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Barnmisshandel 

1. Introduktion 

I slutet av 2013 häktades ett malaysiskt diplomatpar stationerat i Sverige för att under 

flera års tid ha misshandlat sina barn.1 Fallet skapade stor internationell debatt. En 

malaysisk parlamentariker uttalade i tidningen The Star att Sveriges åtgärder var ex-

trema och oproportionerliga. Han menade att föräldrarna inte hade utövat något all-

varligt våld mot barnen.2 Ingenstans i debatten låg fokus på barnen och de övergrepp 

de utsatts för. Föräldrarna dömdes sedermera av Solna tingsrätt för grov fridskränk-

ning och misshandel.3 Internationellt är barnaga fortfarande en accepterad och vanlig 

uppfostringsmetod. En studie genomförd av FN visade att omkring 80 procent av 

världens barn har utsatts för våld i hemmet.4  

Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga5 och det torde nu vara en så gott 

som allmän uppfattning i landet att aga inte är en acceptabel uppfostringsmetod. Det 

betyder dock inte att vi har fått bukt med problemet. Rädda barnen uppskattar att näs-

tan vart sjunde barn i Sverige någon gång slagits av en vuxen.6 År 2013 anmäldes 

sammantaget 17 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 år. Det motsvarar 22 

procent av alla anmälda misshandelsbrott. 3 250 av dessa var misshandelsbrott mot 

barn i åldern 0-6 år och 8 780 var misshandelsbrott mot barn i åldern 7-14 år.7 Mör-

kertalet är dock stort och antalet fall tros vara långt fler än så.8 Av misshandeln mot 

små barn utgörs omkring 70 procent av våld inom familjen.9  

                                                

1 http://www.dn.se/nyheter/sverige/par-med-diplomatpass-anklagas-for-barnaga/, 2014-04-20. 
2 http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/01/20/Outrage-over-couples-detention-without-trial-

in-Sweden/, 2014-04-20. 
3 http://www.dagensjuridik.se/2014/03/diplomatpar-doms-till-fangelse-barnmisshandel-ratten-

systematiskt-och-upprepat-vald, 2014-04-20. 
4 http://www.raddabarnen.se/barnaga/, 2014-04-20. 
5 Ibid, 2014-04-20. 
6 http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/vald-och-overgrepp/barnmisshandel/ 
7 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/barnmisshandel.html 
8 BRÅ-rapport 2000:15, s. 21. 
9 BRÅ-rapport 2000:15, s. 7 f. 
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Frågan är vad som händer med barnmisshandelsfall när de kommer till domstol? 

Ovan konstaterades att diplomatparet i det uppmärksammade målet dömdes för bl.a. 

grov fridskränkning, men hur ser det ut i andra, ouppmärksammade fall? Hur 

straffvärt anses det vara i svenska domstolar att misshandla ett barn jämfört med att 

misshandla en vuxen? Hur straffvärt anses det vara att misshandla någon man har i 

uppgift att skydda jämfört med att misshandla vem som helst?  

1.1. Konsekvenserna av barnmisshandel 

Den övervägande delen av anmälda misshandelsfall mot små barn (0-6 år) ledde en-

ligt BRÅ:s kartläggning endast till lindriga fysiska skador eller inga dokumenterade 

fysiska skador alls. Det är dock inte specifikt för barn. Även vid anmäld misshandel 

av vuxna har 2/3 av offren inga eller väldigt lindriga dokumenterade skador. Känne-

tecknande för misshandel av barn är dock att de allvarligaste skadorna ofta är av psy-

kisk karaktär. Särskilt allvarliga blir dessa skador om våldet upprepas. Kartläggningen 

visade att 38 procent av barnen var utsatta för upprepat våld, men BRÅ konstaterade 

att denna andel med största sannolikhet är betydligt större i realiteten.10 Det finns 

starka belägg för att det finns samband mellan barnmisshandel och förändringar i 

hjärnans funktion. Flera av förändringarna är av samma slag som förändringar man 

kunnat konstatera hos personer som utsatts för utpräglad och långvarig stress. Det kan 

vara förklaringen till de beteendemässiga och känslomässiga problem som misshand-

lade barn ofta uppvisar.11 En engelsk jämförelsestudie från 1995 visade att barn som 

misshandlats före fem års ålder fortfarande vid fjorton-femton års ålder hade mer be-

teendeproblem både hemma och i skolan och fick sämre resultat på kognitiva tester än 

jämgamla barn som inte misshandlats, men som var jämförbara i andra avseenden.12  

Mycket tyder på att barnmisshandel kan ge upphov till kvardröjande symptom i vuxen 

