
EN RÄTTSLIG ANALYS AV DET STRAFFRÄTTSLIGA SKYDDET 
FÖR BARN SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I HEMMET

Olagligt men inte straffbart
En rättslig analys av det straffrättsliga skyddet för barn som

 utsätts för våld i hem
m

et

UNICEF Sverige
Box 8161, 104 20 Stockholm
Telefon 08692 25 00
unicef.se

O
lagligt m

en inte straffbart



 

Olagligt men inte straffbart
EN RÄTTSLIG ANALYS AV DET STRAFFRÄTTSLIGA SKYDDET 
FÖR BARN SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I HEMMET



2

5. DISKUSSION 
OCH SLUTSATS

Innehåll

Innehåll

8

46

14

1. INLEDNING

4. BARN SOM BEVITTNAR VÅLD

2. BARNS RÄTT TILL FYSISK 
OCH PSYKISK INTEGRITET

3. BARNS SKYDD MOT VÅLD 
I RÄTTSTILLÄMPNINGEN

42

34



3 Innehåll

FÖRORD 4

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 6

INLEDNING 8
1.1  Bakgrund 8
1.2  Syfte och genomförande 8
1.3  Barnkonventionen och våld mot barn 10

BARNS RÄTT TILL FYSISK OCH PSYKISK INTEGRITET 14
2.1  Inledning 14
2.2  Barnkonventionen och fysiskt våld 15
2.3  Kroppslig bestraffning – aga förbudet 16
2.4  Straffrätten och fysiskt våld 18
2.5  Barnkonventionen och psykiskt våld 22
2.6  Kränkande behandling – agaförbudet 23
2.7  Straffrätten och psykiskt våld 23
2.8  Hänsyn till att brottet begås mot ett barn 27
2.9  Barns behov av skydd – straffrättsliga reaktioner 29

BARNS SKYDD MOT VÅLD I RÄTTSTILLÄMPNINGEN 34
3.1  Inledning 34
3.2  Varför blir det inte en fällande dom? 34
3.3  Misshandel och kroppslig bestraffning 35
3.4  Ofredande 37
3.5  Tillsynsansvarets påverkan på straffbarheten 39

BARN SOM BEVITTNAR VÅLD 42
4.1  Inledning 42
4.2  Behov av lagstiftning 42
4.3  Förslag om kriminalisering av bevittnande 44

DISKUSSION OCH SLUTSATS 46
5.1  Inledning 46
5.2  Fysiskt våld 46
5.3  Psykiskt våld 48
5.4  Möjlighet att beakta barnets särskilt utsatta situation 48
5.5  Förslag till ett särskilt barnmisshandelsbrott 49
5.6  Barn som bevittnat våld 50
5.7  Behovet av ett barnperspektiv 51
5.8  Betydelsen av barnkonventionen som svensk lag  52

SAMMANFATTNING 54

KÄLLFÖRTECKNING 55



4 Förord

Förord

I ÅR ÄR DET 40 ÅR sedan Sverige införde 
förbud mot barnaga. Förbudet mot barn
aga innebär att föräldrar inte får utsätta 
sina barn för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. Lagen ska
pades med syfte att vara normgivande och 
förändra attityder i samhället kring aga som 
uppfostringsmetod. 

Trots nuvarande lagstiftning utsätts barn 
för olika former av våld i hemmet. Enligt 
den senaste nationella kartläggningen 
uppger inte mindre än 36 procent av barnen 
i Sverige att de utsätts för någon form av 
barnmisshandel av sina föräldrar under 
sin uppväxt.[ 1 ] Detta är oacceptabelt. Vi vet 
också att mörkertalet är stort vad gäller våld 
mot barn och våldsbrott inom familjen, 
särskilt drabbade är de yngre barnen. Den 
statistik som finns är bristfällig och många 
situationer anmäls inte alls.

Ett problem med dagens lagstiftning är att 
vissa former av våld mot barn inte räknas 
som ett brott enligt svensk lag, till exempel 
psykiskt våld som hot, trakasserier och att 
bevittna våld. Agaförbudet omfattar fler 
former av våld än vad de straffrättsliga 
bestämmelserna för misshandel i brotts
balken gör. Det innebär att vissa former av 
barnaga i agaförbudet inte räknas som ett 
brott enligt brottsbalken. Våldet är alltså 
olagligt men inte straffbart. 

Det lagstiftade skyddet för barn som 
utsätts för våld innefattar enbart de former 
av våld som ingår i de allmänna straff
bestämmelserna, så som misshandel 

och ofredande. Lagen tar inte tillräcklig 
hänsyn till att barnet befinner sig i en sär
skilt utsatt situation och till barnets bero
endeställning i förhållande till föräldern. 
Att barnet dessutom utsätts för våld i det 
egna hemmet, den miljö som ska vara 
trygg, är ännu en försvårande omständig
het som inte beaktas tillräckligt mycket. 
Inom vissa straffrättsliga områden har det 
införts särskilda bestämmelser för barn så 
som våldtäkt och tvångsäktenskap. Men 
misshandel och barn aga har ännu inte fått 
någon särställning.

För att få mer kunskap och förståelse för 
effekterna av detta har UNICEF Sverige 
gett i uppdrag till Malou Andersson, docent 
i straffrätt vid Uppsala universitet, att 
beskriva och analysera hur det straffrättsliga 
skyddet för barn som utsätts för eller bevitt
nar våld i hemmet förhåller sig till barnets 
rätt att skyddas från våld enligt barnkon
ventionen och agaförbudet i föräldrabalken. 
Rapporten visar även på exempel från dom
stolarna och utmaningarna med att beakta 
barns särskilda behov och rättigheter utifrån 
gällande lagrum. Domstolen intar i vissa fall 
i sin bedömning ett barnperspektiv. Men i 
alldeles för många fall görs bedömningen 
utifrån ett föräldraperspektiv, genom att 
föräldern på olika sätt ursäktas, till exempel 
med att det var fråga om en stressad situa
tion eller ett krävande barn.

Enligt barnkonventionen har barn rätt att 
skyddas från alla former av våld. UNICEF 
Sverige anser att alla former av våld mot 
barn ska förbjudas och vara straffbara 

[ 1 ]  Carolina Jernbro & Staffan 

Janson, Våld mot barn 2016En 

nationell kartläggning, Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2017
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UNICEF Sverige kräver:

1. Att det införs en särskild bestämmelse i brottsbalken om 
misshandel mot barn.

2. Att definitionen av våld mot barn i svensk lag regleras för att 
överensstämma med barnkonventionens och därmed även 
innefatta alla former av psykiskt våld.

3. Att det införs en tydlig lagreglering för hur polis, socialtjänst 
och rättsväsende ska samverka i ärenden som rör barn som 
utsätts för våld i hemmet.

VERONIQUE LÖNNERBLAD
Generalsekreterare UNICEF Sverige 

enligt lag. Så är det inte idag, trots att detta 
är tydliggjort i barnkonventionen. Barns 
ställning som rättighetsbärare behöver 
stärkas och barn måste få upprättelse när 
deras rättigheter kränks.

Vi anser därför att det behöver införas en 
ny straffrättslig bestämmelse, misshandel 
mot barn, som utgår från barnkonven
tionens bestämmelser. En bestämmelse, 
som särreglerar föräldrars och andra 
omsorgspersoners våld mot barn, stär
ker barnets rätt att inte utsättas för våld. 
Ett av syftena med ett nytt brott är att vara 

mer förenlig med agaförbudet och barn
konventionens bestämmelser om barns 
rätt att skyddas från alla former av våld. 
Brottsbestämmelsen måste också vägas 
in i barnets rätt till familj samt hur barnet 
påverkas av straffansvar för en förälder. 
Barnets bästa bör således vara vägle
dande när det gäller påföljder. Stöd och 
rehabilitering till förövaren och familjen 
kan i många fall vara ett alternativ. Vik
tigt är dock att lyfta fram det principiella 
värdet genom en fällande dom och påvisa 
vad som är rätt och fel och tydligt visa på 
barnet som rättighetsbärare.
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Begrepp och förkortningar

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Antagen av FN:s generalförsamling 
den 20 november 1989.

Bevisvärdering: Den verksamhet rätten bestäm
mer vilket värde de enskilda bevisen har i ett mål 
och vilket värde de olika bevisen ska ha i förhål
lande till varandra.

BrB: Brottsbalken (1962:700)

Brottsbeskrivningsenlighet: En prövning av att 
gärningen uppfyller villkoren i en straffbestäm
melse (det vill säga att den är straffbelagd) samt 
en prövning av att gärningen inte undantas genom 
mer generella undantagsregler.

Civilrättslig bestämmelse: De regler som gäller 
privatpersoners och/eller företags inbördes förhål
landen. Skadeståndsrätt, arvsrätt och familjerätt är 
exempel på civilrätt.

FB: Föräldrabalken (1949:381)

FN:s barnrättskommitté: FN:s kommitté för bar
nets rättigheter (barnrättskommittén) i Genève 
övervakar efterlevnaden av barnkonventionen.

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer: 
Skrivelser från barnrättskommittén om hur olika 
artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. 
Vägledningen är rådgivande och inte en formell 
rättskälla.

Fördragskonform tolkning: en folkrättslig metod 
att lösa en misstänkt konflikt mellan en lag och 
en bestämmelse i en konvention. Vid en så kallad 
normkonflikt ska en lag tolkas så att den stämmer 
överens med bestämmelsen i konventionen. 

Garantansvar: En person som har ansvar för ett 
barn (förälder, vårdnadshavare) kan bli straffrätts
ligt ansvarig för sin underlåtenhet att agera i en 

situation där denna borde ha agerat. En förälder 
ska till exempel hindra att barnet skadar sig, och 
gör hen inte det kan hen bli straffrättsligt ansvarig.

Gradindelning: brotten delas in olika svårigheter
grader; ringa, normalgrad samt grovt brott.

LVU: Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga

Målsägande: Den som har blivit utsatt för ett brott 
eller som lidit skada av ett brott.

Rekvisit: Varje lag ställer normalt upp ett antal 
villkor. För att en lag ska vara tillämplig krävs att 
något eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda.

Straffskala: Den gräns nedåt och uppåt som lagen 
anger som påföljd för ett visst brott. 

Straffvärdesbedömning: Hur allvarligt ett brott är 
i relation till andra brott. Straffet för det enskilda 
brottet bestäms inom straffskalan för brottet och 
med hänsyn till bland annat den skada som brot
tet medfört. Ringa stöld har till exempel ett lägre 
straffvärde än stöld.

Tillsynsansvar: Ett ansvar för att barn och elever 
får den tillsyn de behöver samt att ett barn inte 
kommer till skada eller orsakar skada för någon 
annan.

Uppsiktsplikt: Vårdnadshavarens ansvar att barnet 
står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder 
vidtas för att hindra att deras barn orsakar skada 
för någon annan. 

Uppsåt: Avsikt. Inom straffrätten krävs i allmän
het uppsåt, det vill säga avsikt, för att en handling 
ska vara straffbar. Uppsåt är detsamma som att 
gärningspersonen inser att det han eller hon gör 
är en brottslig handling men att insikten inte hin
drar personen från att genomföra brottet.
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Inledning

1.1  BAKGRUND

Barnkonventionen ger tydligt uttryck för 
att barn är bärare av egna grundläggande 
fri och rättigheter. Utöver dessa rättighe
ter behöver barn, på grund av sin fysiska 
och psykiska sårbarhet, ett särskilt skydd 
och särskild omvårdnad. Barns rättigheter 
enligt barnkonventionen innefattar därför 
ett särskilt skydd från våld och övergrepp. 
Denna rättighet innefattar i sin tur ett lämp
ligt rättsligt skydd för barn och ett barnan
passat rättssystem.[ 1 ] 
Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska lämpliga lagstiftningsåtgärder vidtas för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.

Synen på barn som särskilt skyddsvärda 
är utgångspunkten för flera bestämmelser 
i svensk rätt. Föräldrabalken, socialtjänst
lagen och lagen med särskilda bestäm
melser om vård av unga (LVU) betonar 
barns rätt att växa upp i miljöer där de inte 
utsätts för våld eller övergrepp. I 6 kap. 1 § 
föräldrabalken (FB) anges att barn har rätt 
till omvårdnad, trygghet och en god fost
ran. I samma bestämmelse anges att barn 
inte får utsättas för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling, det så 
kallade agaförbudet. Agaförbudet inför-
des för att förändra attityder i samhället 
kring aga som uppfostringsmetod, men 
det finns inga straffsanktioner kopplade 
direkt till förbudet. För att utgöra en straff
bar handling måste därför ett förbud enligt 

föräldrabalkens bestämmelser utgöra 
brott i straffrättslig mening.

Enligt propositionen avseende införan
det av barnkonventionen som svensk lag 
anses det inte finnas särskilda skäl att sär
skilt reglera barnkonventionens ställning 
i förhållande till annan lag.[ 2 ] I rappor
ten behandlas objektivt hur straffrättens 
bestämmelser motsvarar det fysiska och 
psykiska våld så som det definieras och 
exemplifieras i artikel 19 i barnkonventio
nen, och i det så kallade agaförbudet i 6 
kap. 1 § FB och vilka möjligheter domsto
len har att beakta dessa rättigheter i den 
rättsliga bedömningen.[ 3 ] I det ligger även 
straffrättens förhållande till den tillsyns
plikt föräldrar har enligt 6 kap. 2 § FB och 
det, utifrån denna bestämmelse, garan
tansvar föräldrar straffrättsligt har i förhål
lande till sina barn. 

1.2  SYFTE OCH GENOMFÖRANDE

I den här rapporten beskrivs och analy
seras hur det straffrättsliga skyddet för 
barn som utsätts för eller bevittnar våld i 
hemmet förhåller sig till barnets rättighe
ter att skyddas från våld enligt artikel 19 i 
barnkonventionen och agaförbudet i 6 kap. 

[ 1 ] Europarådets ministerkommitté 

för ett barnvänligt rättsväsende, 

antagna av Europarådets minister

kommitté den 17 november 2010, 

samt förklarande rapport, 2010.

[ 2 ] Prop. 2017/18:186, s. 85 ff.  Se även 

barnrättighetsutredningens förslag 

om införande om särskild bestäm

melse om misshandel av barn, SOU 

2016:19, s. 260 ff.

[ 3 ] Rapporten avser endast förhållan

det mellan barnets rättigheter enligt 

artikel 19 i barnkonventionen och 

svensk nationell lagstiftning, varför 

forskning inom andra vetenskapliga 

områden inte kommer att behandlas 

särskilt. 
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1 § FB. I straffrättens möjligheter till skydd 
från alla former av våld ska också beak
tas föräldrars ansvar för sina barn, varför 
även straffrättens förhållande till den till
synsplikt föräldrar har enligt 6 kap. 2 § FB 
kommer att behandlas.  

Rapporten behandlar barns rätt till fysisk 
och psykisk integritet och om, och i så fall 
hur, dessa skyddas av den straffrättsliga 
regleringen. Utifrån hur denna rättighet, 
så som den definieras och exemplifieras i 
artikel 19 i barnkonventionen, behandlas de 
straffrättsliga bestämmelser som kan aktu
aliseras. Vidare behandlas de omständig
heter som kan beaktas vid den rättsliga 
bedömningen när brottet riktats mot ett 
barn av en närstående, eller mot en närstå
ende till barnet, till exempel försvårande 
omständigheter vid rubricering av brott och 
vid bedömning av brottets straffvärde.[ 4 ] 

Rapporten har sin utgångspunkt i den 
kart läggning av föräldrars våld mot barn 
som gjordes av Anna Kaldal och Malou 
Andersson, på uppdrag av Social departe
mentet i utredningen om barnkonven
tionen som svensk lag.[ 5 ] I rapporten 
hänvisas i flera fall till hur våld mot barn 
av en vårdnadshavare eller förälder, har 
beskrivits i dom stols avgöranden. Dessa 

beskrivningar innehåller dels uttalanden 
från Högsta domstolen, vilka ska ses som 
förtydligande av hur lagtext ska tolkas och 
förstås, dels beskrivningar från tingsrätt 
och hovrätt. De senare är i majoriteten av 
fallen hämtade från den empiriska studie 
som gjordes i samband med Kaldals och 
Anderssons kartläggning. 

