i form av pappersanteckningar. I 

väntan på ett adekvat register lyfter några av de intervjuade fram vikten av att 

polisen följer RPS rekommendationer när det gäller att registrera uppgifter om 

aktuella besöksförbud i STORM. 

• Ytterligare skyddsåtgärder. Enligt RPS bör resultatet från hot- och 

riskbedömningen ligga till grund för beslut om vilket slag av ytterligare stöd, hjälp 

och brottsförebyggande information som den skyddade personen ska få, till 

exempel skyddstelefon, överfallslarm eller annat skydd och hjälp. Andra förslag är 

att polisen kan patrullera med radiobil i den skyddades bostadsområde. 

Möjligheten att låta personer som överträtt besöksförbudet få elektronisk 

                                                
24 BRÅ delrapport 2005 Nya regler i lagen om besöksförbud .sid. 45. 
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övervakning, för att överträdelser snabbt ska kunna upptäckas, har också berörts i 

intervjuerna. Denna fråga tas upp mer grundligt i en separat rapport från Brå. 

• Hundförarna i uppföljningsarbetet. I vissa polismyndigheter har hundförarna i 

uppgift att ha en uppföljande kontakt med de personer som skyddas av 

besöksförbud. Efter samtycke med den person som ska skyddas rastar hundförarna 

sina hundar i dennes bostadsområde. Såväl poliser som frivilligorganisationer 

uppfattar att många personer som skyddas av besöksförbud är positiva till detta. En 

ytterligare fördel med att involvera hundförarna i arbetet med besöksförbud, som 

nämns av Brottsofferenheten i Uppsala, är att hundförarna ofta har högt anseende 

inom polisen och därmed  kanske kan bidra till att ge arbetet med besöksförbud 

högre status. 

• Snabb reaktion på överträdelse. Både frivilligorganisationer, poliser och 

åklagare menar att polis och åklagare bör reagera snabbare och tydligare på 

överträdelser. Detta för att förhindra nya överträdelser och för att sända tydligare 

signaler till den förbudet avser om vad man får och inte får göra. Detta menar 

frivilligorganisationer också är centralt för att den skyddade ska uppleva det 

meningsfullt att anmäla överträdelser till polisen. 

• Begränsa användandet av bedömningen ”ringa fall” av överträdelse. Lagens 

utformning och åklagare, i sin roll som förundersökningsledare, inte alltid ger skäl 

och direktiv för att agera så kraftfullt som polisen skulle vilja ha möjlighet att göra 

i dessa ärenden. Man önskar en tydligare definition av ”ringa överträdelser” med 

inriktningen att en styrkt överträdelse aldrig ska betraktas som ringa. En åklagare 

ifrågasätter om bedömningen ”ringa överträdelse” överhuvudtaget ska användas. 

• Ökad samverkan mellan myndigheterna. I såväl intervjuer med poliser som i 

enkätsvaren från frivilligorganisationerna framgår att samverkan mellan de olika 

aktörerna kan förbättras. Det som främst önskades var bättre samarbete med var 

socialtjänsten som man uppfattar i dag är en outnyttjad resurs i 

besöksförbudsärenden. Man nämner bland annat att socialtjänsten skulle kunna 

spela en mer aktiv roll i uppföljningen av besöksförbudet. Även bättre samarbete 

med mansjourer och kriminalvården efterfrågades. 
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3.8  RPS rekommendationer 

 

Många av de förslag som ovan nämnts finns nu med i RPS rekommendationer och i RPS:s 

Dokument, Polisiära hot- och riskbedömningar, betonar man att polisens interna 

informationsspridning i ärenden om besöksförbud bör fungera på ett snabbt och effektivt 

sätt och för att polisen ska kunna arbeta effektivt med de enskilda besöksförbuden är det 

viktigt att dom också är kända inom organisationen. Man menar på att besluten bör tidigt 

bli enkelt sökbara och operativt tillgängliga, till exempel för den personal som akut kallas 

till en brottsplats. I sina rekommendationer betonar man också att polisen bör hålla sig 

uppdaterad om hur besöksförbudet fungerar. Ärendet bör hållas i sådan ordning att det 

underlättar både kontinuerliga kontakter med den utsatta personen och korrekta 

ingripanden i akuta situationer. När brott mot besöksförbudet sker bör också detta 

dokumenteras på ett sådant sätt att informationen som hör till de olika besöksförbuden 

samlas på ett ställe. Ett annat viktigt skäl för att samla all relevant information kring 

ärenden på ett och samma ställe är att polismyndigheterna lättare kan hålla reda på hur 

många och vilka besöksförbud som är aktuella i länet. Det är inte alltid fallet i dag. 