ålder i form av ätstörningar, alkoholberoende eller svårigheter att knyta an till sina 

egna barn. Det har även visats att ju mer kroppslig bestraffning man utsätts för under 

uppväxten desto större är risken för att som vuxen uppvisa tecken på depressivt bete-

                                                

10 BRÅ-rapport 2000:15, s. 8. 
11 SOU 2001:18, s. 91. 
12 Hindberg, Barbro, Barnmisshandel, 1997, s. 49 ff. 
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ende och självmordstankar. Även risken för självmordsförsök senare i livet är klart 

förhöjd hos barn som utsatts för misshandel.13  

1.2. Problemformulering  

Sedan agalagens tillkomst har samhället och lagstiftaren sett allt allvarligare på barn-

misshandel och på de konsekvenser det medför. Lagstiftaren har i flera omgångar 

vidtagit åtgärder för att skärpa de straffrättsliga regleringarna på området.14 I uppsat-

sen ska bland annat undersökas hur lagstiftaren har lyckats få fram det bakomliggande 

syftet med dessa åtgärder och vilket genomslag förändringarna har fått i praxis.  

Vissa straffbestämmelser som är tillämpliga på barnmisshandel gäller endast för det 

fall misshandeln utövats av någon som är närstående till barnet. Det gäller grov 

fridskränkning enligt 4 kap. 4a § brottsbalken och misshandel enligt 3 kap 5 & 6 §§ 

som begås genom underlåtenhet.15 Även för tillämpning av 29 kap 2 § 8 vid straff-

mätning krävs att brottet har begåtts av en närstående. I dagens samhälle med stor 

variation på familjekonstellationer och inte sällan täta partnerbyten är det inte helt 

oproblematiskt att avgöra vem som ska anses närstående i lagens mening. Jag ska 

därmed även undersöka i vilken mån en styvförälder kan betraktas som närstående i 

lagens mening samt vad som krävs för att han eller hon ska ha ett ansvar som skydds-

garant.  

1.3. Syfte och frågeställning 

Det främsta syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som i praktiken har 

betydelse för brottsrubricering och straffmätning i mål om barnmisshandel samt i vil-

ken mån de stämmer överens med lagstiftarens intentioner. Det leder även in på de 

bevissvårigheter som finns i barnmisshandelsmål och vad dessa får för påverkan. 

Därutöver syftar uppsatsen till att undersöka vad som krävs för att en styvförälder ska 

anses vara närstående vid tillämpning av 4 kap 4 § och 29 kap 2 §§ brottsbalken samt 

vad som krävs för att han eller hon såsom skyddsgarant ska kunna bli ansvarig för 

misshandel genom underlåtenhet enligt 3 kap 5 & 6 §§ brottsbalken.   

                                                

13 SOU 2001:18, s. 91. 
14 Se t.ex. prop. 1981/82:43, prop. 1987/88:120, prop. 1997/98:55 & prop. 2002/03:53. 
15 som inte bara kräver att gärningsmannen varit närstående till barnet utan att han/hon även haft ett 

ansvar som skyddsgarant för barnet, se avsnitten 2.4.3. och 2.6.2. 
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Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Vilka intentioner har lagstiftaren haft vid reglering av brottsrubricering och 

straffmätning gällande fall av barnmisshandel? 

• Har dessa avsikter fått genomslag i rättspraxis? 

- Vilka faktorer fäster domstolarna vikt vid, vid brottsrubricering och 

straffmätning i barnmisshandelsmål? 

• Vad finns det för bevissvårigheter och hur påverkar de domstolarnas bedöm-

ning? 

• I vilken mån anses en förälders partner/en styvförälder vara närstående till 

barnet enligt 4 kap 4a § resp. 29 kap 2 § 8 Brottsbalken 

• I vilken mån kan en styvförälder ha ett ansvar som skyddsgarant för ett barn? 