1.3  BARNKONVENTIONEN OCH VÅLD 
MOT BARN

Barns rätt till behov av särskilt skydd fram
kommer av artikel 6 i barnkonventionen 
om barns rätt till liv, överlevnad och utveck
ling. Artikeln betonar barndomen som en 
viktig period i en människas liv, där skador 
och belastningar under barndomen kan få 
negativa konsekvenser för barnet senare i 
livet.  Rätten till utveckling innefattar därför 
ett krav på ett skydd mot våld och över
grepp och gäller särskilt barn som lever i 
utsatta miljöer och som är offer för våld. 
Detta kommer särskilt till uttryck i konven
tionens artikel 19 som stadgar att barn ska 
skyddas mot alla former av våld och över
grepp, vanvård eller försumlig behandling. 

Barnkonventionens artiklar är inte fristå-
ende, utan varje artikel ska ses som en del i 
en helhet. Fyra av konventionens inledande 

[ 4 ] Barns rätt att skyddas mot sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp 

anges särskilt i artikel 34 i barnkon

ventionen. Även om sexualbrott mot 

barn utgör en stor del av brottslighe

ten mot barn och att det finns flera 

frågor att lyfta även på detta område, 

så kommer de inte att behandlas 

utförligt i rapporten, utan som ett 

område inom straffrätten där lag

stiftaren särskilt beaktat att brottet 

begås mot ett barn. 

[ 5 ] Andersson & Kaldal, Barnkonven-

tionens genomslag i rättstillämp-

ningen: barn som utsatts för våld 

inom familjen – Kartläggning av 

brottsmålsavgöranden från tingsrätt. 

Ett uppdrag åt Barnrättighetsutred

ningen (S 2013:08 och Dir. 2014:86), 

november 2014. Rapporten behand

las i SOU 2016:19, Barnkonventionen 

blir svensk lag. Kartläggningen 

finns som helhet tillgänglig hos 

Socialdepartementet. 

Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska lämpliga 
lagstiftningsåtgärder vidtas för att skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklu
sive sexuella övergrepp, medan barnet är i för
äldrarnas eller den förälderns, vårdnadshavarens 
eller annan persons vård.
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artiklar beskrivs som konventionens grund
principer – artikel 2, om ickediskriminering, 
artikel 3, principen om barnets bästa, arti
kel 6 om barns rätt till liv, överlevnad och 
utveckling samt artikel 12, om barns rätt 
att komma till tals. Dessa artiklar utgör en 
grund för tolkningen av barnkonventionens 
artiklar. När det gäller artikel 19 är härutöver 
artikel 5 och artikel 8, om föräldrars ansvar 
för uppfostran och utveckling, vilka också 
betonar barnets rätt till familj, av relevans 
vid en straffrättslig bedömning.[ 6 ] 

Principen om icke-diskriminering i arti-
kel 2 i barnkonventionen innebär att alla 
barn ska ges samma förutsättningar och 

rättigheter när det gäller till exempel 
behov av särskilt skydd.[ 7 ] Det innebär att 
barn som lever under svåra livsförhållan
den kan behöva särskilt skydd.  Princi
pen innebär också att yngre barn ska ges 
samma skydd mot våld som äldre barn, 
även om detta kan kräva större insatser av 
samhället.[ 8 ]  

Artikel 3, principen om barnets bästa, 
innebär att vid alla angelägenheter som 
rör barnet ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara det enskilda barnets 
bästa. Principen innebär i ett rättstillämp
ningsperspektiv att barn som kommer i 
kontakt med rättsväsendet ska tillförsäkras 

[ 6 ] Barnkonventionen artikel 19, samt 

FN:s barnrättskommittés allmänna 

kommentar nr 13, p. 5.

[ 7 ] Förbud mot diskriminering ingår i 

de grundläggande mänskliga fri och 

rättigheterna, och följer av såväl 

regeringsformen, Europakonventio

nen, som straffrättens krav på lega

litet. Barn har dock ett särskilt skydd 

enligt artikel 2 i barnkonventionen 

som anger att alla barn inom statens 

jurisdiktion ska ha samma rättigheter 

och lika värde, och att den konven

tionsanslutna staten ska vidta alla 

lämpliga åtgärder, för att säkerställa 

att barnet skyddas mot alla former 

av diskriminering. 

[ 8 ] FN:s barnrättskommittés allmänna 

kommentar nr 7, p. 11. Artikel 2 inne

bär att små barn inte får diskrimine

ras på några grunder, till exempel 

genom att lagar inte ger lika skydd 

mot våld för alla barn, inklusive små 

barn. Små barn löper en särskild 

risk för diskriminering, eftersom de 

är jämförelsevis maktlösa och är 

beroende av andra för att förverkliga 

sina rättigheter.  I Europarådets 

riktlinjer för Child Friendly Justice, 

som bygger på bl.a. Europakonven

tionen och barnkonventionen, anges 

att barn som kommer i kontakt med 

rättsväsendet, har rätt att bli tagna 

på allvar och inte bli diskriminerade 

på grund av sin ålder.

Barnkonventionens artiklar är 
inte fristående, utan varje artikel 
ska ses som en del i en helhet.
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de rättigheter som stadgas i barnkonven
tionen.[ 9 ] Principen om barnets bästa ska 
anpassas till det enskilda barnets behov 
och situation. Bedömningen av vad som är 
barnets bästa ska därför göras utifrån det 
enskilda barnets situation med kunskap om 
forskning och beprövad erfarenhet.[ 10 ]

Barnkonventionen i sin helhet utgör en 
minimigräns för tolkningen av vad som är 
det enskilda barnets bästa, varför bedöm-
ningen av vad som utgör barnets bästa 
inte får ges företräde framför de rättighe-
ter som barnet ges enligt konventionen.[ 11 ] 
När det gäller barns rätt till skydd mot våld 
kan därför bedömningen av barnets bästa 
gå utöver den gräns som anges i artikel 
19 i barnkonventionen, för att rättfärdiga 
sådant som strider mot barnets mänsk
liga värdighet och rätt till fysisk integritet, 
vilket innefattar till exempel aga och andra 
former av grym eller förnedrande bestraff
ning.[ 12 ] Däremot utesluts inte att även 
andra intressen kan tillmätas samma bety
delse eller ges företräde framför barnets 
intresse.[ 13 ] Det kan röra sig om föräldrars 
skyldighet att vårda barnet eller ett sam
hällsintresse. Dessa intressen kan påverka 

den straffrättsliga bedömningen, såväl vid 
frågan om gärningen utgör ett brott som 
vid val av påföljd för ett konstaterat brott. 

Barns rätt till inflytande och medbestäm-
mande kommer till uttryck i artikel 12 
i barnkonventionen, om barns rätt att 
komma till tals. Denna rätt till inflytande 
och medbestämmande innebär ett ansvar 
för vuxna att ge barnet möjlighet att 
komma till tals, och väga in barnets åsikt i 
det som saken rör, i förhållande till barnets 
ålder och mognad. Artikeln har en process
uell prägel och riktar sig till domstolar och 
myndigheter i samtliga beslut och avgö
randen som rör ett barn.[ 14 ]

När det gäller barn som 
utsatts för våld eller på annat 
sätt involveras som målsä
gande eller vittne har vikten 
av att barnet görs delaktig 
betonats, och vikten av att 
anpassa rättsprocessen till 
barnet lyfts fram.[ 15 ] 

[ 9 ] FN:s barnrättskommittés allmänna 

kommentar nr 14, p. 27 och 28 och 

prop. 2017/18:186 Inkorporering 

av FN:s konvention om barnets 

rättigheter. 

[ 10 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 14, p. 24, 34 

och 46. SOU 1997:116, s. 132 ff. 

Singer, A., Barnets bästa – Om barns 

rättsliga ställning i familj och sam-

hälle, 2012.

[ 11 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 14, p. 1a.

[ 12 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 13, p. 61, nr 

8 p. 26 och nr 14, p. 6. Principen om 

barnets bästa beskrivs av barnrätts

kommittén som direkt tillämplig och 

kan åberopas i domstol.

[ 13 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 14, p. 39.

[ 14 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 14, p. 6. På 

liknande sätt som principen om 

barnets bästa kan barns rätt att 

komma till tals ses som en självstän

dig och direkt tillämplig norm som 

kan åberopas i domstol. 

[ 15 ] Europarådets ministerkommitté 

för ett barnvänligt rättsväsende, 

antagna av Europarådets minister

kommitté den 17 november 2010 

samt förklarande rapport, Child 

friendly justice.
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Barns rätt till fysisk och 
psykisk integritet

2.1  INLEDNING

I både svensk och internationell rätt tiller
känns barn rättigheter som baseras på 
att barn är en sårbar och därmed särskilt 
skyddsvärd grupp. Barnkonventionen ger 
tydligt uttryck för att barn är bärare av 
egna rättigheter, och de anslutna staterna 
har enligt konventionen en skyldighet att 
tillförsäkra barnet dessa rättigheter. 

Att skydda barn från våld och övergrepp 
är en svår uppgift och straffrättens möjlig
heter är i detta hänseende på många sätt 
begränsad. Majoriteten av straffrättens 
bestämmelser är generella och omfattar 
alla, oavsett ålder eller kön, och tar med få 
undantag hänsyn till att gärningen riktats 
mot ett barn. Även om flera straffrättsliga 
bestämmelser har införts med hänsyn till 
Sveriges åtaganden enligt barnkonventio
nen – till exempel kontakt med barn i sex
uellt syfte, kvinnlig könsstympning och 
äktenskapstvång – är det, utöver särskilda 
bestämmelser om sexualbrott mot barn, få 
brott som specifikt avser ett uttalat särskilt 
skydd för barn ur barnets perspektiv. Sam-
tidigt är beviskravet i brottmål högt ställt 
och samma beviskrav gäller såväl om mål-
säganden är ett barn eller en vuxen.[ 16 ] 

För straffansvar krävs för det första att 
handlingen motsvarar brottsförutsättning
arna, rekvisiten, i en straffbestämmelse. 
Det som kan uppfattas som moraliskt för
kastligt kan därför skilja sig från vad som 
i straffrättslig mening utgör ett brott. När 
det gäller barn som målsäganden finns 
också den extra utmaningen att barnet ska 
kunna berätta vad det varit med om, så att 
det passar in på en straffbestämmelse, det 
vill säga motsvarar rekvisiten för ett brott. 
Vidare krävs för de flesta brott att hand
lingen har begåtts med uppsåt, det vill 
säga att gärningspersonen är medveten 
om vad han eller hon gör och en förståelse 
för gärningens konsekvenser, till exempel 
att man utdelar ett slag och åtminstone är 
likgiltig inför att det kan orsaka skada eller 
smärta. Detta uppsåt ska täcka samtliga 
rekvisit i bestämmelsen, vilket innebär 
att en brist på uppsåt i någon del gör att 
bestämmelsen inte är tillämplig.  

De flesta brott i brottsbalken begås genom 
aktivt handlande. När det gäller vårdnads
havare och föräldrar finns härutöver en sär
skild skyldighet att agera, ett garantansvar, 
vilket framför allt följer av föräldrars- och 

[ 16 ] Se vidare Brottsförebyggande 

rådet, Barnmisshandel. Den polisan

mälda barnmisshandeln, Brårapport 

2011:15.
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vårdnadshavares skyldigheter och ansvar 
enligt föräldrabalkens regler.[ 17 ] Detta 
ansvar innebär att någon som har ett så 
kallat garantansvar för ett barn kan bli 
straffrättsligt ansvarig för sin underlåten
het att agera i en situation där denna borde 
ha agerat.[ 18 ] En förälder ska till exempel 
hindra att barnet skadar sig, och gör han 
eller hon inte det kan straffansvar för brott 
aktualiseras.

2.2  BARNKONVENTIONEN OCH 
FYSISKT VÅLD

Av central betydelse när det gäller våld 
och övergrepp mot barn är barnkonven-
tionens artikel 19 som stadgar barns rätt 

till skydd från alla former av fysiskt och 
psykiskt våld. Till denna kommer artikel 
5 och artikel 18, som beskriver det ansvar 
föräldrarna har för barnets uppfostran, och 
samhällets skyldighet att bistå familjen.

Enligt artikel 19 i barnkonventionen ska 
konventionsstaterna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att skydda barnet mot alla 
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, 
innefattande sexuella övergrepp, medan 
barnet är i föräldrarnas eller den ena för
älderns, vårdnadshavarens eller annan 
persons vård. Med fysiskt våld avses både 
dödligt och ickedödligt fysiskt våld. Det 

[ 17 ] Föräldrabalken 6 kap. 1 och 2 §§ 

om barns rätt till en trygg tillvaro 

och skydd mot kroppslig och krän

kande behandling samt föräldrars 

tillsynsansvar. 

[ 18 ] Se t.ex. Leijonhufvud m.fl., Straf-

fansvar, s. 52 ff., Asp m.fl., Kriminal-

rättens grunder, s. 105 ff. 

Av central betydelse när det gäller våld 
och övergrepp mot barn är barnkonven
tionens artikel 19 som stadgar barns rätt 
till skydd från alla former av fysiskt och 
psykiskt våld.
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omfattar all kroppslig bestraffning och 
alla andra former av tortyr, grym, omänsk
lig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning och fysisk mobbning.[ 19 ] 

I FN:s barnrättskommittés allmänna kom
mentarer till artikel 19 definieras kropps
lig och fysisk bestraffning som varje form 
av straff med användande av fysiskt våld 
som är avsett att orsaka en viss grad av 
smärta eller obehag, hur ringa den än 
är.[ 20 ] Exempel på vad som kan utgöra 
fysisk bestraffning är att smälla till, daska 
till, eller smiska ett barn, med handen eller 
med ett redskap. Men det kan också handla 
om att till exempel sparka, skaka eller kasta 
barn samt klösa, nypa, bita, dra i håret 
eller örfila dem. Vidare ges som exem
pel på fysiska bestraffningar att barnet 
får stanna kvar i obekväma ställningar, 
att det bränns eller tvingas att äta. Enligt 
kommittén är kroppslig bestraffning utan 
undantag förnedrande.[ 21 ] I de allmänna 
kommentarerna anges vidare att det även 
finns ickefysiska bestraffningsformer, 
som också är grymma och förnedrande 
och därför oförenliga med konventionen. 
Dessa former innefattar till exempel straff 
som innebär att barnet förringas, föröd
mjukas, smutskastas, görs till syndabock, 
hotas, skräms eller förlöjligas.[ 22 ] 

Att föräldraansvar och omsorg om barn, 
framför allt spädbarn och små barn, ofta 
kräver fysiska åtgärder och ingripanden 
för att skydda dem, framgår också av de 
allmänna kommentarerna. Detta skiljer 
sig enligt kommittén helt från avsiktlig 

och repressiv användning av våld för att 
tillfoga barnet ett visst mått av smärta, 
obehag eller förödmjukelse. Kommittén 
menar att man som vuxen känner igen 
skillnaden mellan en beskyddande fysisk 
åtgärd och misshandel i bestraffnings
syfte, och att det inte är svårare att göra 
samma åtskillnad när det gäller åtgärder 
som rör barn.[ 23 ] 

2.3  KROPPSLIG BESTRAFFNING 
– AGA FÖRBUDET

Synen på barn som särskilt skyddsvärda är 
utgångspunkten i 6 kap. 1 § FB. Här anges 
att barn har rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god fostran, och ska behandlas med 
aktning för sin person och egenart, och 
inte får utsättas för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling, det så 
kallade agaförbudet. Trots att agaförbu
det är en civilrättslig bestämmelse, utan 
direkta sanktioner kopplade till den, utgör 
den en direkt begränsning av vilka medel 
som är tillåtna inom ramen för en föräld
ers ansvar att leda och uppfostra barnet. 
Bestämmelsen är en tydlig markering mot 
barnaga som uppfostringsmetod och är 
ett uttryck för att barn har samma rätt 
till fysisk integritet som vuxna. Agaför
budet anger således att våld mot barn är 
förbjudet. Förbudet avser åtgärder som 
riktas mot barnet i efterhand, för något 
som barnet har gjort eller underlåtit att 
göra, och omfattar varje handling som 
medför att barnet tillfogas kroppsskada 
eller smärta, även om störningen är av helt 
lindrig eller hastigt övergående karaktär.[ 24 ] 

[ 19 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 13 p. 22 

och 24.

[ 20 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 8.

[ 21 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 8 p. 11.

[ 22 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 8 p. 11.

[ 23 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 8 p. 14.

[ 24 ] Prop. 1978/79:67. 