 

Som framgått ovan tar RPS:s rekommendationer inte bara upp behovet av korrekta 

ingripanden i akuta situationer utan nämner även att det kan behövas kontinuerliga 

kontakter med den skyddade för att på så sätt hålla sig uppdaterad om hur förbudet 

fungerar. Ett mer aktivt förhållningssätt från polisens sida när det gäller uppföljning av 

besöksförbud skulle således innebära regelbundna kontakter med den utsatta personen och 

systematiska analyser av hur skyddet fungerar. Det kan ställas mot det mer passiva 

arbetssätt som företräds av flera poliser Brå intervjuat.  

 

Riktlinjerna och de rekommenderade rutinerna från RPS finns att läsa i sin helhet i bilaga 

1. (S.28-30) 
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4.  Diskussion 

 
Många sätter sitt hopp till den här möjligheten till hjälp i en svår situation, och de som 

beviljats besöksförbud har stora förhoppningar på att besöksförbudet ska hjälpa dem att 

bryta en destruktiv relation och öka deras trygghet. De förväntningar som lagen om 

besöksförbud har skapat hos många berörda ställer höga krav på rättsväsendet både när det 

gäller att göra goda bedömningar av vilka sökande som ska beviljas besöksförbud och när 

det gäller att följa upp besöksförbuden och se till att de efterlevs. 

 

I detta arbete har jag fått bilden att rättsväsendet och framförallt polisen satsar på att 

förbättra sitt arbete med besöksförbud genom skriftliga rutiner, specialisering och 

fortbildning och det finns positiva exempel på hur det kan se ut, bland annat Uppsalas 

brottsofferenhet. 

 

Många av dem som beviljats besöksförbud och besvarat BRÅ:s enkät ger en positiv bild 

av polisens arbete och upplever att deras trygghet ökar. Men bilden jag fått under arbetet 

belyser också att arbetet med besöksförbud fortfarande behöver utvecklas och förtydligas 

för att syftet med lagstiftningen ska uppnås fullt ut och som jag nämner tidigare i texten så 

borde det här vara ett utmärkt område att använda sig av det problemorienterade arbetssätt 

som alla blivande poliser utbildas i på polisskolan.. Förebyggande av upprepade brott 

enligt det problemorienterade polisarbetet kan vara ett sätt att integrera det 

brottsofferstödjande och brottsförebyggande arbete vi har som mål och som här i högre 

grad skulle kunna fylla förväntningarna som kan finnas på polis och lagstiftning och ge 

den trygghet som många utsatta hoppas på. 

 

Två frågor har dykt upp under detta arbete och som nämns både i förarbetena och i BRÅ:s 

rapporter. Det finns ett par polismyndigheter som utmärker sig med ett mycket ambitiöst 

och genomtänkt arbete, men i övrigt tycks dessa frågor fortfarande ha låg prioritet inom 

många polismyndigheter. Frågan är om det skulle skrivas in en skyldighet i lagen om 

besöksförbud där polisen i besöksförbudslagen får en tydligare skyldighet att regelmässigt 

följa upp hur beviljade besöksförbud fungerar.  

Nästa fråga som jag mest fastnat för är varför inte överträdelser av besöksförbud skulle 

kunna vara en del av brottet grov kvinnofridskränkning. De handlingar som räknas som 
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överträdelser av besöksförbud stämmer väl in på beskrivningen av systematiska 

kränkningar som behandlas i förarbetena till lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning. 

Det som ansågs tala emot detta var att överträdelser av besöksförbud betraktas som brott 

mot det utfärdade förbudet och inte mot person. Kanske skulle dessa två lagändringar 

kunna ge dessa frågor högre prioritet och bidra till att rutiner för uppföljning utvecklas. 
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Bilaga 1  
Riktlinjer och rutiner för handläggningen av ärenden om besöksförbud.  

Från RPS rapport 2005:1 Polisiära hot- och riskbedömningar s.28 
    

Riktlinjer  
Nedan presenteras vad som bör ingå i riktlinjer för handläggningen av besöksförbud. I 

sammanhanget kan övervägas om de lokala brottsförebyggande strategierna även bör 

inkludera frågor om besöksförbud. Eventuella prioriteringsnivåer i ärenden om 

besöksförbud bör hanteras inom ramen för den mer grundläggande hot- och 

riskbedömningen. 

• Polis och åklagare bör samråda lokalt för att skapa gemensamma rutiner i samband med 

ansökan om besöksförbud. Ett ev. beslut om avslag och skälen därtill bör på lämpligt sätt 

tas om hand i arbetet med hot- och riskbedömningarna för att vid behov kunna följas upp 

på ett mer sammanhållet sätt. För att underlätta åklagarens beslut att avslå eller bevilja en 

ansökan om besöksförbud och i kontakter med berörda parter krävs att ärendet är väl 

underbyggt och dokumenterat. 

• Tillfälligt omhändertagande med stöd av bestämmelsen i 13 § polislagen (1984:387) bör 

i större utsträckning kunna tillämpas när polisen t.ex. ingriper mot en man som befaras 

begå brott mot en kvinna som han delar bostad med33. Här kan nämnas att åklagarens 

möjlighet att meddela besöksförbud avseende den gemensamma bostaden är tänkt att 

utgöra ett ytterligare skydd i dessa situationer. 