1.4. Metod 

Arbetet bygger på juridisk metodlära. Lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk 

doktrin kommer att gås igenom och analyseras. Annan litteratur kommer att användas 

för att belysa vad barnmisshandel är och vilka konsekvenser det kan få. Uppsatsen är 

till största delen deskriptiv då gällande rätt redogörs för samt de domstolsavgöranden 

som ligger till grund för analysen beskrivs. Då uppsatsens syfte är bl.a. att undersöka 

hur domstolarna i praktiken tillämpar den lagstiftning som reglerar barnmisshandel 

samt hur detta stämmer överens med lagstiftarens intentioner kommer stor vikt läggas 

vid lagstiftning, förarbeten och domstolsavgöranden. För att göra en sådan jämförelse 

har jag behövt studera ett relativt stort antal domstolsavgöranden. Då antalet vägle-

dande avgöranden från högsta domstolen som behandlar barnmisshandel är begränsat 

bygger uppsatsen till stor del på opublicerade underrättsavgöranden. Dessa är hov-

rättsavgöranden i samtliga fall utom ett. I det fallet väcktes åtal mot två personer, en 

för misshandel genom aktiv handling och en för misshandel genom underlåtenhet. 

Underlåtenhetsfallet prövades aldrig av hovrätten, men jag har valt att ta med det ändå 

p.g.a. det begränsade antalet underlåtenhetsfall som finns och svårigheten att få tag på 

dessa samt för helhetsbilden av det aktuella fallet. När domstolsavgöranden redogörs 

för kommer fokus att ligga på domskälen från den högsta instansen målet prövats i. 

Underrättens eller underrätternas domskäl kommer dock att redogöras för i viss ut-

sträckning för att belysa de gränsdragningsproblem som finns och den oenighet som 

inte sällan råder vid mål om barnmisshandel. Då jag i stor utsträckning har studerat 

underrättsavgöranden och då jag inte har studerat alla underrättsavgöranden från den 
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aktuella tidsperioden, utan endast ett urval av dessa, kan jag i uppsatsen inte dra några 

slutsatser om vad som utgör gällande rätt, utan endast om hur det kan se ut i praktiken 

när domstolarna dömer i mål om barnmisshandel. 

Urvalet har gjorts på så sätt att jag valt ut rättsfall som i någon mån kunnat bidra till 

att svara på de frågeställningar jag haft. Jag har således valt bort fall där domstolen 

inte har motiverat sitt ställningstagande i vare sig rubriceringsfrågan eller straffmät-

ningsfrågan. Jag har också valt bort fall där gärningsmannen samtidigt dömts för en 

mängd andra, orelaterade brott och där det har medfört att det varit omöjligt att ur-

skilja vilket straffvärde som har tillmätts barnmisshandeln. De svårigheter som finns 

med att söka reda på underrättsfall av en specifik karaktär har sannolikt inneburit att 

även ett visst slumpmässigt urval har skett på så sätt att jag inte har hittat alla fall. 

För att läsaren ska få en överblick över rättsläget och problemområdet kommer en 

tillbakablick att göras till agaförbudets införande och vad som har hänt sedan dess. 

Vad barnmisshandel kan få för konsekvenser kommer också att kort redogöras för.  

Det finns mycket begränsat med juridisk doktrin på området, varför denna har getts 

relativt litet utrymme i uppsatsen.  

1.5. Avgränsningar 

Barnmisshandel är ett omfattande ämne och jag har valt att fokusera på misshandel 

mot barn utfört av barnets föräldrar/förälder och/eller en partner till föräldern. Jag har 

även valt att avgränsa mig till att behandla fysik misshandel i form av tillfogande av 

skada. Det innebär att jag inte kommer att beröra psykisk misshandel eller fysisk 

misshandel i form av framkallande av sjukdom. Jag har även uteslutit misshandel som 

ingår i sexuella övergrepp. På grund av tids- och utrymmesbrist har jag endast stude-

rat ett urval av avgöranden under tidsperioden 1992 till 2014. Som nämnts ovan är, 

förutom i ett fall från Örebro tingsrätt, samtliga från hovrätterna och högsta domsto-

len. Vad gärningsmannen har dömts till för straff kommer att redovisas i uppsatsen, 

men kommer att diskuteras i analysen endast i väldigt begränsad utsträckning.  