Enligt kommittén är kroppslig bestraffning 
utan undantag förnedrande.
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Kroppslig bestraffning är, enligt motiven 
till agaförbudet, brottslig om motsvarande 
handling mot annan person är straffbar 
som misshandel enligt brottsbalken. Att 
föräldrar i andra fall måste ha viss rätt 
att övervinna fysiskt motstånd är, enligt 
motiven oundvikligt, om föräldrar ska 
kunna ha uppsikt över barnet. Vårdnads
havaren ska enligt 6 kap. 2 § FB svara för 
att barnet får den tillsyn som behövs med 
hänsyn till barnets ålder, utveckling och 
övriga omständigheter. Enligt motiven får 
därför vårdnadshavare, i syfte att hindra 
att barnet orsakar skada för någon annan, 
eller skadar sig själv, svara för att barnet 
står under uppsikt eller att andra lämp
liga åtgärder vidtas.[ 25 ] Samtidigt som aga 
är förbjudet kan därför det tillsynsansvar 
som föräldrar har ändå ges viss betydelse 

vid den straffrättsliga bedömningen av 
vilka gärningar som är straffbara. Frågan 
kan då vara om en handling är, respektive 
inte är, tillåten inom ramen för en förälders 
uppfostrans och tillsynsansvar.

2.4  STRAFFRÄTTEN OCH 
FYSISKT VÅLD

2.4.1  Inledning
Barns rätt till fysisk integritet är tydligt 
uttalad i barnkonventionen och i föräld
rabalkens bestämmelser om föräldrars 
ansvar.[ 26 ] Barn ska skyddas mot alla 
former av fysiskt våld, skada eller över-
grepp medan barnet är i föräldrarnas 
eller den ena förälderns, vårdnadsha
varens eller annan persons vård, artikel 
19 i barnkonventionen. Barn har rätt till 

[ 25 ] Prop. 1978/79:67.

[ 26 ] Artikel 19 i barnkonventionen och 

6 kap. 1 och 2 §§ FB. 
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omvårdnad, trygghet och en god fostran. 
Barn ska behandlas med aktning för sin 
person och egenart och får inte utsättas 
för kroppslig bestraffning eller annan krän-
kande behandling, 6 kap. 1 § FB. 

Fysiskt våld enligt barnkonventionen 
omfattar såväl dödligt som ickedödligt 
våld. Det dödliga våldet har sin motsva
righet i straffrättens bestämmelser om 
mord, dråp, barnadråp, och det oakt
samma brottet vållande till annans död. 
När det gäller det ickedödliga våldet vid 
föräldrars fysiska våld mot barn, är det 
främst bestämmelserna om misshandel 
och ofredande i brottsbalken som kan bli 
aktuella. Dessa bestämmelser är generella 
och det görs, utifrån kravet på uppfyllande 
av rekvisit i en straffbestämmelse, ingen 
åtskillnad på vem brottet begås mot. 

2.4.2  Misshandel
I brottsbalken finns ingen särskild bestäm-
melse om barnmisshandel. Bestämmel
serna om misshandel i 3 kap. 5 och 6 §§ 
brottsbalken (BrB) är generella och de 
förutsättningar som ska vara uppfyllda 
för straffansvar gäller därför lika för barn 
och vuxna. Enligt bestämmelsen om miss
handel i 3 kap. 5 § BrB ska den som till
fogar annan kroppsskada, sjukdom eller 
smärta eller försätter honom eller henne i 

vanmakt eller något annat sådant tillstånd, 
dömas för misshandel. Den fysiska inte
griteten skyddas främst av brottsförutsätt
ningarna att någon tillfogats kroppsskada 
eller orsakats smärta. 

Med kroppsskada i misshandelsbestämmel
sen avses inte bara sådana typiska skador 
som sår, svullnader, benbrott eller ledska
dor, utan även andra funktionsrubbningar 
som förlamningar eller skador på syn eller 
hörsel.[ 27 ] Även om gärningen inte orsakat 
kroppsskada kan misshandel ändå föreligga 
om gärningen orsakat smärta. Med smärta 
avses i bestämmelsen ett fysiskt lidande 
som inte är alltför obetydligt, det vill säga 
att den kroppsliga störningen inte varit 
alltför lindrig eller hastigt övergående.[ 28 ] 
Definitionen av smärta skiljer sig på så sätt 
mot hur våld definieras i artikel 19 i barn
konventionen och 6 kap. 1 § FB genom att 
det i brottsbalken krävs att den kroppsliga 
störningen inte varit alltför lindrig eller kort-
varig. Det gör att en gärning som omfattas 
av barnkonventionens eller föräldrabalkens 
definition av våld inte nödvändigtvis omfat-
tas av straffrättens definition. 

Ringa misshandel utgör en särskild brotts
typ och avgörande för bedömningen är 
samtliga omständigheter vid brottet.[ 29 ] 
En örfil, det vill säga ett slag med öppen 

[ 27 ] Holmqvist m.fl. Brottsbalken (1 

jan. 2019, Zeteo), kommentaren till 

3 kap. 5 §.

[ 28 ] SOU 1953:14.

[ 29 ] Asp, m.fl., Brotten mot person 

och förmögenhetsbrotten, 2015, s. 

28 ff.

I brottsbalken finns ingen särskild 
bestämmelse om barnmisshandel.
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hand, som inte föranlett annat än smärta 
och lindrigare skador, bedöms vanligen 
som ringa brott. Men inte bara skadan 
eller smärtans svårhet har betydelse för 
bedömningen av brottet som ringa. Å ena 
sidan kan provokation göra att misshan
deln bedöms som ringa, även om skadan 
inte är ringa. Tanken är dock att endast 
misshandel som framstår som tämligen 
bagatellartad ska bedömas som ringa 
brott.[ 30 ] Å andra sidan kan omständigheten 
att brottet begåtts mot ett barn göra att en 
ringa skada eller smärta ändå ska bedömas 
som misshandel av normalgraden. Högsta 
domstolen har till exempel uttalat att en 
systematisk användning av aga som upp-
fostringsmetod ska bedömas som brott 
av normalgraden, även om smärtan eller 
skadan i varje enskilt fall är ringa.[ 31 ]

Bestämmelsen i 3 kap. 6 § BrB behandlar 
grov misshandel och synnerligen grov 
misshandel. De omständigheter som, 
utöver rekvisiten i 5 §, särskilt ska beak
tas vid bedömningen av misshandeln 
som grov, är om gärningen varit livsfarlig 
eller om gärningsmannen har tillfogat en 
svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, 
eller annars visat särskild hänsynslös
het eller råhet. För bedömningen av om 

synnerligen grov misshandel föreligger 
ska särskilt beaktas om kroppsskadan är 
bestående eller om gärningen orsakat syn
nerligt lidande, eller om gärningsmannen 
har visat synnerlig hänsynslöshet.

2.4.3  Ofredande
Fysiskt våld som inte orsakar kroppsskada 
eller smärta, det vill säga inte når upp till 
kraven för misshandel, kan under vissa 
förutsättningar bedömas som brottet ofre
dande i 4 kap. 7 § BrB. Ofredandebestäm
melsen syftar till att skydda mot angrepp på 
någons frid, och enligt bestämmelsen kan 
den som fysiskt antastar eller utsätter någon 
annan för störande kontakter eller annat 
hänsynslöst agerande dömas för ofre
dande, om gärningen varit ägnad att kränka 
den utsattes frid på ett kännbart sätt.[ 32 ] 

Bestämmelsen är avsedd att omfatta flera 
olika situationer som innebär en kränkning 
av den fysiska integriteten. Som exempel 
på vad som utgör ett fysiskt antastande 
anges i motiven till bestämmelsen att 
avsiktligen knuffa eller sparka någon, att 
rycka någon i håret eller slita i kläder. Men 
också att tillfälligt hålla fast någon, spotta 
på, nypa eller sätta krokben för någon, kan 
utgöra ett fysiskt antastande.[ 33 ] 

[ 30 ] Se t.ex. NJA 1996 s. 782 och NJA 

2009 s. 776. 

[ 31 ] NJA 2003 s. 537 och NJA 2017 

s. 1129.

[ 32 ] De senaste ändringarna, som 

trädde i kraft den 1 januari 2018, 

innebär bl.a. att det i lagtexten 

klargjorts att endast gärningar som 

kan orsaka kännbara fridskränk-

ningar omfattas av straffansvar.

[ 33 ] Holmqvist m.fl, Brottsbalken 

(1 jan. 2019, Zeteo), kommentaren till 

4 kap. 7 §.

Högsta domstolen har till exempel uttalat att en 
systematisk användning av aga som uppfost
ringsmetod ska bedömas som brott av normal
graden, även om smärtan eller skadan i varje 
enskilt fall är ringa.
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2.4.4  Ett särskilt ansvar för föräldrar 
– garantansvar
Normalt begås ett brott enligt brottsbal
ken genom en handling – att någon slår, 
knuffar någon och så vidare. När det gäller 
vårdnadshavare och föräldrar finns här
utöver en särskild skyldighet att agera, 
ett garantansvar. Detta särskilda ansvar 
följer av föräldrars och vårdnadshavares 
skyldigheter och ansvar enligt föräldra
balkens regler.[ 34 ] Garantansvaret innebär 
att någon som har ett omsorgsansvar för 
ett barn, till exempel en förälder, eller den 
som har vårdnad om barnet, kan bli straff-
rättsligt ansvarig för sin underlåtenhet att 
agera i en situation där denna borde ha 
agerat.[ 35 ] En förälder ska hindra att barnet 

far illa och gör han eller hon inte det kan 
straffansvar för brott aktualiseras. Det kan 
till exempel handla om att en förälder kan 
bli ansvarig för till exempel misshandel 
om denne inte ger barnet medicin eller tar 
barnet till sjukhus, inte agerar när barnet 
utsätts för våld av en annan omsorgsper
son, eller andra situationer. Skyldigheten 
gäller främst vårdnadshavare, men även 
andra som har ett vårdansvar för barnet 
ansvarar för att barnet inte skadar sig själv. 
I ett fall från hovrätten dömdes en morbror 
för mord för att han inte hade ingripit i hus
truns misshandel av den 12åriga flickan.[ 36 ] 
Det krävs dock en viss grad av delaktighet 
i, och inflytande över, barnets omvårdnad 
och fostran för att ansvar ska inträda.[ 37 ]

[ 34 ] Föräldrabalken 6 kap. 1 och 2 §§ 

om barns rätt till en trygg tillvaro 

och skydd mot kroppslig och krän

kande behandling samt föräldrars 

tillsynsansvar. 

[ 35 ] Se t.ex. Leijonhufvud m.fl., Straf-

fansvar, s. 52 ff., Asp m.fl., Kriminal-

rättens grunder, s. 105 ff. 

[ 36 ] (B2).

[ 37 ] NJA 2013 s. 588. Den person som 

sammanbodde med barnet och en 

av barnets föräldrar ansågs inte ha 

en sådan garantställning att ansvar 

för underlåtenheten att ta barnet till 

sjukhus kunde utdömas när barnets 

förälder var närvarande. 
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2.5  BARNKONVENTIONEN OCH 
PSYKISKT VÅLD

Barns rättigheter enligt artikel 19 i barn-
konventionen omfattar inte enbart fysiskt 
våld utan innehåller ett klart uttalat skydd 
mot psykiskt våld. Barn har rätt att skyd
das mot alla former av psykiskt våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande.

Med psykiskt våld avses enligt kon
ventionen psykisk miss handel, psykiska 
över grepp, verbala kränkningar och känslo 

  mäs siga över grepp, eller emotionell van
vård och andra beteenden som innebär 
en skadlig interaktion med barnet.[ 38 ] Vad 
som utgör psykiskt våld mot barn omfat
tar flera olika typer av psykiskt våld. Det 
kan till exempel handla om att förmedla 
till barnet att det är värdelöst, oälskat, oön
skat eller utsatt för fara. Vidare anges som 
psykiskt våld att skrämma, terrorisera, 
hota eller isolera barnet. Även förolämp
ningar, tillmälen, förödmjukelser, ned
värderingar och att såra barnets känslor 
omfattas av vad som enligt konventionen 
utgör psykiskt våld. 

[ 38 ] FN:s barnrättskommittés all

männa kommentar nr 13, p. 21. 
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2.6  KRÄNKANDE BEHANDLING 
– AGAFÖRBUDET

Agaförbudet i 6 kap. 1 § FB innehåller 
utöver ett förbud mot kroppslig bestraff-
ning även ett förbud mot kränkande 
behandling. I det ligger att rätten till 
omvårdnad inte bara omfattar barnets 
materiella behov utan också barnets psy
kiska behov. Barn ska behandlas med 
aktning för sin person och egenart, och 
barnets rätt till trygghet omfattar att barnet 
får leva under stabila förhållanden och i 
samhörighet med familjen. Förbudet mot 
kränkande behandling avser därför skadlig 
psykisk behandling av barn, vare sig 
syftet är att straffa barnet eller att andra 
motiv finns. Förbudet riktar sig bland 
annat mot behandling som kan medföra 
fara för barnets personlighetsutveckling, 
till exempel att föräldrarna systematiskt 
fryser ut eller förlöjligar barnet. Fysiska 
åtgärder som inte sker i bestraffningssyfte, 
det vill säga förbudet mot kroppslig 
bestraffning, kan ändå utgöra en sådan 
kränkande behandling av barnet som 
omfattas av förbudet.[ 39 ]

Vidare ska föräldrar och vårdnadshavare ta 
hänsyn till och respektera att barn med sti
gande ålder har rätt till ett allt starkare inte
gritetsskydd. Barnets rätt till ett privatliv 
och skydd mot insyn är dock inte absolut 
för att vårdnadshavarna ska kunna fullgöra 
sin tillsynsskyldighet över barnet.[ 40 ]

2.7  STRAFFRÄTTEN OCH 
PSYKISKT VÅLD

2.7.1  Inledning 
Psykiskt våld definieras i de allmänna kom
mentarerna till barnkonventionen som 
psykisk misshandel, psykiska övergrepp, 
verbala kränkningar och känslomässiga 
övergrepp, eller emotionell vanvård och 
andra beteenden som innebär en skadlig 
interaktion med barnet.

Inom straffrätten finns inte ett brott som 
särskilt kriminaliserar vad som i dagligt 
tal brukar kallas psykisk misshandel. 
Psykiskt våld anses under vissa särskilda 
omständigheter omfattas av sjukdoms
rekvisitet i bestämmelsen om misshan
del, eller utgöra ett hänsynslöst agerande 

Inom straffrätten finns inte ett brott som 
särskilt kriminaliserar vad som i dagligt tal 
brukar kallas psykisk misshandel. 

[ 39 ] Prop. 1978/79:67.

[ 40 ] Walin m.fl., Föräldrabalken (1 

jan 2019, Zeteo), kommentaren till 

6 kap. 1 §.
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i bestämmelsen om ofredande. Däremot 
aktualiseras andra straffrättsliga bestäm
melser när det gäller det psykiska våldet 
mot barn. Att hota barnet med brottslig 
gärning kan till exempel utgöra ett olaga 
hot, och att låta barnet tvingas eller under
låta att göra något aktualiseras bestämmel
sen om olaga tvång. Verbala kränkningar 
kan utgöra brottet förolämpning.  

2.7.2  Psykisk misshandel 
Psykisk misshandel är inte ett eget brott, 
men kan omfattas av rekvisitet sjukdom 
i misshandelsbestämmelsen i 3 kap 5 § 
BrB. Med sjukdom avses i det fallet att 
det psykiska våldet har medfört en med
icinskt påvisbar effekt, till exempel en 
psykisk chock, som orsakats av den till
talade, och att hans eller hennes uppsåt 
täcker både handlandet som orsakade 
effekten och själva effekten. I motiven 
till misshandelsbestämmelsen anges att 
brottsbeskrivningen kan orsaka gränsdrag
ningsproblem mellan fysiskt och psykiskt 
lidande, men att det som är avsett att falla 
in under sjukdom är svårare former av psy
kisk påverkan. Andra former av psykiskt 
lidande får, enligt motiven, prövas genom 
andra bestämmelser i brottsbalken.  