• Beslut om besöksförbud bör inom ramen för arbetet med hot- och riskbedömningar 

hållas uppdaterade på lämpligt sätt. Ärendena bör hållas i sådan ordning att det underlättar 

kontinuerliga kontakter med den utsatta personen och korrekta ingripanden i akuta 

situationer. 

• Polisens interna informationsspridning i ärenden om besöksförbud bör fungera på ett 

snabbt och effektivt sätt. Omfattning och konsekvenser av beslut bör tidigt bli enkelt 

sökbara och operativt tillgängliga, t.ex. för den personal som akut kallas till en brottsplats. 

• Behovet och intensiteten av brottsförebyggande uppföljningsåtgärder i samband med 

beslut om besöksförbud bör grundas på förutsättningarna i det enskilda fallet.  
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Regelbundna uppföljningar av besöksförbud i form av kontakter med den utsatta personen 

och andra åtgärder syftar till att ta reda på hur förbudet efterlevs av inblandade parter. 

• Överträdelse av besöksförbud bör åtföljas av omedelbara åtgärder, dvs. att polisen 

ingriper vid kontaktförsök för att undvika situationer som kan leda till allvarliga brott. Att 

vid anmälan om överträdelse skicka en polispatrull kan utgöra en viktig signal till 

inblandade parter om polisens inställning. Uteblivna reaktioner gentemot den hotande 

parten, t.ex. i form av förhör, kan medföra att trakasserierna fortsätter. Det är också viktigt 

att samtidigt klarlägga om annan brottslighet kan sättas i samband med övergreppet och 

om denna brottslighet möjligen utgör ett led i ett mer systematiskt beteende mot t.ex. en 

kvinna. 

• Tydlig och mer komplett information bör lämnas till berörda parter i samband med 

meddelande av besöksförbud. Det är angeläget att informationen inte enbart begränsar sig 

till gällande rätt utan i större utsträckning tydliggör hur polisen i praktiken lokalt arbetar 

med aktuella ärenden. Informationen bör ge besked om det kan förväntas att polisen 

kommer direkt vid en anmäld överträdelse av besöksförbud och hur polisen även i övrigt 

kommer att agera vid överträdelser. Hit hör också information i samband med avslag på 

ansökan om besöksförbud, t.ex. hur skälen för avslag utformas och rutiner för hur den som 

skall skyddas av ett besöksförbud bör delges beslutet. Det är också viktigt att parterna 

anmodas att meddela berörd polismyndighet om sådana förändringar, exempelvis 

adressändringar, som kan föranleda nya eller ändrade ställningstaganden i aktuella 

ärenden. 

 

Rutiner 
Rutiner som, mot bakgrund av ovanstående, bör finnas utarbetade vid polismyndigheterna 

är följande. 

• Tydliga handläggningsrutiner som fungerar dygnet runt och med kort varsel. Rutinerna 

bör bl.a. beskriva det ofta inledande akuta förfarandet, kontakter med åklagare samt vid 

behov andra aktörer såsom domstol, socialtjänst och frivilligorganisationer. Hit hör också 

förfarandet i samband med överträdelser av besöksförbud. 

• Polisen bör lokalt i samråd med åklagare använda en gemensam blankettrutin.  

• Samordning av besöksförbudsärenden med de mer övergripande hot- och 

riskbedömningarna. Handläggningen bör säkerställa informationsutbytet mellan de två 
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processerna och att den interna informationsspridningen hålls uppdaterad till berörd 

personal. 

• Personligt möte så snart som möjligt med den person som begär ett besöksförbud eller 

anmäler en överträdelse av besöksförbud. Möjligheten att utse en kontaktperson bör alltid 

övervägas. 

• Skriftligt informationsmaterial av såväl generell som lokal karaktär bör alltid, utöver den 

muntliga mer förklarande informationen, lämnas till berörda parter. Sådan information 

kan avse den rättsliga innebörden av ett beslut om besöksförbud och praktiska frågor som 

polisens handläggningsrutiner samt vilka möjligheter det finns att få hjälp och stöd. 

• En arbetsmetodik som innebär att olika aktuella händelser samlas in eller registreras i 

befintliga system, t.ex. STORM, på ett sådant sätt att det är enkelt att identifiera 

upprepningar av tidigare inrapporterade händelser. 

• Uppföljningsåtgärder som anpassas efter förutsättningarna i det enskilda fallet och i 

förekommande fall sker mer regelmässigt och kontinuerligt. Särskilt bör uppmärksammas 

vikten av uppföljning i nära anslutning till en begäran om eller ett meddelat beslut om 

besöksförbud. Hit hör också frågor om ändring eller komplettering i ärenden om 

besöksförbud som om så bedöms lämpligt snarast bör vidarebefordras till åklagare. 

 

 