Arbetet är skrivet utifrån ett nationellt perspektiv. Ingen jämförelse mellan svensk och 

utländsk lagstiftning eller rättspraxis kommer således att göras.  
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Med barn avses i uppsatsen, i enlighet med svensk lag och FN-konventionen, alla 

individer under 18 år.16  

 

2. Gällande rätt	  

2.1. Bakgrund och historik 

Barnmisshandel ansågs långt in på 1900-talet utgöra en naturlig del av uppfostran 

både i hemmet och i skolan. Först under slutet av femtiotalet publicerades den första 

artikeln om svår fysisk barnmisshandel i Sverige. Skolaga avskaffades 1958, men 

svenska myndigheter hade fortfarande svårt att acceptera barnmisshandel som en dia-

gnos och först 1960 gjordes de första riktlinjerna för hur barnmisshandelsfall skulle 

bedömas och vilka åtgärder som skulle vidtas. Det skulle dröja ytterligare fyra år in-

nan problemet med barnmisshandel i hemmet togs upp i riksdagen. Det skedde efter 

att Läkartidningen publicerat en artikel där det framgick att många grova skadefall 

hos barn som tidigare ansetts ha okänd orsak i själva verket berodde på fysiskt våld 

utövad av en förälder.17 Debatten ledde till att man 1966 omformulerade 6 kap 3 § 

föräldrabalken (nuvarande 6 kap. 1 §) så att aga inte längre var uttryckligen tillåtet. 

Förändringen innebar att brottsbalkens regler om misshandel då i princip blev tillämp-

liga även vid fall av barnaga. I propositionen uttrycktes att man gjorde omformule-

ringen ”för att understryka lagstiftarens inställning att kroppsaga i princip bör undvi-

kas.”18 Departementschefen menade dock att barns beteende inte alltid kunde påver-

kas i önskvärd riktning utan någon form av kroppslig tillrättavisning. Han ansåg där-

för att man, med hänsyn till det straff- och skadeståndsansvar föräldrarna riskerade 

om de försummade tillsynsplikten, inte borde förbjuda varje form av kroppslig till-

rättavisning. I samband med förändringen i föräldrabalken infördes även en bestäm-

melse i barnavårdslagen som uppmanade var och en som fått kännedom om att ett 

barn misshandlats eller vanvårdats i sitt hem att anmäla det.19  

                                                

16 6 kap. 2 § föräldrabalken & FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 1. 
17 SOU 2001:18, s. 22 f. 
18 Prop. 1966:96, s. 4. 
19 Prop. 1966:96, s. 4 ff. 
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Lagstiftaren upplevde så småningom att förändringen inte varit tillräcklig. Det var 

fortfarande till stor del oklart i vilken mån lättare kroppslig bestraffning av barn var 

straffbart då räckvidden av 1966 års lagändring ifrågasatts. Man fann också att många 

föräldrar tolkade avsaknaden av ett uttryckligt förbud som en fortsatt rätt att aga sina 

barn. Det ledde till att man 1979 införde ett uttryckligt förbud mot barnaga i föräldra-

balken, genom den s.k. agalagen.20 Med lagen hoppades man stärka opinionen och 

minska antalet fall av barnmisshandel. I förarbetena framhölls dock att det var stor 

skillnad mellan handgripliga tillrättavisningar, vilka i vissa fall inte kunde räknas ens 

som ringa misshandel i brottsbalkens mening och den ”egentliga”, farliga barnmiss-

handeln. Den flytande gränsen mellan aga och grövre barnmisshandel ansågs utgöra 

ett större problem än själva agan i sig. Samtidigt konstaterade lagstiftaren att barnpsy-

kologer och barnpsykiatriker länge varit överens om att kroppslig bestraffning över-

huvudtaget var olämpligt som uppfostringsmetod och att även lättare fysiska bestraff-

ningar kunde hämma barnets harmoniska utveckling. Man konstaterade att denna syn 

fått ett allt större stöd också hos allmänheten.21 

Några år senare gjordes ytterligare en lagändring av vikt för skydd av barn mot miss-

handel i hemmet. 1982 lades misshandel på enskild plats (t.ex. i hemmet) under all-

mänt åtal. Då misshandel tidigare, förutom i grova fall, hade varit ett angivelsebrott 

hade inga åtgärder kunnat vidtas av polis och åklagare om inte offret eller dennes 