2.7.3  Ofredande
Av bestämmelsen om ofredande framgår att 
det inte bara är ett fysiskt antastande som 
kan föranleda ansvar utan även ett hänsyns-
löst agerande kan utgöra ofredande om det 
är ägnat att kränka den utsattes frid på ett 
kännbart sätt.[ 41 ] För att agerandet ska vara 
straffbart krävs att det kan beskrivas och 

upplevas som hänsynslöst. Som exempel 
på vad som kan utgöra ett sådant agerande 
anges i motiven att allvarligt skrämma 
eller störa någon genom höga ljud eller 
pyroteknik, eller att filma någon på ett 
påträngande sätt.[ 42 ] Vidare anges att enstaka 
yttranden, på grund av sitt innehåll, i viss 
begränsad utsträckning ska kunna anses 
ge uttryck för ett hänsynslöst agerande. Det 
kan till exempel vara fråga om yttranden 
som ligger nära ett olaga hot eller som 
annars allvarligt kränker människovärdet 
eller rubbar tryggheten och tilliten till andra 
människor, eller på annat sätt ger uttryck 
för hat mot någon. Exempel på sådana 
yttranden kan, under förutsättning att 
gärningen också är ägnad att kränka den 
utsattes frid på ett kännbart sätt, vara att 
uppmana någon att ta livet av sig eller att 
framföra grova och detaljerade kränkningar 
av sexualiserad eller våldsam natur.[ 43 ]

För att utgöra ett straffbart ofredande krävs 
vidare att gärningen är ägnad att kränka 
den utsattes frid på ett kännbart sätt. Med 
det avses att det är tillräckligt att gär
ningen typiskt sett är sådan att någons frid 
kränks. Bedömningen av om gärningen 
varit ägnad att kränka någons frid på ett 
kännbart sätt ska göras utifrån de faktiska 
förhållandena i det enskilda fallet och med 
hänsyn till den enskilda målsäganden. Av 
betydelse blir då förutom angreppet som 
sådant även omständigheterna kring det. 
Enligt motiven till bestämmelsen ska sär
skilt beaktas om agerandet riktar sig mot 
en särskilt sårbar person – till exempel en 
person som är utsatt för trakasserier och 

[ 41 ] Prop. 2016/17:222, s. 99. Ett hän-

synslöst agerande kan ske direkt 

men också via internet eller andra 

kommunikationsformer.

[ 42 ] Prop. 2016/17:222, s. 99.

[ 43 ] Prop. 2016/17:222, s. 99. 
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mobbning – eller till någon som befinner 
sig i en beroendeställning, till exempel 
ett barn till den som gör uttalandet.[ 44 ] Till 
skillnad från ett fysiskt antastande, som 
inte kräver att den som angrips uppfattar 
angreppet, krävs för andra ageranden att 
personen är medveten om det hänsyns
lösa beteendet när det sker. 

Vad som utgör ett hänsyns
löst beteende kan variera 
och exemplen i motiven är 
inte uttömmande. Det ställs 
dock höga krav för att ett 
agerande ska anses utgöra 
ett sådant hänsynslöst bete
ende som innebär en känn
bar fridskränkning.

2.7.4  Olaga tvång
Bestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 
§ BrB straffbelägger att genom misshan
del eller annars med våld eller genom hot 
om brottslig gärning, tvinga någon att 
göra, tåla eller underlåta något. Tvånget 
behöver inte innebära att den som tvingas 
utan att själv kunna agera, utan omfat
tar också att den som tvingas ställs inför 

en valmöjlighet, och väljer att göra det 
som gärningsmannen önskar. Det krävs 
dock att tvånget uppkommit genom de i 
bestämmelsen uppräknade alternativen, 
det vill säga med misshandel eller annat 
våld eller genom hot om brottslig gärning. 
Misshandel och hot motsvarar de i dessa 
bestämmelser angivna rekvisiten. Med 
annat våld avses någon form av fysiskt 
våld som är tillräckligt för att övervinna ett 
motstånd av något slag. 

Vårdnadshavarens uppsiktsplikt i 6 kap. 
2 § FB innebär ofta, särskilt när det gäller 
yngre barn, ingripanden som skulle kunna 
innebära tvång. Sådana gärningar ska, 
enligt motiven till 4 kap. 4 § BrB, inte omfat
tas av bestämmelsen om olaga tvång 
såvida de inte är att anse som en krän
kande behandling av barnet. Som exempel 
anges att hot om stryk får anses vara en 
sådan kränkande behandling, vilket är att 
bedöma som ett hot om brottslig gärning. 
Även sådana uppfostringsmetoder som 
innebär ”timeout” torde omfattas om de 
innehåller hot om åtgärder. 

2.7.5  Olaga hot
Enligt bestämmelsen i 4 kap. 5 § BrB ska 
den som hotar någon annan med brotts
lig gärning, på ett sätt som är ägnat att 
hos den hotade framkalla allvarlig rädsla [ 44 ] Prop. 2016/17:222, s. 99 f.
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för egen eller annans säkerhet till person, 
egendom, frihet eller frid, dömas för olaga 
hot. För att det ska vara fråga om ett hot 
i straffrättslig bemärkelse krävs att det är 
fråga om hot om en brottslig gärning, till 
exempel misshandel eller förstörande av 
egendom. Hot om något som inte är kri
minaliserat utgör därför inte ett olaga hot. 
Hotet behöver däremot inte vara direkt 
utan kan vara så kallade förtäckta hot, där 
den brottsliga gärningen på något sätt 
antyds omfattas av bestämmelsen. Vidare 
krävs att den rädsla som hotet ska vara 
ägnad att framkalla är sådan som typiskt 
sett innebär allvarlig rädsla, vilket gör att 
inte alla former av rädsla är tillräcklig. 
Hotet behöver däremot inte vara riktat mot 
den hotade själv, utan kan avse ägodelar 
eller andra personer i den hotades närhet. 
Det kan till exempel handla om att skada 
ett husdjur, förstöra leksaker eller annat. 

Hotet behöver inte vara objektivt farligt, 
det vill säga att gärningsmannen faktiskt 
avser att fullfölja hotet, men risken för 

dess förverkligande ska för den utsatta ha 
framstått, eller varit ägnat att framstå, som 
allvarligt menat. 

2.7.6  Förolämpningar
Med förolämpning menas sådana hand
lingar som uteslutande är ägnade att 
såra en annan persons självkänsla. Enligt 
bestämmelsen i 5 kap. 3 § BrB kan den 
som riktar en beskyllning, nedsättande 
uttalanden eller förödmjukande beteende 
mot någon annan dömas för förolämp
ning, om gärningen är ägnad att kränka 
personens självkänsla eller värdighet. 
Bestämmelsen omfattar kränkande tillmä
len, men också beteenden i handling, till 
exempel obscena gester.

Åtal om förolämpning är dock ovanliga. 
Bestämmelsen innehåller vissa åtalsbe
gränsningar i 5 kap. 11 § BrB, som gör 
att åklagare enbart ska väcka åtal om det 
anses påkallat från allmän synpunkt och 
under vissa, i bestämmelsen angivna 
förutsättningar. 
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2.8  HÄNSYN TILL ATT BROTTET 
BEGÅS MOT ETT BARN

2.8.1  Försvårande omständigheter – 
barnets särskilt utsatta situation  
Föräldrars våld mot barn innehåller alltid 
den försvårande omständigheten att brot
tet begåtts av någon som barnet ska kunna 
känna förtroende för. Brotten begås också 
ofta i hemmet, där barnet har rätt att känna 
sig trygg. Det förhållandet att barnet står i 
ett beroendeförhållande och har en känslo
mässig bindning till den vuxne, förstärker 
barnets utsatta situation.[ 45 ] 

När det gäller de flesta brotten i brotts-
balken tar lagen inte hänsyn till om 
gärningen företagits mot ett barn eller 
en vuxen. Däremot kan barnets särskilt 
utsatta situation vägas in i bedömningen 
av brottets svårighetsgrad samt vid straff
värdebedömningen. I förarbeten anges att 
omständigheterna vid brott mot ett närstå
ende barn i många fall är försvårande, inte 
bara på grund av att gärningen som regel 
innebär att förövaren utnyttjat barnets 
skyddslösa ställning, utan dessutom på 
grund av att gärningen som regel innebär 
att barnet också berövas tryggheten.[ 46 ] Ett 
misshandelsbrott som har begåtts mot ett 
barn kan således under vissa omständig
heter, med hänvisning till det i 3 kap. 6 § 
BrB särskilt nämnda rekvisitet att gärnings
mannen visat särskild hänsynslöshet, göra 
att brottet bedöms som grovt även om 
skadorna eller smärtan i sig innebär brott 
av normalgraden. Detta motiveras med att 
våld mot den som är väsentligt svagare, 
till exempel ett barn, kan framstå som 
verkligt kvalificerade även om våldet inte 

varit livsfarligt eller skadorna så svåra att 
misshandeln enbart på dessa grunder kan 
anses som grovt brott.[ 47 ] Detsamma gäller 
gränsdragningen mellan misshandel, ringa 
brott, och misshandel av normalgraden. 
När det är fråga om våld av en vårdnads-
havare eller förälder mot ett barn i barnets 
hemmiljö, kan denna omständighet därför 
göra att brottet bedöms som misshandel 
av normalgraden även om den skada eller 
smärta som tillfogats är relativt lindrig. 

Att brottet har begåtts mot ett barn kan 
även beaktas i försvårande riktning vid 
straffvärdebedömningen av ett brott.[ 48 ] I 
brottsbalken anges att det i försvårande 
riktning ska beaktas att den tilltalade 
utnyttjat offrets skyddslösa ställning eller 
särskilda svårigheter att värja sig. I 29 kap. 
2 § BrB finns också en särskild punkt som 
alltid ska beaktas när brottet riktar sig mot 
ett barn. Här anges att i försvårande rikt
ning ska beaktas att brottet varit ägnat att 
skada tryggheten och tilliten hos ett barn 
i förhållande till en närstående vuxen.  
Bestämmelsen syftar till att tydliggöra 
och markera att brott mot ett närstående 
barn ofta bör ges ett högre straffvärde, 
just för att barnet därigenom riskerar att 
berövas sin trygghet. För att straffskärp
ning ska kunna ske är det tillräckligt att 
brottet typiskt sett är sådant att barnets 
trygghet och tillit kan skadas, det krävs inte 
att det kan bevisas att så verkligen skett. 
Bestämmelsen omfattar också situationer 
där barnet bevittnat brott mot en närstå
ende. Det innebär att även om brottet inte 
riktats direkt mot barnet ska det i straff
skärpande riktning beaktas att barnet varit 
närvarande.[ 49 ] 

[ 45 ] Prop.2002/03:53, s. 69 ff.

[ 46 ] Prop. 2002/03:53, s. 69 ff.

[ 47 ] Prop. 1987/88:14, s. 4 f. 

[ 48 ] Omständigheter som ska beaktas 

vid straffvärdebedömningen finns i 

29 kap. 1 § st. 2 och 29 kap. 2 § p. 2, 

3 och 8 BrB. 

[ 49 ] Holmqvist m.fl. Brottsbalken (1 

jan 2019, Zeteo), kommentaren till 29 

kap. 2 § p. 8. 
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Att straffet för brott mot ett barn bör vara 
högre än straffet för motsvarande gärning 
mot en vuxen person har behandlats av 
Högsta domstolen. Högsta domstolen 
ansåg att de enskilda våldshandlingar 
som en tonårsflicka blivit utsatt för av 
båda sina föräldrar inte var av alltför all
varlig art. Domstolen menar dock att 
bedömningen måste göras ur ett helhets
perspektiv och att det då kan konstateras 
att flickan – förutom de flerfaldiga hot och 
handgripligheter som föräldrarna utsatt 
henne för – regelmässigt fått utstå grovt 
förolämpande och nedsättande tillmälen. 
Försvårande var att detta skett i hennes 
hem, utan någon möjlighet för henne att 
dra sig undan. Vidare ansågs försvårande 
att hoten, misshandeln och de övriga tra
kasserierna utförts av flickans (Z) egna 
föräldrar, som ska verka för barnets bästa. 
När det gäller den försvårande omständig
heten i punkten 8, skriver domstolen: 

”Beträffande Z. bör beaktas att båda för-
äldrarna, som skulle utgöra hennes trygg-
het, utsatt henne för misshandel i det 
gemensamma hemmet. Hon var visserli-
gen inte längre något litet barn och hade 
uppnått sådan ålder att hon själv kunde 
vända sig till andra med sina problem i 
hemmet, men detta leder inte till att det 
synsätt som ligger bakom punkten 8, och 
som dessförinnan får anses ha gällt utan 
denna uttryckliga regel, inte bör påverka 
straffvärdet. […] Med tanke på i 29 kap. 2 § 

BrB upptagna straffskärpningsgrunder när 
det gäller brott mot barn bör straffet vara 
högre än straffet för motsvarande gärning 
mot en vuxen person.” [ 50 ] 

Det finns alltså omständig
heter som rör barnets 
skyddslösa ställning som 
kan beaktas i den straffrätts
liga bedömningen. Innan 
sådan hänsyn kan tas måste 
det dock först konstateras 
att en brottslig gärning har 
begåtts. 

Försvårande omständigheter jämställs i 
fråga om bevisning med brottsrekvisit, 
det vill säga omständigheter som ska 
styrkas av åklagare. Det finns inget krav 
på att åklagare ska åberopa försvårande 
omständigheter i stämningsansökan, men 
enligt åklagarmyndighetens handbok gäl
lande övergrepp mot barn bör så ske.[ 51 ]

2.8.2  Förmildrande omständigheter – 
hänsyn till den tilltalades situation
När brott riktas mot ett barn av en förälder 
aktualiseras flera försvårande omständig
heter. Men också den tilltalades situation 
vid gärningstillfället ska beaktas vid den 
straffrättsliga bedömningen. Till exempel 

[ 50 ] NJA 2004 s. 437.

[ 51 ] Åklagarmyndighetens handbok, 

Handläggning av ärenden gällande 

övergrepp mot barn, avsnitt 6.2.3.
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kan en för föräldern pressad situation, där 
gärningen begåtts i hastigt mod, verka som 
en förmildrande omständighet vid bedöm
ningen av straffansvar och straffvärde.[ 52 ] I 
29 kap. 3 § BrB finns omständigheter som 
domstolen särskilt ska beakta i förmild
rande riktning. En sådan förmildrande 
omständighet kan vara om den tilltalade, 
till följd av sinnesrörelse eller av någon 
annan orsak, haft nedsatt förmåga att kont
rollera sitt handlande. Det kan röra sig om 
situationer där någon under en tillfällig 
depression eller upprördhet, på grund av 
personliga bekymmer eller annan orsak, 
begår en för honom eller henne i normala 
fall främmande handling.[ 53 ] Med ”annan 

orsak” menas till exempel extrem trötthet, 
fysisk utmattning eller hög feber.[ 54 ]

En annan omständighet som ska beak
tas i förmildrande riktning är om brottet 
föranletts av provokation. Med provoka
tion avses att gärningen har föregåtts av 
någons uppenbart kränkande beteende. 
Ofta rör det då frågan om brottets rubrice
ring, till exempel kan en provokation göra 
att en misshandel bedöms som ringa brott 
även om skadan eller smärtan i sig inte är 
ringa. Normalt handlar det då inte om att 
den provocerade inte kan kontrollera sitt 
handlande, utan att han eller hon haft en 
moraliskt godtagbar anledning att kraftigt 
reagera på vad den andra gjort.[ 55 ]

2.9  BARNS BEHOV AV SKYDD – 
STRAFFRÄTTSLIGA REAKTIONER

Även om utgångspunkten i straffrätten 
är att straffbud ska vara generella, finns 
exempel på bestämmelser som ger barn 
ett särskilt skydd i dess egenskap av 
just barn. Dessa bestämmelser har tagit 
hänsyn till kunskap om barns förutsätt
ningar, respekt för vuxna och därmed 
barns särskilda utsatthet. Exempel på 
sådana bestämmelser är flera av sexual
brotten i 6 kap. BrB som endast kan begås 
mot barn samt barnpornografibrottet i 16 
kap. BrB. Vidare finns i vissa fall lydelser 
i generella bestämmelser som ger barn 
ett särskilt skydd, till exempel bestämmel
serna om människorov, människohandel 
och människoexploatering i 4 kap. BrB. 

Våldtäkt mot barn infördes som ett särskilt 
brott den 1 april 2005. Utgångspunkten 
var att barn inte kan samtycka till sexuella 
handlingar. Innan dess hade de allmänna 
straffbestämmelserna tillämpats även 
då barn var offer för övergrepp, vilka vid 
då gällande lagstiftning innefattade olika 
former av tvång.[ 56 ] Frågan om ett barn 
kan tvingas, och vilken betydelse det i 
så fall skulle ha att ett äldre, eller mer 
moget barn, sade sig ha deltagit frivilligt, 

[ 52 ] Se t.ex. NJA 2003 s. 537 där mam

mans misshandel av sonen med 

en stekspade bedömdes som ringa 

misshandel bl.a. med hänvisning till 

mammans pressade situation. 