vårdnadshavare hade medgivit det. Förhoppningen var att slopandet av åtalsbegräns-

ningen, förutom att fungera som en markering mot misshandel i hemmen, ur ett lång-

siktigt perspektiv skulle få praktiska konsekvenser t.ex. vid fall av upprepad miss-

handel där förhållandena är kända för omgivningen eller vid fall där misshandeln an-

mäls men där anmälan sedan dras tillbaka.22  

Därefter har förändringarna fortsatt. Flera statliga utredningar har gjorts på ämnet, 

främst under början av 2000-talet vilka ledde till att man 2003 bl.a. ändrade åtalsbe-

gränsningsbestämmelsen så att alla brott i tredje kapitlet brottsbalken riktade mot barn 

under 18 år faller under allmänt åtal. Man införde även en ny punkt i 29 kap. 2 § 

brottsbalken om försvårande omständigheter vid straffmätning. Den nya punkten till-

                                                

20 Lag (1979:122) om ändring i föräldrabalken. 
21 prop. 1978/79:67, s. 4 ff. 
22 Prop. 1981/82:43 s. 6 ff. 
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lämpas när ett brott begåtts mot barn av en närstående.23 I förarbetena anförde rege-

ringen: ”Barn är generellt sett mer utsatta och sårbara än vuxna människor. Det finns 

därför anledning att se särskilt allvarligt på när barn utsätts för fysiskt eller psykiskt 

våld. Även om t.ex. kränkningar av barn ibland kan framstå som mindre allvarliga 

innebär sådan behandling ofta risker för att barnets hälsa och utveckling skadas, i vart 

fall om det är fråga om ett upprepat handlande. Det är därför av största betydelse att 

barn ges ett starkt skydd mot övergrepp.”24 Regeringen konstaterade även att barn är 

speciellt utsatta när förövaren är en närstående till barnet. Man ville därför särskilt 

lyfta fram och markera det straffvärda i att begå brott mot ett närstående barn.25  

2.2. Barns rättigheter 

2.2.1. Föräldrars och andra vårdnadshavares vård och omsorgsansvar 

6 kap 1 § föräldrabalken 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning el-

ler annan kränkande behandling. Lag (1983:47). 

Barn har rätt att få både sina fysiska och psykiska behov tillgodosedda. I barns rätt till 

trygghet ligger bl.a. att ha en stabil och trygg vardag och någon att lita på. Barn har 

rätt att pröva sin förmåga och att lära sig att ta eget ansvar och att sätta gränser. Att 

barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart innebär att vårdnadshava-

ren ska ta hänsyn till och visa respekt för barns individuella egenskaper och behov. 

Det innebär också att de har rätt till visst privatliv och integritet, vilket ska anpassas 

till barnets ålder och mognad.26  

Barn har rätt att under alla omständigheter slippa fysisk bestraffning och annan krän-

kande behandling. Fysisk bestraffning är straffbar i den mån den utgör misshandel 

enligt 3 kap. 5 eller 6 §§ brottsbalken. Förbudet går emellertid längre än så. Här åsyf-

tas åtgärder som riktas mot barnet i efterhand för något de har eller inte har gjort eller 

                                                

23 Lag 2003:408 om ändring i brottsbalken. 
24 prop. 2002/03:53 s. 68. 
25 prop. 2002/03:53, s. 71. 
26 Walin, Vängby, Föräldrabalken en kommentar, Del I, 2010, 6:7. 
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andra åtgärder som kan vara kränkande, exempelvis rumsarrest. Föräldrar har viss rätt 

att övervinna fysiskt motstånd från barnet för att utöva sin tillsynsplikt.27 

6 kap. 2 § föräldrabalken 

Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har an-

förtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om 

ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga för-

hållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets 

vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till 

dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får 

tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar 

skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under 

uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns be-

stämmelser i 9-15 kap. Lag (1994:1433). 

2.2.2. Konventionen om barns rättigheter 

Konventionen om barns rättigheter, eller barnkonventionen är en FN-konvention som 

ratificerades av Sverige 1990.28 Sverige är således folkrättsligt förpliktigat att uppfylla 

sina åtaganden enligt konventionen. För att göra det har lagstiftaren anpassat svenska 

lagregler så att de uppfyller kraven enligt konventionen.29  

De artiklar i barnkonventionen som är av relevans för uppsatsen har följande lydelse: 

Artikel 1 

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir 

myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Artikel 18 

1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av princi-

pen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckl-

                                                

27 Walin, Vängby, Föräldrabalken en kommentar, Del I, 6:7. 
28 SÖ 1990:20, s. 1. 
29 Ds 2011:37, s. 11 ff. 
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ing. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för 

barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta 

rummet. 

Artikel 19 

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings, administrativa och so-

ciala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former 

av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behand-

ling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 

föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. 

Artikel 36 

Detta skydd gäller alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende. 

2011 gjordes en utredning där man undersökte hur svensk lagstiftning och praxis 

överensstämde med rättigheterna i barnkonventionen. Utredningen konstaterade att 

svensk lag inte har någon särskild straffbestämmelse som reglerar våld mot barn, men 

att bestämmelserna i brottsbalken ger utrymme att ta hänsyn till om ett brott begåtts 

mot ett barn. På detta gavs några exempel. Man konstaterade att rekvisitet ”visat syn-

nerlig hänsynslöshet” i 3 kap. 6 § kan vara att rikta grovt våld mot ett barn. Vid till-

lämpande av brottet grov fridskränkning, 4 kap. 4a § 1 st., kan man ta hänsyn till bar-

nets hela situation, även om det rör sig om kränkningar som var för sig är lindriga. 

Enligt 29 kap, 2 § 3 och 8, ges möjligheten att vid straffmätningen ta hänsyn till att ett 

brott begåtts mot ett barn. Utredningen drog därför slutsatsen att svensk lagstiftning 

väl uppfyller konventionens krav gällande barns rätt till skydd mot alla typer av fy-

siskt eller psykiskt våld såsom de kommer till uttryck bl.a. i artiklarna 19 och 36. Man 

konstaterar dock att lagstiftning inte är tillräckligt för att tillgodose barns rätt till 

skydd mot våld och missförhållanden utan att det är en komplex och komplicerad 

uppgift såväl för staten som för berörda myndigheter.30 I detta arbete måste myndig-

heterna ta beakta barnets bästa och barnets rätt att få komma till tals och utrycka sina 

åsikter, vilka är två av huvudprinciperna i konventionen.31 

                                                

30 Ds 2011:37, s. 83 ff. 
31 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 3 & artikel 12. 
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2.3. Misshandelsbrotten 

2.3.1. Brott av normalgraden eller ringa brott 

3 kap. 5 § brottsbalken 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel 

till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 

sex månader.32  

Misshandel, ringa brott omfattas inte av lagändringen som gjordes 2010 och som 

medförde en strängare syn på grova våldsbrott. Misshandel av normalgraden omfattas 

i den mån den är av så allvarlig art att den innan lagändringen skulle åsatts ett straff-

värde motsvarande fängelse i sex månader.33  

Enligt Borgeke ligger straffet för misshandel, ringa brott, normalt på omkring 50-60 

dagsböter, kanske något högre om man bortser från alla de fall där gärningsmannen 

fått straffet sänkt på grund av sin ungdom. Han konstaterar dock att brottstypen rym-

mer så skiftande fall att det är svårt att prata om en ”normalpåföljd.”34 

Det har vid ett flertal tillfällen framhållits av högsta domstolen att utgångspunkten ska 

vara att misshandel av normalgraden leder till fängelse. Omständigheterna vid gär-

ningen kan dock vara sådana att det inte är motiverat att döma till en frihetsberövande 

påföljd. Vid vissa typer av misshandel är utrymmet för att döma till en icke frihetsbe-

rövande påföljd mindre. Borgeke anger som exempel på sådana fall när misshandeln 

riktats mot en närstående kvinna.35 Den av högsta domstolen fastställda huvudregeln 

har, enligt Borgeke, fått begränsat genomslag i praxis. 2011 dömde domstolarna till 

villkorlig dom eller skyddstillsyn med samhällstjänst betydligt oftare än till fängelse, 

vilket i och för sig är i enlighet med den grundläggande princip för påföljdsbestäm-

ning som anger att domstolarna ska fästa särskild vikt vid omständigheter som talar 

för en lindrigare påföljd än fängelse.36  

                                                

32 Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken. 
33 Borgeke, m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., 5 u, 2013, s. 330 ff.  
34 Borgeke, m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 330. 
35 Borgeke, m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 336. 
36 Borgeke, m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 337. 
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2.3.2. Grovt eller synnerligen grovt brott 

3 kap. 6 § brottsbalken 

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i 

lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas 

om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kropps-

skada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra 

och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beak-

tas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande 

eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370). 