[ 53 ] Prop. 1987/88:120 s. 85. Se även 

Borgeke s. 165 ff. 

[ 54 ] Jareborg & Zila, s. 116.

[ 55 ] Jareborg & Zila, s. 116. 

[ 56 ] Från och med 1 juli 2018 gäller 

även vid sexualbrott mot vuxna att 

en sexuell handling bygger på frivil

lighet. Se vidare Prop. 2017/18:177 

En ny sexualbrottslagstiftning.



30 Barns rätt till fysisk och psykisk integritet

föranledde svårigheter. Genom särregle
ringen av sexualbrott mot barn undanröj
des de problemen och medförde även att 
beviskraven förändrades.  

För att våldtäkt mot barn i 6 kap. 4 § BrB 
ska vara fullbordat krävs endast att någon 
genomför ett samlag, eller en annan sex
uell handling som med hänsyn till kränk
ningens allvar är jämförlig med samlag, 
med ett barn som är under 15 år. Det saknar 
alltså helt betydelse om barnet möjligen 
har ”medverkat” till den sexuella aktivite
ten, eller ens om barnet själv tagit initia
tiv till handlingen. Det krävs inte heller att 

gärningsmannen använt våld eller hot för 
att allvarliga sexuella övergrepp mot barn 
ska bedömas som våldtäkt mot barn. Straf
fansvar inträder oavsett gärningsmannens 
tillvägagångssätt. I motiven till bestäm
melsen anges att ”det maktmissbruk och 
den hänsynslöshet som gärningsmannen 
gör sig skyldig till gentemot barnet är lika 
allvarligt som ett utövande av våld”. 

Bestämmelsen om våldtäkt mot barn om
fattar, under vissa omständigheter, även 
barn mellan 15 och 18 år. I dessa fall är 
förbudet inte generellt utan begränsat till 
en viss krets personer. Detta har motiverats 
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med att man inte ansett det lämpligt att 
begränsa den sexuella självbestämmande
rätten för barn som är äldre än 15 år annat 
än i vissa fall. Skyddet avser den särskilt 
utsatta situation som barnet befinner sig i 
förhållande till vuxna i barnets närhet. Kri
minaliseringen avser den som genomför 
en sexuell handling med ett barn som har 
ett biologiskt släktskap med barnet, eller 
någon som har barnet under sin fostran, 
eller någon som står i ett liknande förhål
lande till barnet. Inte heller i dessa situatio
ner ska frågan om tvång eller utnyttjande, 
eller frivillighet och samtycke prövas. Vem 
som tagit initiativ till handlingen eller varit 
mest aktiv saknar också betydelse.

Sexuella handlingar där gärningen med 
hänsyn till omständigheterna vid brottet 
är att anse som mindre allvarliga, kan i 
stället bedömas som sexuellt utnyttjande 
av barn, 6 kap. 5 § BrB. Exempel på sådana 
omständigheter kan vara att den sexuella 
handlingen har ägt rum inom ramen för 
en kärleksrelation och varit frivilligt från 
barnets sida. En förutsättning är då att den 
underåriga, med hänsyn till sin utveckling 
och omständigheterna i övrigt, haft förut
sättningar att bedöma och ta ställning till 
situationen. Vid bedömningen tas hänsyn 
till hur mycket yngre än 15 år den under
åriga är, hur mogen personen är och om 
valet att ha sex skett utan påtryckningar 
och utan yttre påverkan av till exempel 
droger, det vill säga om gärningen bygger 

på frivillighet och ömsesidighet, samt 
relationen mellan parterna. Möjlighet till 
ansvarsfrihet ges i 6 kap. 14 § BrB under 
förutsättning att den sexuella handlingen 
byggt på total ömsesidighet och frivil
lighet, samt att den underåriga är strax 
under 15 år och gärningsmannen är strax 
över 15 år. 

Barns särskilda utsatthet framgår också 
av den nya sexualbrottslagstiftning som 
trädde i kraft 2018. Även om det inte fram
går direkt av lagtexten så omfattas, med 
hänvisning till den tekniska utvecklingen 
vid de grövre sexualbrotten, att brotten 
begås på distans, det vill säga sexuella 
övergrepp som sker via telefon, internet 
eller andra medier.[ 57 ] 

6 kap. BrB omfattar utöver de allvarligare 
sexualbrotten flera andra brott som på 
olika sätt tar hänsyn till barns särskilda 
utsatthet och till skydd för barns sexuella 
integritet. Det handlar till exempel om 
utnyttjande av barn för sexuell posering, 
köp av sexuell handling av barn, eller kon
takt med barn i sexuellt syfte. 

Utöver särskilda bestämmelser gällande 
brott mot barn, finns exempel i straffrätten 
där en generell bestämmelse har ett tillägg 
när det gäller barn och barns utsatthet. När 
det gäller vissa brott framgår av lagtexten 
att det inte ställs samma krav på barn som 
på vuxna för att brottet ska vara fullbordat. 

[ 57 ] Prop. 2017/18:177 s. 43 f. rör 

bestämmelserna om våldtäkt och 

sexuellt övergrepp, våldtäkt mot 

barn, sexuellt utnyttjande av barn och 

sexuellt övergrepp mot barn (samt de 

grova formerna av dessa brott) samt 

sexuellt utnyttjande av barn. 
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Exempel på detta finns till exempel i 4 kap. 
BrB och rör brotten människorov, männis
kohandel och människoexploatering. 

För brottet människohandel i 4 kap. 1 a § 
BrB krävs att gärningsmannen använt sig 
av vissa tillvägagångssätt för att offret ska 
exploateras för till exempel sexuella ända
mål. Av bestämmelsen framgår också att 
något sådant tillvägagångssätt inte krävs 
om den som utsatts är under 18 år. För 
straffansvar är det i stället tillräckligt att 
gärningsmannen vidtar handelsåtgärden 
i syfte att exploatera offret för något av 
de i bestämmelsen angivna ändamålen. 
Bestämmelsen träffar också den som varit 
oaktsam beträffande omständigheten att 
den andra personen inte hade fyllt 18 år. 
Det krävs därför inte att gärningsmannen 
haft uppsåt till offret var ett barn utan det 
är tillräckligt att gärningsmannen borde 
ha insett, eller borde ha misstänkt, att så 
var fallet.

Liksom de försvårande 
omständigheterna som kan 
beaktas vid gradindelning 
och straffvärdebedömning 
när brott riktas mot ett barn, 
har lagstiftaren alltså funnit 
anledning att i särskilda fall 
utöka skyddet för barn, med 
särskilda bestämmelser 
kopplade till barns särskilda 
utsatthet. 
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Barns skydd mot våld i 
rättstillämpningen

3.1  INLEDNING

Barnkonventionen betonar barns rätt till 
frihet från alla former av våld. Det gäller 
även när barnet är i föräldrarnas vård. 
Barnkonventionen ställer inte krav på att 
våld mot barn alltid måste bestraffas, men 
menar att om barn ska tillskrivas rättighe-
ter måste en kränkning av dessa åtföljas 
av en effektiv gottgörelse och kompensa-
tion. Tätt länkat till detta föreligger därför 
en skyldighet att utreda ett brott och straffa 
den skyldige när det är lämpligt. Men att 
utreda och lagföra brott mot barn medför 
särskilda svårigheter. Barns möjlighet att 
förklara vad de varit med om är ofta bero
ende av ålder och förmåga att uttrycka sig 
och domstolens kunskap om hur barn i 
en viss ålder uttrycker sig och agerar. Det 
kan också handla om gärningar som är på 
gränsen av vad som omfattas av föräldrars 
tillsynsansvar och ansvar för barnets 
omsorg och fostran. Å ena sidan finns 
därför frågor kopplade till hur en gärning 
ska bedömas i straffrättsligt hänseende. 
Å andra sidan finns processrättsliga 
frågor kopplade till utredning och barns 
berättelser. Flera faktorer påverkar således 
gärningens straffbarhet och rubricering 
och därmed också brottets placering i 
svårhetsgrad och påföljd.

I den kartläggning som gjordes för Barn
rättighetsutredningen 2013, undersöktes 
120 tingsrättsavgöranden (motsvarande 
152 fall och 149 barn) avseende misshan
del och ofredande, där målsäganden är 
ett barn och den tilltalade en vuxen som 
är barnets vårdnadshavare, eller annan 
vuxen som barnet sammanbor med och 
som intar en föräldraroll i förhållande till 
barnet. Undersökningen visade att av de 
152 fall som omfattades resulterade åtalet 
i 82 fall i en fällande dom för minst en åtals-
punkt mot barnet. I 70 fall ogillades åtalet 
i sin helhet. I undersökningen bedömdes 
fall där den tilltalade fällts för någon åtals
punkt som en fällande dom, även om flera 
åtalspunkter kan ha ogillats. I de fall som 
redovisades som ogillade åtal friades den 
tilltalade på samtliga åtalspunkter.[ 58 ]  

Nedan redogörs för några av de resultat 
som kartläggningen resulterade i. 

3.2  VARFÖR BLIR DET INTE EN 
FÄLLANDE DOM?

Kartläggningen visade att åtalet ogillades 
i 46 procent av fallen.[ 59 ] I de fall där åtalet 
ogillades hänvisades i de flesta fall till 

[ 58 ] Kaldal & Andersson, ”Barnkon

ventionens genomslag i rättstillämp

ningen”, S2013:08 och Dir. 2014.86.

[ 59 ] Kaldal & Andersson, ”Barnkon

ventionens genomslag i rättstillämp

ningen”. Den empiriska studien 

baserades på 152 fall från tingsrätt. 

I 82 fall dömdes den tilltalade för 

någon åtalspunkt som gällde brott 

mot barnet. Åtalet ogillades i 70 fall, 

dvs. i drygt 46 %. 
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brister i bevisningen, till exempel att 
gärningen inte är styrkt, att förhöret inte 
är korrekt genomfört eller att barnets 
berättelse kan ha påverkats av en pågående 
vårdnadstvist. I flera fall ogillades åtalet 
därför att rätten anser att gärningen inte är 
straffbar, antingen för att rekvisiten för ett 
brott inte är uppfyllda eller för att uppsåt 
saknades att skada eller orsaka barnet 
smärta, eller att ofreda barnet till exempel 
med motiveringen att slaget utgjort en 
impulshandling i affekt. I ytterligare ett fåtal 
fall ogillades åtalet med hänvisning till att 
agerandet faller under vårdnadshavarens 
rätt att utöva uppfostran och tillsyn över 
barnet – att vårdnadshavaren markerat 
gränser, eller skyddat barnet från att skada 
sig självt eller andra. I flera fall hänvisades till 
Högsta domstolens försiktighetsprincip, det 
vill säga att den omständighet att barnets 
utsaga spelas upp från ett videoförhör gör 
att utsagan ska bedömas med försiktighet. 
Även om de straffrättsliga förutsättningarna 
finns, visade kartläggningen att dessa 

många gånger påverkades av barnets 
möjligheter att berätta, familjesituationen 
eller förhörssituationen. 

Hur gärningar riktade mot barn bedöms 
i rättsväsendet påverkas av domstolens 
perspektiv. Kartläggningen visade att 
domstolen i vissa fall i sin bedömning 
intog ett tydligt barnperspektiv, det vill 
säga att bedömningen gjordes utifrån hur 
en handling kan uppfattas för ett barn, hur 
ett barn uttrycker sig om smärta och barns 
sårbarhet. I andra fall gjordes bedöm
ningen utifrån ett föräldraperspektiv, 
genom att föräldern på olika sätt ursäktas, 
till exempel med att det var fråga om en 
stressad situation eller ett krävande barn. 

3.3  MISSHANDEL OCH KROPPSLIG 
BESTRAFFNING

När det gäller åtal avseende föräldrars 
misshandel av barn kan flera olika typer 
av gärningar aktualiseras. Även om det 
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många gånger rör sig om slag eller örfi
lar, förekommer det handlingar som skil
jer sig från vad lagstiftaren hade i åtanke 
om vad som utgör ett misshandelsbrott. 
Det kan till exempel handla om drag i 
örat, daskningar mot bakhuvudet, skak
ningar, hårda grepp, att barnet får stå med 
armarna uppsträckta över huvudet, sitta 
på huk eller utföra s.k. monkeydance[ 60 ] 
under en längre tid. I de fall där tillhygge 
används kan det till exempel vara slag med 
bälte, men också slag med skohorn, skor, 
galgar eller köksföremål. Det gör att stora 
krav ställs på domstolarna, både när det 
gäller hur dessa gärningar ska bedömas 
straffrättsligt, och hur hänsyn kan tas till 
barnets särskilt utsatta situation.  

Två avgöranden från Högsta domstolen 
får anses vägledande när det gäller föräld
rars våld mot barn och gränsdragningen 
mellan brott av normalgraden och ringa 
brott. I båda fall rör det sig om någon form 
av bestraffning för något barnet har gjort. I 
NJA 2003 s. 537, Stekspaden, var det fråga 
om en mamma som i uppfostringssyfte till
delat sin nioåriga son ett flertal slag med en 
stekspade i trä på rumpan och låren, vilket 
orsakat smärta, rodnad och ett mindre blå
märke. Högsta domstolen påpekar att aga 
inte är en tillåten uppfostringsmetod, även 
om agan utgör en enstaka händelse och 
inte ingår som ett led i en uppfostringsme-
tod, men att den tilltalades gärning endast 
orsakat smärta och skada av helt lindrig 
art och därför skulle betecknas som ringa. 
Högsta domstolen tar vid bedömningen 
hänsyn till mammans situation:

”Med beaktande av att detta var en 
engång sföreteelse och att mamman tog 
till våld i en för henne pressad situation, 
när hon var sjuk och oroad för sin fortsatta 
anställning […].” 

Frågan om gränsdragningen mellan miss
handel av normalgraden och ringa brott 
har även nyligen varit uppe för prövning 
i Högsta domstolen. 

I NJA 2017 s. 1129 var frågan om den 
misshandel som en mamma utsatt sin 
åttaåriga dotter för genom att slå henne på 
benen med ett bälte, vilket orsakat smärta. 
Högsta domstolen bedömer misshandeln 
som ringa med motiveringen:

”Misshandeln har bestått av ett enstaka slag 
som gett upphov till smärta av kortvarig och 
lindrig art. Det måste visserligen vägas in att 
misshandeln har riktat sig mot ett litet barn 
i det gemensamma hemmet. Det är också 
försvårande att slaget har utdelats med 
ett skärp. Utredningen ger emellertid inte 
något besked om skärpets beskaffenhet och 
om dess användande innebar några risker 
för att slaget skulle få andra effekter än det 
fick. Utredningen ger inte heller stöd för att 
slaget utgjort ett led i en uppfostringsmetod 
som skulle kunna ge barnet mer långsiktiga 
skador. Sammantaget är omständigheterna 
sådana att misshandeln ska bedömas som 
ett ringa brott.” [ 61 ]

Dessa rättsfall från Högsta domstolen är 
vägledande för underrätterna vid bedöm
ning av hur gränsdragningen mellan miss
handel av normalgraden och ringa brott 
ska göras.  Det finns dock exempel från 
underrätterna där domstolen tydligt beak
tat att misshandeln begåtts mot ett barn. 
Ett sådant exempel är en pappa som stod 
åtalad för att vid flera tillfällen ha miss
handlat sin fyraåriga dotter genom att han 
”knäppt” med fingrarna och slagit med 
öppen hand mot hennes huvud. Tingsrät
ten finner en knäppning och ett slag styrkt 
och gör följande bedömning av brottets 
svårhetsgrad:

”Rätten finner tveklöst att en knäppning på 
en vuxen person vid ett enstaka tillfälle utan 
allvarligare skador och som nu är ifråga; 
snabbt övergående fysiska effekter, ska rub-
riceras som misshandel, ringa brott. 

Det är utrett att flickan är endast fyra år 
gammal och får anses befinna sig i en 
känslomässig beroendeställning till sin 

[ 60 ] ”Monkeydance” beskrivs i en 

artikel om skolbestraffningar som, 

”asking kids to kneel down either 

inside the class room or outside in 

the sun, “monkey dance” (a painful 

practice that leaves the student’s 

limbs achy). Sometimes, slaps are 

delivered or blows to various parts 

of the body, although this has been 

mostly in the decline. Källa: The 

point for freedom and democracy, 

”Corporal punishments in schools 

(part 2)”, 20101126. 