Med att gärningen varit livsfarlig avses enligt högsta domstolen i NJA 2011 s. 89 inte 

att skadorna till sin omfattning och karaktär varit livsfarliga utan att gärningen utförts 

med sådana medel att det förelegat en av gärningsmannens uppsåt täckt risk för off-

rets liv.37 Att misshandeln riktats mot en fysiskt svagare person t.ex. ett barn är en 

sådan omständighet som ofta anses innebära att gärningsmannen visat särskild hän-

synslöshet och råhet och som kan medföra att brottet bedöms som grovt eller till och 

med synnerligen grovt även om inte skadorna i sig motiverar det. Har misshandeln 

riktats mot en anhörig är det i regel att beakta som en försvårande omständighet. Som 

exempel på vad som kan anses konstituera grov misshandel nämns i lagkommentaren 

att ett barn har tillfogats kroppsskada, sjukdom eller smärta genom att föräldrarna 

uppsåtligen underlåtit att uppsöka läkarvård. 38 

I förarbetena till 2010 års ändringar i brottsbalken uttrycktes att straffen för miss-

handel var alltför milda. Man ville åstadkomma en generell straffhöjning för allvar-

liga våldsbrott dels genom en förändrad straffvärdebedömning där en större del av 

straffskalan utnyttjades och dels genom en utökad användning av försvårande och 

förmildrande omständigheter.39 Bland annat ville man höja straffet för de allra grövsta 

fallen av misshandel utan att ändra minimi- eller maximistraffen för grov misshandel 

vilka ansågs ligga på en rimlig nivå i förhållande till straffskalan för misshandel av 

normalgraden samt till straffskalan för mord och dråp. Av denna anledning delades 

                                                

37 NJA 2011 s. 89 (s. 103, p. 14-15). 
38 Holmquist m.fl., Brottsbalken: en kommentar Del I, Studentutgåva, 7 u, 2013, BrB 3:6 s. 2 ff. 
39 prop. 2009/10:147, s. 9 ff. 
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grov misshandel upp i två olika brott; grov misshandel och grov misshandel, synnerli-

gen grovt brott där straffminimum för det senare bestämdes till fyra år. Vid bedöm-

ning av huruvida en misshandel är att anse som synnerligen grov ska beaktas samma 

omständigheter som kan kvalificera en misshandel som grov, men de ska vara försvå-

rande i förhållande till dessa. I propositionen konstaterades att man för att avgöra om 

ett brott var att bedöma som synnerligen grovt enligt ordalydelsen i lagen ska beakta 

om gärningsmannen har tillfogat en bestående svår kroppsskada, om gärningen har 

orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. 

Omständigheterna måste vara täckta av gärningsmannens uppsåt. Förlust av syn och 

bestående hjärnskada angavs som exempel på svår bestående kroppskada. Synnerligt 

lidande uppgavs vara t.ex. tortyrliknande misshandel eller när misshandeln orsakat 

stark dödsångest. Med synnerlig hänsynslöshet avses enligt propositionen bl.a. när 

grovt våld använts mot någon som haft begränsad allmän möjlighet att försvara sig, 

t.ex. ett barn eller en funktionshindrad person.40 Högsta domstolen har i några fall 

tagit ställning till vad som krävs för att en misshandel ska betraktas som synnerligen 

grov. Av avgörandena följer att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. T.ex. ansågs 

två personer NJA 2011 s. 89 som under en längre tid misshandlat en person, även 

efter att han blivit medvetslös, med livshotande skador som följd inte ha visat sådan 

synnerlig hänsynslöshet och råhet att de gjort sig skyldiga till synnerligen grovt 

brott.41 I NJA 2012 s. 45 bedömde högsta domstolen en mans misshandel med samu-

rajsvärd mot sin flickvän som grov misshandel, synnerligen grovt brott.42 

2.3.3. Misshandel genom underlåtenhet 

Brottstyper kan delas in i ommissivdelikt och kommissivdelikt. Med ommissivdelikt 

avses brottstyper där underlåtenhet är uttryckligen kriminaliserat. Brott kan i dessa 

fall begås endast genom underlåtenhet. Kommissivdelikt är de brottstyper som inte är 

ommissivdelikt. Brott kan i dessa fall alltid begås genom handling, men även genom 

underlåtenhet om ordalydelsen tillåter det. Huvuddelen av brotten i brottsbalken är 

kommissivdelikt som kan begås såväl genom handling som genom underlåtenhet.43  

                                                