[ 61 ] NJA 2017s. 1129. 
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biologiska far som missbrukar sin föräld-
raroll i flickans bostad där hon ska känna 
sig särskilt trygg. 

Sådana beskrivna omständigheter kan 
inte annat än undantagsvis bedömas som 
misshandel, ringa brott. Att misshandla 
sitt eget fyraåriga barn, som saknar reell 
förmåga att försvara sig, innebär alltid ett 
allvarligt ingrepp på barnets hälsa och 
trygghet som person och det innebär alltid 
faror för barnets utveckling och hälsa. Mot 
bakgrund av det anförda ska gärningen 
rubriceras som misshandel.” [ 62 ] 

I detta fall dömdes pappan 
för misshandel av normal
graden trots att de två 
enskilda gärningarna var av 
relativt lindrig art. Avgörande 
var den utsatta situationen 
som flickan befann sig i. 

3.4  OFREDANDE

Vägledande rättsfall från Högsta dom
stolen om vilka typer av handlingar som 
särskilt kan utgöra ofredande av barn 
saknas. Däremot har bevittnande av våld 
inte ansetts utgöra ofredande. Även om 
det stod klart att det för sönerna varit 
förenat med ett starkt obehag att behöva 
bevittna pappans våld mot mamman, och 
att pappan visserligen syntes ha varit helt 
likgiltig för att han utsatte sönerna för 
dessa upplevelser, bedömdes det inte falla 
in under bestämmelsen om ofredande.[ 63 ] 

Barns rätt till omvårdnad och förbud mot 
vanvård eller försumlig behandling har 
även det prövats i domstol. Frågan var 
om en mamma genom att låta barnen 
bo i en hårt nedsmutsad och illaluktande 
miljö, agerat hänsynslöst enligt bestäm
melsen om ofredande. Barnen hade bland 

annat fått sova i sängar utan madrasser, 
det låg krossat glas på golvet och avfö
ring hade kletats på väggarna. Domstolen 
konstaterar:

”Det ges inte stöd i praxis eller förarbeten 
för att barnen genom mammans beteende 
blivit straffrättsligt ofredade av att vistas i 
en sådan miljö” 

Mamman dömdes för grov fridskränkning 
av barnen, men den del som handlade 
om barnens boendemiljö ogillades med 
motiveringen att det varken i praxis eller i 
förarbeten ges stöd för att barnen, genom 
mammans beteende, blivit straffrättsligt 
ofredade av att vistas i en sådan miljö.[ 64 ] 

Ett exempel från materialet som tydligt 
visar hur ett barn respektive föräldraper
spektiv påverkar bedömningen är ett fall 
där en man, som den tioåriga pojken såg 
som sin pappa, stod åtalad för att ha ofre
dat pojken genom att tejpa honom med 
silvertejp i ansiktet och över munnen. 
Tingsrätten, som friade mannen, intog ett 
tydligt föräldraperspektiv, medan rättens 
ordförande och en nämndeman var skilj
aktiga och ansåg att mannen skulle dömas 
för ofredande. Beträffande pojkens upple
velse av händelsen, och skuldfrågan, skri
ver tingsrätten:

”Till en början anser tingsrätten att [pojkens] 
uppgifter om hur han upplevde händelse-
förloppet; att tejpen satt över mun, näsa, 
ögon, nacke, en bit upp på huvudet under 
2-3 minuter och att han ropade på hjälp 40 
gånger, måste bedömas med viss försik-
tighet. Detta med hänsyn till att han dels är 
endast tio år gammal, dels att han på grund 
av rädsla kan ha misstagit sig om hur lång-
varigt händelseförloppet egentligen var. 

Utredningen i målet visar att [mannen] har 
fått axla en fadersroll i relationen mellan 
honom och [pojken]. Deras relation är 
god och präglad av tävlande med var-
andra i stort som smått. I [mannens]roll 

[ 62 ] (A8).

[ 63 ] NJA 2005 s. 712. Se vidare avsnitt 

4.1.

[ 64 ] (B1).
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som styvfar ingår också att sätta gränser 
för olika typer av beteende hos [pojken]. 
[Mannens] beslut att tejpa för [pojkens] 
mun grundade sig på dels att han ville 
sätta en gräns, dels en vilja att visa för sin 
styvson att han alltid håller det han lovar. 
Mot denna bakgrund kan [mannens] age-
rande inte anses utgöra ett hänsynslöst 
beteende i brottsbalkens mening. Åtalet 
ska redan på den grunden ogillas.” 

I den skiljaktiga meningen skriver ordfö
randen att tejpning över munnen med sil
vertejp i regel innebär ett sådant obehag 
att de objektiva förutsättningarna för ett 
handgripligt antastande är uppfyllda, men 
att det också innebär en sådan kränkning 
av den personliga integriteten att det i 
vart fall innebär ett ofredande genom ett 
hänsynslöst beteende. Detta oavsett hur 
gammal den person som utsätts för tejp
ningen är. Beträffande ansvarsfrågan skri
ver ordföranden:

”Det förelåg en avsevärd risk att [pojken] 
tio år gammal, skulle bli rädd av tejpningen 

och uppfatta den som obehaglig. Dels efter-
som [pojken] oförberedd blev tejpad baki-
från, dels eftersom hans mun skulle täppas 
till med de konsekvenser för andning och 
tal som det kunde medföra. Att [mannen] 
ändå genomförde tejpningen i syfte att visa 
att han höll sina ord och att han kunde göra 
allt ”han säger” visar enligt tingsrättens 
mening på att han varit likgiltig inför effek-
ten – det vill säga att [pojken] skulle bli rädd 
och känna obehag av tejpningen – förverk-
ligande. [Mannen] kan därför inte undgå 
ansvar för bristande uppsåt.[ 65 ]”

Ovanstående exempel visar tydligt på den 
skillnad som ett föräldra respektive ett 
barnperspektiv kan medföra för bedöm
ningen av vad som är tillåtet, respektive 
inte tillåtet att göra mot ett barn. Fallet prö
vades också i hovrätten, där mannen fria
des med hänvisning till bristande uppsåt i 
förhållande till att tejpningen utgjorde ett 
hänsynslöst beteende.[ 66 ] 

Liknande variationer, om än inte lika tyd
liga, framkom i flera fall i materialet.

[ 65 ] (A6).

[ 66 ] (B3).
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3.5  TILLSYNSANSVARETS PÅVERKAN 
PÅ STRAFFBARHETEN

Vårdnadshavarens ansvar för tillsyn över 
barnet innebär att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att tillgripa fysiska åtgärder. 
När ett sådant ingripande går över gränsen 
för vad som kan anses utgöra en straffri 
handling är inte helt tydlig. Klart är att för
äldrar i syfte att hindra barnet från att skada 
sig själv eller andra får vidta sådana nöd
handlingar som utifrån omständigheterna 
är försvarliga.[ 67 ] I doktrinen har ansetts 
att föräldrabalkens regler, bortsett från 
nödhandlingar, inte ger stöd för att andra 
ingripanden är tillåtna än vad som i straff-
rättsligt hänseende skulle utgöra ett täm-
ligen lindrigt fall av ringa misshandel.[ 68 ]

I rättstillämpningen kan man här se både 
en restriktiv bedömning av föräldrars rätt 
att ingripa mot barnet. Som exempel kan 
nämnas ett fall där tonårsdottern led av 
självskadebeteende genom att rispa sig 
med vassa föremål. Pappan stod åtalad 
för misshandel mot dottern för att han 

ryckt undan dottern från knivlådan genom 
att ta ett hårt grepp om hennes arm, vilket 
orsakat smärta och blåmärke. Tingsrät
ten ansåg det utrett att pappans grepp 
om dotterns arm tillfogat henne smärta 
och kroppsskada och skriver i domskälen 
beträffande pappans invändning om bris
tande uppsåt att skada dottern:

”Enligt tingsrätten måste emellertid 
[pappan] ha varit medveten om att hans 
hårda grepp om armen kunde orsaka 
skada. För att undvika att [flickan] skadade 
sig själv fanns, enligt tingsrätten, i den 
uppkomna situationen närmare till hands 
liggande alternativ som inte skulle ha inne-
burit någon kroppsskada.” [ 69 ] 

Andra fall där föräldrar hänvisat till 
tillsynsansvaret tyder på en liknande 
hållning. I ett fall hade pappan enligt gär
ningsbeskrivningen vid ett tillfälle miss
handlat sonen, i tioårsåldern, genom att 
slå honom i nacken. Pappan förnekade att 
han slagit pojken men vidgick att han tagit 
ett grepp om sonens nacke och vänster 

[ 67 ] Bestämmelsen om nöd finns i 24 

kap. 4 § BrB och omfattar allas rätt 

när fara hotar liv, hälsa, egendom 

eller något annat rättsväsendet 

skyddat intresse och gärningen inte 

är oförsvarlig.

[ 68 ] Jareborg, m.fl., Brott mot person 

och förmögenhetsbrotten, s. 25.

[ 69 ] (A66).



40 Barns skydd mot våld i rättstillämpningen

arm för att avvärja en pågående konflikt 
mellan pojken och hans syster, men att 
greppet inte orsakat smärta. Gärningen 
bedömdes som misshandel av normalgra
den.[ 70 ] Inte heller en pappas invändning 
om att den knuff och örfil som han tilldelat 
dottern varit av oaktsamhet vid avvärjande 
av bråk mellan syskonen godtogs av rätt
en.[ 71 ] I båda fallen rubricerades gärningen 
som misshandel.

Andra fall tyder däremot på en mer gene
rös tillämpning av vad som kan anses till
låtet inom ramen för tillsyn. I ett fall hade 
pappan, enligt åklagarens gärningsbe
skrivning, misshandlat sin treåriga dotter 
genom att ha tryckt sitt huvud mot hennes 
panna för att lugna ned henne och sluta 
knuffa sin syster. Detta hade orsakat 
smärta och svullnad, men åtalet ogillades 
med hänvisning till att det inte var utrett 
att det var pappan som orsakat svullnaden 
eller att han i vart fall inte haft för avsikt 
att skada flickan.[ 72 ] I ett annat fall hade en 
mamma lyft sin tioåriga son genom att 
greppa tag om hans huvud för att hindra 
honom från att skada sin lillebror och att 
sonen därmed orsakats smärta och blånad. 

”Bråket mellan [mamman] och [pojken] 
uppstod med anledning av att [pojken] 
inte ville åka tillbaka till familjehemmet. 
Han var arg och uttalade hårda ord mot 
[mamman]. Även [mamman] var arg och 

har berättat att hon försökte förmå [pojken] 
att följa med henne och kände sig pressad, 
eftersom [pojken] skulle vara tillbaka på 
familjehemmet en viss tid. Såväl [pojken] 
och [mamman] som [vittnet] har berättat 
att [pojken] härvid sparkade ner bland 
annat lyktor som var placerade på bordet 
intill soffan i vardagsrummet och att det 
var i samband härmed som [mamman] 
tog tag i honom. Att [mamman] var pres-
sad av den uppkomna situationen vinner 
även stöd av vittnets uppgifter. Hon har 
berättat att hon behövde ta tag i armen på 
[mamman] för att få kontakt med henne. 
Omständigheterna då [mamman] tog tag 
i [pojken] har således varit sådana att det 
inte kan anses vara tillförlitligt utrett att 
[mamman] i den uppkomna situationen 
hade något uppsåt att skada [pojken]. 
Åtalet för misshandel ska därför ogillas.[ 73 ]”

Utgångspunkten för hur mycket våld en 
förälder får använda inom ramen för sitt 
tillsynsansvar borde vara kopplat till rela
tionen mellan den skada som föräldern 
försöker avvärja och graden av våld som 
tillgrips. Dessutom torde gärningens 
kränkande karaktär vara av betydelse vid 
bedömningen. De ovan angivna exem-
plen visar att även relativt allvarligt 
våld, att lyfta en tioåring i huvudet, kan 
ursäktas medan en åtgärd för att förhindra 
misstänkt själv skadebeteende anses gå 
utöver föräldrars tillsynsplikt. 

[ 70 ] (A45).

[ 71 ] (A104).

[ 72 ] (A33).

[ 73 ] (A100).



41 Barns skydd mot våld i rättstillämpningen

44.1  Inledning 42
4.2  Behov av lagstiftning 42
4.3  Förslag om kriminalisering av bevittnande 44

BARN SOM BEVITTNAR VÅLD



42 Barn som bevittnar våld

Barn som bevittnar våld

4.1  INLEDNING

Att låta barn bevittna – eller uppleva – våld 
av den ena föräldern eller ett syskon, är i 
dag inte kriminaliserat och utgör inte ett 
brott mot barnet. Det finns inte heller någon 
tydlig definition om vad bevittnande inne
bär. Med uttrycket bevittna våld avses enligt 
motiven till den försvårande omständig
heten i 29 kap. 2 § p. 8 BrB, att barnet ser 
eller hör att en närstående blir utsatt för 
våld.[ 74 ] Under senare tid har begreppet upp-
lever våld ersatt termen bevittnande. Forsk
ningen visar att barn inte bara ser och hör 
våldet utan också på andra sätt är medvetna 
om vad som händer. Forskningen visar 
också att både barn och föräldrar har strate
gier för att hantera våldet.[ 75 ] Ett förslag om 
att kriminalisera bevittnande är under utred
ning och förslag ska lämnas till regeringen 
i juni 2019.[ 76 ] Att barn har bevittnat våld ses 
i stället som en försvårande omständighet 
vid straffvärdebedömningen av det brott 
som domstolen har att bedöma. Det anges 
genom den försvårande omständigheten 
att brottet varit ägnat att skada tryggheten 
och tilliten hos ett barn i förhållande till en 
närstående vuxen.[ 77 ]

4.2  BEHOV AV LAGSTIFTNING

Om bevittnande av våld kan utgöra brott 
enligt bestämmelsen om ofredande eller 
olaga hot i brottsbalken har prövats av 

domstol. Frågan om bevittnande av våld 
kan utgöra ofredande har prövats av Högsta 
domstolen. Frågan var om mannen, i ett 
mål om grov kvinnofridskränkning, genom 
att låta barnen bevittna våld mot mamman, 
hade begått ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. 
Domstolen konstaterar:

”Att det för barn generellt sett innebär en 
allvarlig påfrestning att behöva bevittna 
övergrepp från den ena förälderns sida 
mot den andra kan inte betvivlas. […] 
L.G:s övergrepp mot C.G. ägde enligt vad 
utredningen ger vid handen i betydande 
utsträckning rum i närvaro av sönerna 
eller någon eller några av dem. På grund-
val av vad sönerna har berättat vid förhö-
ren i hovrätten står det klart att det har varit 
förenat med ett starkt obehag för dem att 
behöva bevittna dessa övergrepp. L.G. 
synes visserligen ha varit helt likgiltig för 
att han med sitt hänsynslösa beteende 
utsatte sönerna för dessa upplevelser. Det 
skulle emellertid otvivelaktigt innebära en 
pressad tolkning av straffbestämmelsen, 
om L.G. skulle anses ha gjort sig skyldig till 
ett ofredande. Något stöd för en sådan tolk-
ning finns inte vare sig i lagmotiven eller 
i hittillsvarande praxis. Man kommer inte 
ifrån att en sådan tillämpning i fall av nu 
aktuellt slag skulle i viss mån få karaktär av 
en dubbelbestraffning med hänsyn till den 

[ 74 ] Prop. 2002/03:53, prop. 

2005/06:166. 

[ 75 ] Se t.ex. Överlien, Våld i hemmet – 

barns strategier, 2012.

[ 76 ] Kommittédirektiv 2018:48 Skydd 

för barn som bevittnar våld eller 

andra brottsliga handlingar och 

ansvar för uppmaning att begå 

självmord. 

[ 77 ] 29:2 p. 8 BrB



43 Barn som bevittnar våld

förut återgivna straffskärpningsgrunden 
i 29 kap. 2 § 8 BrB. En sådan tillämpning 
av straffbestämmelsen skulle också kunna 
ge upphov till besvärliga gränsdragnings-
problem i andra fall då någon haft obehag 
av att ha kommit att bevittna ett våldsbrott 
eller annat övergrepp.” [ 78 ]

Domstolen ansåg alltså att den kränkning 
barnen blivit utsatta för, genom att behöva 
bevittna pappans våld mot mamman, 
inte passade in i bestämmelsen om ofre
dande och att därför bevittnandet i sig inte 
utgjorde ett brott. 

Att barn fått bevittna mordet på sin mamma 
har också prövats av domstol som ett 
grovt olaga hot. Domstolen konstaterar att 
pappan visserligen närmat sig barnen med 
en bajonett i handen, men inte med avsikt 
att skrämma dem. Domstolen konstaterar:

”Visserligen har han skrämt dem oerhört 
när han dödade deras mamma, men detta 
kan inte läggas till grund för bifall till åtalet 
för olaga hot mot barnen.” [ 79 ]

Domstolen fann det inte visat att pappan 
haft för avsikt att skrämma barnen, även 

[ 78 ] (NJA 2005 s. 712). Vid bedöm

ningen av straffvärdet är i synnerhet 

att beakta att L.G. genom upprepat 

våld och hot kränkt hustru och barn 

i deras hem, där de har särskilt 

berättigade krav på att få känna sig 

trygga. Vad gäller barnen har han 

ryckt undan den tillit som ett barn 

behöver få ha till sina föräldrar, och 

han har utsatt dem för den otrygghet 

som också kränkningen av deras 

mamma C.G. har inneburit.

[ 79 ] Ur tingsrättens dom i NJA 2013 

s. 376. Frågan om olaga hot tas inte 

upp i Högsta domstolen.
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om det blivit en naturlig följd av hans 
handlande gentemot mamman och åtalet 
ogillades. I likhet med tingsrätten ansåg 
hovrätten inte att det är styrkt att pappan 
haft uppsåt att skrämma flickorna i något 
skede av händelseförloppet då angreppet 
varit riktat mot mamman. Hovrätten skriver 
att den omständighet att pappan dödade 
flickornas mamma självklart är en fruktans
värd upplevelse för dem, men att mordet i 
sig inte kan anses som ett hot om brottslig 
gärning gentemot dem. Att mordet skedde 
inför barnens ögon är i stället en sådan 
försvårande omständighet att beakta vid 
straffmätningen av mordet.[ 80 ] 

4.3  FÖRSLAG OM KRIMINALISERING 
AV BEVITTNANDE

I barnrättighetsutredningens betänkande 
lyftes frågan om barn som bevittnat 
våld.[ 81 ] Kartläggningen handlade dock 
om beslut rörande barn som har bevittnat 
våld inom familjen, och inte en eventuell 
kriminalisering. Med bevittna avses enligt 
kommittédirektivet att barnet sett eller hört 
den brottsliga gärningen begås.[ 82 ] 

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen 
att tillsätta en särskild utredare som med 
utgångspunkt i barnets rätt att skyddas 
från våld och andra brottsliga handlingar 
överväga ett utökat straffrättsligt skydd för 
de barn som bevittnar våld som begås av 
och emot närstående.[ 83 ] Enligt kommitté
direktivet lever i dag omkring 150 000 barn 
i hem där det förekommer olika former av 
våld. Forskningen visar också att de barn 
som upplevt våld mot en förälder oftare 
är utsatta för fysiskt och psykiskt våld, 
försummelse samt sexuella övergrepp 

från vuxna än vad andra barn är. Att som 
barn bevittna våld av och mot närstående 
medför alltså en ökad risk för att själv 
utsättas för våld.

Barnets utsatta situation beskrivs enligt 
direktivet som att barn genom att bevittna 
eller på annat sätt uppleva att en närstående 
blir utsatt för våld eller andra brottsliga 
handlingar, i huvudsak har samma nega
tiva konsekvenser som att barnet själv 
utsätts för våld.[ 84 ] Det finns flera studier 
som visar att barn som har erfarenheter av 
våld mellan sina föräldrar generellt sett mår 
sämre än barn som inte har sådana erfaren
heter. Att som barn uppleva våld eller andra 
former av övergrepp medför också en ökad 
risk för fysisk och psykisk ohälsa, både på 
kort och på lång sikt. Det lilla barnets hjärna 
är särskilt sårbar för att utsättas för långva
riga och höga nivåer av stress (t.ex. genom 
våld i familjen) vilket innebär en hög risk för 
att hjärnans strukturering skadas.

Utredaren ska därför analysera och ta ställ
ning till om det bör införas en särskild krimi
nalisering av att låta barn bevittna våld, och 
oavsett ställningstagande i sak föreslå hur 
en sådan kriminalisering bör vara utformad. 
Utredaren ska även analysera hur tillämp
ningen av den särskilda straffskärpnings
grunden i 29 kap. 2 § 8 BrB påverkas av en 
särskild kriminalisering, samt analysera 
och ta ställning till hur den rättsliga ställ
ningen för barn på annat sätt kan stärkas 
under förundersökningen och i en eventuell 
efterföljande rättegång avseende de brott 
som barnet har bevittnat samt oavsett ställ
ningstagande i sak lämna nödvändiga för
fattningsförslag. Uppdraget ska redovisas 
senast den 14 juni 2019. 

[ 80 ] Att pappan efter mordet närmade 

sig flickorna med bajonetten fortfa

rande kvar i handen ansågs ha andra 

bevekelsegrunder än en avsikt att 

skrämma dem. Omständigheterna 

ger inte heller vid handen att C.S. 

gentemot flickorna varit likgiltig för 

en sådan effekt. Åtalet för olaga hot 

ska därmed ogillas.

[ 81 ] SOU 2016:19, s. 212237.

[ 82 ] Dir. 2018:48, s. 2.

[ 83 ] Dir. 2018:48 Skydd för barn som 

bevittnar våld eller andra brottsliga 

handlingar och ansvar för uppma

ning att begå självmord. Till särskild 

utredare har utsetts Charlotte Eklund 

Rimsten.

[ 84 ] Dir. 2018:48.
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Diskussion och slutsats

5.1  INLEDNING

Rätten till skydd är enligt barnkonven-
tionens artikel 6 och 19, särskilt starkt i 
barnets hem och innebär att barnet ska 
skyddas från alla former av våld när barnet 
är i föräldrarnas vård och har rätt att inte 
bli utnyttjade av sina föräldrar eller andra 
vårdnadshavare. Denna rättighet kommer 
i svensk rätt till uttryck i föräldrabalkens 
regler om barns rätt till trygghet och 
omvårdnad och förbudet mot kroppslig 
bestraffning och kränkande behandling, 
6 kap. 1 § FB. 

I straffrätten kommer barns utsatthet 
till uttryck genom vissa särregleringar, 
bestämmelser med ett särskilt skydd 
för barn, men också genom försvårande 
omständigheter som kan beaktas vid 
rubricering av brott och vid bestämmande 
av straffvärde i 29 kap. 2 § BrB. Föräldrars 
ansvar framgår också av det särskilda 
straffansvar föräldrar har i förhållande till 
sina barn, så kallat garantansvar. 

När barnet utsätts för våld i hemmet 
kan barnets rätt till skydd utmanas av 
föräldrarnas ansvar enligt artikel 5 och 
artikel 8 i barnkonventionen att leda 
och uppfostra barnet, liksom föräldrars 
tillsynsplikt över barnet enligt 6 kap. 2 § 
FB. Till det kommer att straffrättens garant
ansvar, med hänvisning till 6 kap. 2 § FB, 
även innebär en skyldighet för föräldrar att 
ingripa för att förhindra att barnet skadar 
sig, men också skydda andra (till exempel 
syskon) från att skadas av barnet. Ytterst 
kan det leda till en svår avvägning mellan 
å ena sidan barnets rätt till skydd och 
föräldrars ansvar att leda barnet och å den 
andra sidan barnets rätt till en uppväxt fri 

från våld. Även i de fall där straffansvar inte 
kan utdömas kan emellertid straffrättens 
bestämmelser utgöra en viktig funktion för 
ett barn som misstänks ha blivit utsatt för 
våld inom familjen. En brottsutredning kan 
till exempel göra att barnet ges möjlighet 
till skydd och stöd genom de sociala 
myndigheterna.[ 85 ] 

5.2  FYSISKT VÅLD

När det gäller det fysiska våldet motsva
rar bestämmelserna i straffrätten till stor 
del de exempel på vad som utgör fysiskt 
våld i barnkonventionen genom bestäm
melserna om misshandel och ofredande. 
Däremot skiljer sig definitionen av hur 
varaktig smärtan eller obehaget ska vara 
för att utgöra våld enligt misshandelsbe
stämmelsen från både barnkonventionens 
och föräldrabalkens definition. Barns rätt 
till skydd mot våld både i barnkonven
tionen och agaförbudet i föräldrabalken 
går längre än det straffrättsliga skyddet 
mot kroppslig eller fysisk bestraffning, 
som endast omfattar gärningar som, 
om samma gärning riktas mot en vuxen, 
skulle vara att bedöma som misshandel 
eller ofredande. Agaförbudet ger således 
barn samma skydd som en vuxen, medan 
artikel 19 i barnkonventionen sträcker sig 
längre än en likabehandling i förhållande 
till den vuxne, och tillskriver barn ett sär-
skilt skydd.[ 86 ] Det innebär att en gärning 
som omfattas av barnkonventionens eller 
föräldrabalkens definition av våld, inte 
behöver omfattas av straffrättens defini
tion av densamma. Om det inte är fråga om 
en kroppsskada är därför barnets förmåga 
att beskriva smärtan, så att det motsvarar 

[ 85 ] Forsman, M, Rättsliga ingripan

den vid föräldrars våld och över

grepp mot barn, 2013. Cocozza, M., 

The parenting of society: a study of 

child protection in Sweden – from 

report to support, Linköping 2007. 

Leviner, P., Rättsliga dilemman i 

socialtjänstens barnsskyddsarbete, 

Stockholm 2011. 

[ 86 ] Allmän kommentar nr 8, p. 17.



47 Diskussion och slutsats

rekvisitet i bestämmelsen om misshandel, 
avgörande för straffansvar för misshandel.

Hänsyn till vuxnas auktoritet gör i vissa 
fall att gärningar riktade mot barn ursäktas 
med att det var en för föräldern pressad 
situation, ett stökigt barn eller liknande. 
Det gör att gärningar som förmodligen 
inte skulle anses accepterade om samma 
gärning riktades mot en vuxen i en lik-
nande situation, ges legitimitet när den 
utsatta är ett barn. Det kan till exempel 
handla om en örfil i en stressad situation, 
eller ett tejpande av munnen för att visa 
att man står vid sitt ord.  

Vårdnadshavarens ansvar för tillsyn över 
barnet innebär att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att tillgripa fysiska åtgärder, 
men måste ändå utifrån omständighet
erna vara försvarlig och inte överstiga 
vad som kan anses utgöra ett tämligen 
lindrigt fall av misshandel. Även i fall där 
föräldern helt eller delvis vidgått en gär
ning och beskriver en fysisk åtgärd mot 
barnet, till exempel en örfil eller ett grepp 
om örat, händer det att förälderns bete
ende ursäktas, antingen för att smärta 
inte är bevisad, eller med motiveringen att 
föräldern saknat uppsåt att orsaka barnet 
skada eller smärta. Mot bakgrund av det 

Det gör att gärningar som förmodli
gen inte skulle anses accepterade om 
samma gärning riktades mot en vuxen 
i en liknande situation, ges legitimitet 
när den utsatta är ett barn.
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starka skyddsvärde barn har i straffrätten 
och förbudet mot kroppsliga bestraff-
ningar, oavsett syfte, kan sådana resone-
mang tolkas som att förälderns situation 
i dessa fall ges företräde framför barnets 
rätt till frihet från våld. Vidare finns det i 
rättstillämpningen exempel på handlingar 
som, förutom att de kan orsaka smärta, till 
sin karaktär borde uppfattas som integri
tetskränkande för barnet men som ändå 
bedöms som straffria, till exempel att bli 
upplyft i benet. Frågan om tillåtligheten av 
våld pekar också på de svårigheter som 
domstolarna ställs inför i förhållande till 
straffrättens krav på legalitet och brotts
beskrivningsenlighet, till exempel när 
det gäller att bedöma rekvisitet smärta. 
Utgångspunkten för hur mycket våld en 
förälder får använda inom ramen för sitt 
tillsynsansvar torde dock handla om rela
tionen mellan den skada som föräldern 
försöker avvärja och graden av våld som 
tillgrips. Dessutom torde gärningens 
kränkande karaktär vara av relevans vid 
bedömningen.

5.3  PSYKISKT VÅLD

Barnkonventionens definition av psykiskt 
våld saknas till stor del motsvarighet i det 
straffrättsliga systemet. Psykisk misshandel 
är inte ett eget brott i brottsbalken även om 
en del av det psykiska våldet kan aktualisera 
bestämmelserna om olaga tvång, olaga 
hot, ofredande och förolämpning. Bevitt-
nande av våld utgör i dag inte ett eget 
brott mot barnet och har i praxis inte heller 
ansetts utgöra ofredande eller olaga hot. 

Psykiskt våld anses under vissa särskilda 
omständigheter omfattas av sjukdoms
rekvisitet i bestämmelsen om misshan
del, eller utgöra ett hänsynslöst agerande 
i bestämmelsen om ofredande. Det gör 
att många situationer där barn behandlas 
kränkande inte omfattas av någon straffbe
stämmelse. Att låta barn bevittna våld av 
en närstående vuxen är till exempel inte 
ett eget brott och ska, enligt Högsta dom-
stolen, inte heller anses utgöra ett sådant 
beteende som ryms inom bestämmelsen 
om ofredande eller olaga hot.[ 87 ]

Även om flera av de beteenden som i barn
konventionen ges som exempel på psy
kiskt våld, till exempel kränkande tillmälen, 
hot och olika former av tvång, kan passa 
in i den straffrättsliga regleringen, krävs 
att de handlingar som avses omfattas av 
rekvisiten i straffbestämmelserna. I flera 
fall krävs det straffrättsligt något utöver 
vad som definieras som psykiskt våld, till 
exempel att hot kräver att det är hot om 
brottslig gärning, att det krävs misshan
del, våld eller hot om brottslig gärning för 
att ett tvång ska utgöra ett brott. Vanvård 
eller försummelse har inte heller någon 
naturlig motsvarighet i straffrättsliga 
bestämmelser. 

5.4  MÖJLIGHET ATT BEAKTA BAR
NETS SÄRSKILT UTSATTA SITUATION

I brottsbalken är vare sig barnets bästa 
eller barns rätt att komma till tals imple
menterade, vilket kan kopplas till den 
objektiva bedömning som straffrättens 

Bevittnande av våld utgör i dag inte ett eget brott 
mot barnet och har i praxis inte heller ansetts 
utgöra ofredande eller olaga hot.

[ 87 ] Se avsnitt 2.8 om Bevittnande 

av våld.
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krav på legalitet och förutsebarhet inne
bär. Inom straffrätten har emellertid barns 
särskilda skyddsvärde lyfts fram och lett 
till flera lagstiftningsåtgärder. I motiven 
till flera bestämmelser anges att barn är 
speciellt skyddsvärda och att ett brott som 
riktas mot ett barn är särskilt hänsynslöst. 
Det ger därför domstolarna en betydande 
möjlighet att i straffrättsligt hänseende ta 
hänsyn till att brott riktats mot ett barn. 
Brott mot ett barn kan göra att brottet rub
riceras som allvarligare än motsvarande 
brott mot en vuxen men kan också ses som 
en försvårande omständighet vid straffvär
debedömningen. Det visar en ambition 
från lagstiftarens sida att brott mot barn 
ska ses som allvarligare än om samma 
gärning begås mot en vuxen. 

I de fall där domstolen konstaterar att det 
är fråga om ett brott beaktas också i stor 
utsträckning den försvårande omständig
heten att brottet varit ägnat att skada 
tryggheten och tilliten i förhållande till 
en närstående vuxen. Domstolarna tycks 
också göra en bedömning av omständig
heter som kan påverka rubriceringen av 
brottet i försvårande riktning – att brottet 
med hänsyn till att det begåtts mot ett barn 
i barnets hem, där barnet ska känna sig 
trygg, även om denna bedömning inte leder 
till en omrubricering av brottet. Exempel 
finns också på att domstolen bedömer 
en ringa misshandel som misshandel av 
normalgraden av just dessa anledningar. 

Sammanfattningsvis finns 
därför omständigheter som 
rör barnets skyddslösa ställ
ning som kan beaktas i den 
straffrättsliga bedömningen, 
men det måste först kon
stateras att det är fråga om 
en brottslig gärning innan 
sådan hänsyn kan tas. 

5.5  FÖRSLAG TILL ETT SÄRSKILT 
BARNMISSHANDELSBROTT

Frågan om ett särskilt barnmisshandels
brott har varit uppe till diskussion vid flera 
tillfällen. I det senaste förslaget om en kri
minalisering föreslår Barnrättighetsutred
ningen, i utredningen Barnkonventionen 
blir svensk lag, att en särskild straffbe
stämmelse om misshandel mot barn 
införs.[ 88 ] Bestämmelsen ska, enligt försla
get, gälla barn upp till 18 år men begrän
sas till sådana fall där risken för att barnets 
trygghet och tillit skadas är som störst och 
avser våld som riktas mot ett barn av en 
förälder eller en person under vars fostran, 
vård eller tillsyn ett barn står.[ 89 ] Förslaget 
motsvarar delar av misshandelsbrottet i 3 
kap. 5 § BrB och ofredandebrottet i 4 kap. 
7 § BrB. Till skillnad från den generella 
misshandelsbestämmelsen krävs inte, 
enligt det föreslagna brottet, att våldet har 
orsakat smärta. Straffansvar inträder i stäl
let så snart yttre våld har förekommit.[ 90 ] 
Med våld avses fysiskt våld, till exempel 
att barnet blir slaget, sparkat, knuffat, 
kastat, nypt, luggat eller draget i örat. 
Med hänsyn till föräldrars tillsynsplikt och 
ansvar ska situationer där handlingen inte 
är mer ingripande än vad som är nödvän
digt och de olägenheter som uppkommer 
inte står i missförhållande till syftet falla 
utanför bestämmelsen. Var gränsen för 
ansvarsfrihet ska dras blir ytterst föremål 
för bedömning med hänsyn till samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. 

Förslaget på en ny bestämmelse moti-
veras med att barn generellt sett är 
mer utsatta och sårbara än vuxna. Våld 
som riktas mot barn av en förälder eller 
omsorgsperson innehåller alltid den 
försvårande omständigheten att brottet 
begåtts av en person som barnet ska 
kunna känna förtroende för och står i ett 
beroendeförhållande till. Brottet utförs 
dessutom ofta i hemmet där barnet ska 
kunna känna sig trygg. Ett av syftena med 
ett nytt brott är att få till stånd en viss 

[ 88 ] SOU 2016:19.

[ 89 ] SOU 2016:19, s. 260 ff.

[ 90 ] SOU 2016:19, s. 475 f. 



50 Diskussion och slutsats

förskjutning mellan de olika graderna av 
misshandel, där ringa brott är förbehållet 
de allra lindrigaste fallen. Att våldet 
utövats i uppfostringssyfte utgör inte en 
omständighet som talar för att brottet är 
att anse som ringa.[ 91 ]  

En bestämmelse som särreglerar föräld-
rars och andra omsorgspersoners våld 
mot barn stärker barnets rätt att inte 
utsättas för våld. Även om denna rättig
het är stark måste också vägas in barnets 
rätt till familj och hur barnet påverkas av 
straffansvar för en förälder. Ett straffrätts
ligt ansvar är i de allra flesta fall förknippat 
med konsekvenser för barnet. De straff 
som finns i straffrätten är fängelse eller 
böter. Härutöver tillkommer andra påfölj
der, till exempel skyddstillsyn, villkorlig 
dom eller kontraktsvård. Det kan därför 
i de allvarligare fallen handla om att en 
förälder frihetsberövas, men kan annars 
innebära ett inkomstbortfall för familjen 
vid samhällstjänst eller böter, skadestånd 
och ersättning till brottsofferfonden. Det i 
sin tur kan, i extremfallen, göra att familjen 
inte kan åka på den planerade semesterre
san, köpa julklappar eller annat, och leda 
till att barnet skuldbelägger sig själv. 

Samhällets intresse är att få ett oönskat 
beteende att upphöra. Samtidigt som 
ett särskilt barnmisshandelsbrott skulle 
stärka barnets rätt att vara skyddat från 
alla typer av våld måste en intresseavväg
ning göras med hänsyn till vad samhället 
kan erbjuda i form av andra resurser för 
att våldet ska upphöra. 

5.6  BARN SOM BEVITTNAT VÅLD

Barns psykiska lidande och påverkan av 
att bevittna våld framgår såväl av barn
konventionens artiklar som av forskning 
på området. Bevittnande av våld har ingen 
motsvarande brottsrubricering i de straff
rättsliga bestämmelserna. Både frågan 
om bevittnande som ett ofredande eller 
olaga hot har prövats av domstol, men i 
båda fall konstaterats inte utgöra brott. En 
utredning om att kriminalisera bevittnande 
av våld pågår just nu. 

I dag utgör bevittnande av våld i straffrätts
lig bemärkelse en försvårande omständig
het vid bedömningen av straffvärdet för 
gärningen mot den som utsatts för våld. 
Även om det inte påverkar gärningsman
nens agerande gör en kriminalisering som 
innebär ett direkt brott mot barnet att bar
nets rättigheter förstärks och att barnet blir 
delaktig i rättsprocessen. 

Enligt direktivets definition av bevittna 
omfattas att barnet sett eller hört våld. 
Forskning visar att både barn och vuxna har 
olika strategier. Det kan innebära att barnet 
själv distanserar sig från våldet eller att den 
vuxna på olika sätt gör att barnet inte ser 
eller hör våldet, till exempel genom att sätta 
på barnet hörlurar. Det i sig behöver inte 
innebära att barnet inte vet vad som pågår, 
men gör ett aktivt val att inte se eller höra. 
Vid en definition av bevittnandet som att 
se eller höra, så utesluts de fall där barnet 
är fullt medveten om våldet, men inte varit 
närvarande eller lyssnat på våldet.  Vid en 

En bestämmelse som särreglerar för
äldrars och andra omsorgspersoners 
våld mot barn stärker barnets rätt att 
inte utsättas för våld.

[ 91 ] SOU 2016:19, s. 478.
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kriminalisering av barns upplevelse av våld 
krävs därför en definition av bevittnande 
som både omfattar att barn fysiskt sett eller 
hört våldet och de fall där barnet själv, eller 
en vuxen, vidtar åtgärder för att skydda sig 
från att just höra eller se. 

5.7  BEHOVET AV ETT 
BARNPERSPEKTIV

Straffprocessens krav på legalitet och rätts
säkerhet medför att domstolarna ska vara 
objektiva i sin bedömning och att moraliska 
aspekter eller personliga värderingar inte 
ska ges betydelse för en gärnings straff
barhet. Synen på barn och föräldrar kan 
ändå i hög grad påverka den straffrättsliga 
bedömningen beroende av vems perspek-
tiv, barnets eller förälderns, rätten anlägger. 
Agaförbudet förbjuder all form av våld mot 
barn i tillrättavisningssyfte och förbudet ger 
inte heller utrymme att beakta förälderns 
situation när det gäller gärningar begångna 
i affekt. Till detta kommer att straffrätten på 
flera områden lyfter fram barnets särskilt 
utsatta situation som försvårande. Trots 
detta ges föräldrars ansvar och förmåga 
att uppfostra sina barn i många fall ett stort 
utrymme. Andra fall tyder däremot på en 
restriktiv bedömning av föräldrars rätt 
att ingripa med hänvisning till föräldrars 
utrymme att använda alternativa medel i 
sin uppfostran. Ytterligare fall poängterar 
barns rätt till trygghet och tillit eller barns 
upplevelse av en viss situation. I dessa fall 

har domstolen rubricerat en gärning som 
ett allvarligare brott med hänvisning till 
barnets särskilda utsatthet.  

För att barnet ska få sina rättigheter enligt 
barnkonventionen tillgodosedda krävs 
vidare att rättssystemet ger barn möjlig-
het till detta. Det handlar till exempel om 
att hänsyn måste tas till barns begränsade 
erfarenheter och referenser, möjlighet att 
berätta, och den naturliga frånvaron i rätts
salen genom videouppspelningar av förhör. 
Det krävs därför kunskap om hur barn 
agerar och reagerar, men också att hänsyn 
tas till att varje barn är en egen individ med 
enskilda förutsättningar. Barnet kan därför 
ha svårt att berätta så att det passar in på 
rekvisiten för en viss straffbestämmelse 
eller annars uppfyller rättssystemets krav 
på en tillförlitlig utsaga. Rättssystemet 
måste också ge barnet de verktyg som 
krävs för att till exempel en utsaga ska 
bedömas enligt samma kriterier som en 
utsaga lämnad direkt i rättssalen.

Ett barnperspektiv kan påverka bedöm-
ningen av såväl brottsrubricering som 
straffansvar. I domstolens bedömning 
måste även barnets rätt till familj och 
hur barnet påverkas av straffansvar för 
en förälder vägas in. En sådan bedöm
ning får dock inte gå utöver de rättigheter 
barn har både utifrån barnkonventionen 
och straffrättsliga och processrättsliga 
bestämmelser. 
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5.8  BETYDELSEN AV BARNKONVEN
TIONEN SOM SVENSK LAG 

Sveriges ratificering av barnkonventionen 
innebär att svenska domstolar ska tolka 
svensk lag i konventionsvänlig anda. Det 
innebär att konventionen ska ges bety
delse oavsett om den gäller som lag i 
Sverige eller inte. Redan i dag är därför 
barnkonventionen tillämplig, genom för
dragskonform tolkning, i våra domstolar. 
Det innebär att barnet ska ses som själv
ständig bärare av rättigheter samt att barn
konventionens artiklar ska ges betydelse i 
den dömande verksamheten. 

Oberoende av om barnkonventionen 
utgör svensk lag eller inte kan konventio
nens artiklar få varierande betydelse vid 
rättstillämpningen. Exempelvis är kon
ventionens artikel 3 (barnets bästa) och 
artikel 12 (barns rätt att komma till tals) 
många gånger direkt tillämpbara som 
norm, medan till exempel artikel 19 ger 
uttryck för allmänna och grundläggande 

rättigheter och därför i större utsträckning 
kan beskrivas som ett tolkningsunderlag 
vid bedömningen av nationell rätt. För 
straffrättens och processrättens del, med 
dess krav på legalitet och rättssäkerhet, 
kan därför utrymmet att väga in barnkon-
ventionens artiklar vara mindre än inom 
många andra rättsområden. 

Samtidigt kan konstateras att det redan i 
dag finns möjligheter att väga in barns rät
tigheter och barns behov av skydd i den 
straffrättsliga hanteringen till exempel 
när det gäller rubricering av brott, påföljd 
och delaktighet. Eftersom en inkorpo-
rering medför att barnkonventionen får 
ställning som svensk lag, bidrar det till 
en större tydlighet och ökad legitimitet. 
För den enskilda domaren innebär det att 
tillämpningen av barnkonventionen och 
dess artiklar ska göras enligt sedvanlig 
lagtolkning, det vill säga på samma sätt 
som nationell lagstiftning i dag. Att barn
konventionen blir svensk lag kan också 
bidra till att åklagarna i större utsträckning 

Eftersom en inkorpo rering medför att barn
konventionen får ställning som svensk lag, bidrar 
det till en större tydlighet och ökad legitimitet.
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åberopar konventionens artiklar och argu
menterar utifrån dessa. Det kan i sin tur 
innebära att barns rättigheter och barns 
perspektiv lyfts fram genom att barnkon
ventionen blir en naturlig del i processen.

Att barnkonventionen inkorporeras som 
svensk lag kommer dock inte i sig att göra 
att den straffrättsliga innebörden av en 
bestämmelse ändras. För det krävs det fort
satt transformering, det vill säga en över
syn av den straffrättsliga lagstiftningen, för 
att se till att den överensstämmer med bar
nets rättigheter enligt konventionen. Straff-
rättens krav på legalitet och rättssäkerhet 
gör att en tolkning utifrån barnkonventio-
nen inte kan gå utöver bestämmelsens 
krav på brottsbeskrivningsenlighet. 

En sådan möjlighet vore att införa bevitt
nande av våld som ett brott riktat mot 
barnet. En ytterligare möjlighet är att, som 
föreslås av barnrättighetsutredningen, 
införa en särskild straffbestämmelse när 
det gäller misshandel mot barn. Sedan 

agaförbudet infördes har föräldrars attityd 
mot våld i uppfostringssyfte förändrats och 
i dag är barnaga en uppfostringsmetod som 
inte är accepterad. Införandet av en särskild 
straffbestämmelse skulle därför kunna ha 
en pedagogisk betydelse och bidra till att 
reellt stärka barns ställning i hemmet. Sam
tidigt som en särreglering av föräldrars våld 
mot barn skulle lyfta fram barnets perspek
tiv, så bör en nykriminalisering ske med för
siktighet. Fysiskt våld där smärta inte kan 
bevisas, faller många gånger redan i dag 
under bestämmelsen om ofredande i 4 
kap. 7 § BrB. Ett införande av barnkonven-
tionen skulle i sig kunna bidra till att lyfta 
fram barnet i rättsprocessen, såväl när det 
gäller barnets utsatta situation som när det 
gäller ett barnperspektiv vid bedömningen. 
Det skulle kunna påverka såväl den straff
rättsliga bedömningen av gradindelningen 
av en misshandel som vilka gärningar som 
utgör ofredande. 
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Sammanfattning

Barns rätt att inte bli utsatta för våld eller 
andra övergrepp när de är i föräldrarnas våld 
framgår tydligt av artikel 19 i barnkonven
tionen. Enligt artikeln ska lämpliga lagstift
ningsåtgärder vidtas för att skydda barnet 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 
skada eller övergrepp, vanvård eller försum
lig behandling, misshandel eller utnyttjande, 
inklusive sexuella övergrepp, medan barnet 
är i föräldrarnas eller den förälderns, vård
nadshavarens eller annan persons vård. 
Förbud mot att utsätta barn för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behand
ling är också tydlig i det så kallade agaförbu
det i föräldrabalken. Att något är förbjudet 
medför dock inte per automatik att det är 
brottsligt enligt straffrättens bestämmelser. 
Vårdnadshavarens ansvar för tillsyn över 
barnet innebär att det i vissa fall kan vara 
nödvändigt att tillgripa fysiska åtgärder, 
vilka till sin karaktär kan motsvara brottsför
utsättningarna i en straffbestämmelse. Det 
innebär att domstolarna ställs inför svåra 
bedömningar och avvägningar.

I rapporten beskrivs och analyseras hur det 
straffrättsliga skyddet för barn som utsätts 
för eller bevittnar våld i hemmet förhåller 
sig till barnets rättigheter att skyddas från 
våld enligt artikel 19 i barnkonventionen 
och agaförbudet, men även föräldrars till
synsplikt, enligt föräldrabalken. Rapporten 
behandlar barns rätt till fysisk och psykisk 
integritet och om, och i så fall hur, dessa 
skyddas av den straffrättsliga regleringen 
och hur barns särskilda utsatthet kan beak
tas i den rättsliga bedömningen. 

Flera straffrättsliga bestämmelser har 
införts med hänsyn till Sveriges åtag
anden enligt barnkonventionen – till 
exempel kontakt med barn i sexuellt syfte, 
kvinnlig könsstympning och äktenskapst
vång – men utöver särskilda bestäm
melser om sexualbrott mot barn, är det 
härutöver få brott som specifikt avser 
ett uttalat särskilt skydd för barn utifrån 
barnets perspektiv. Däremot finns barns 
sårbarhet uttalat som ett särskilt skydds
intresse i motiven till flera bestämmelser 
och möjlighet att vid ett konstaterat brott 
straffrättsligt ta hänsyn till barns särskilda 
utsatthet både vid gradindelning och 
straffvärdebedömning av ett brott. Sam
tidigt är beviskravet i brottmål högt ställt 
och samma beviskrav gäller såväl om 
målsäganden är ett barn eller en vuxen. 
Domstolarnas möjlighet att ta särskild 
hänsyn till att målsäganden är ett barn är 
därför begränsad när det gäller vad som 
utgör ett brott och vid bevisvärderingen 
av förutsättningar för straffansvar. En 
genomgång av avgöranden från domsto
larna tyder också på att en viktig aspekt är 
domstolens inställning och utgångspunkt 
vid bedömande av gärningar riktade mot 
barn. I vissa fall ges föräldrars ansvar och 
förmåga att uppfostra sina barn ett stort 
utrymme, vilket kan leda till att föräldrar
nas handlingar ursäktas. I andra fall görs 
en mer restriktiv bedömning av föräldrars 
rätt att ingripa och barnets perspektiv lyfts 
fram. Här poängteras barns rätt till trygg
het och tillit, vilket påverkat bedömningen 
av brottet.
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