40 prop. 2009/10:147, s. 17 ff. 
41 NJA 2011 s. 89 (p. 17-19).  
42 NJA 2012 s. 45 (p. 45-48). 
43 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2 u, 2013, s. 105 f. 
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Att misshandel kan begås genom underlåtenhet följer av att det innefattas i att tillfoga 

någon personskada, sjukdom eller smärta. För att någon ska kunna hållas ansvarig för 

misshandel genom underlåtenhet krävs att han eller hon kan anses ha befunnit sig i 

garantställning. Garantställning krävs för ansvar i de flesta fall av överträdelse av ett 

kommissivdelikt genom underlåtenhet. Anledningen till det är att inte straffansvaret 

ska bli alltför långtgående. Garantansvar kan man ha antingen på grund av en ställ-

ning som övervakningsgarant eller som skyddsgarant. En övervakningsgarant är an-

svarig för en eller flera farokällor och är skyldig att avvärja risker som utgår därifrån. 

En skyddsgarant är ansvarig för en eller flera särskilda skyddsobjekt och måste 

avvärja alla risker som hotar dessa. En person kan ha en ställning som skyddsgarant 

på grund av särskild yrkesställning, frivilligt åtagande eller nära levnadsgemenskap, 

inklusive nära släktskap. Det som blir av relevans för fall av barnmisshandel utförd av 

föräldrar och styvföräldrar är frågan om ställning som skyddsgarant på grund av nära 

levnadsgemenskap, inklusive nära släktskap.44 (Se vidare under 2.6.2). 

2.4. Grov fridskränkning 

4 kap. 4 a § brottsbalken 

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen 

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, 

döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av perso-

nens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens själv-

känsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna 

som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 

under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinno-

fridskränkning till samma straff. Lag (2013:367). 

En anledning till införandet av bestämmelsen var att man ansåg att det inom ramen 

för dåvarande lagstiftning inte tillräckligt gick att beakta det straffvärda i en upprepad 

och systematisk kränkning av en person, särskilt för de fall gärningarna var och en för 

sig inte kunde betraktas som särskilt allvarliga.45 Förarbetena till lagen låg fokus på 

                                                

44 Jareborg, Brotten, första häftet, 2 u, 1984, s. 211 ff. och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 106 f. 
45 Holmquist m.fl., Brottsbalken: en kommentar Del I, BrB 4:4a s. 3 f. 
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kvinnor som utsatts för våld i hemmet, varför barnmisshandel i hemmet getts litet 

utrymme i propositionen.46  

2010 tillsatte regeringen en utredning för att utvärdera tillämpningen av fridskränk-

ningsbrotten. Syftet var att identifiera eventuella tolkningsproblem som uppstått vid 

tillämpningen. I utredningen studerades de domar avseende åtal för fridskränkning 

som överklagats till hovrätterna under 2009.  Utredningen visade att upprepade 

kränkningar mot närstående eller tidigare närstående i en klar majoritet av fallen be-

dömdes som grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning och inte för de en-

skilda gärningarna. Utredningen visade även att det i åtalen för grov fridskränkning i 

övervägande delen av fallen ingick relativt lindriga gärningar. Åtalen bestod dock 

sällan av endast relativt lindriga gärningar, utan dessa åtalades tillsammans med rela-

tivt allvarliga gärningar.47 

2.4.1. Något om rekvisiten 

För att det ska vara fråga om grov fridskränkning kärvs att det är fråga om flera gär-

ningar (d.v.s. minst tre) vilka samtidigt är föremål för domstolens prövning. Enligt 

förarbetena bör det som utgångspunkt vara fråga om relativt allvarliga gärningar, men 

även gärningar som var och en för sig kan betraktas som lindriga kan leda till ansvar 

för grov fridskränkning om de t.ex. ingått i ett mönster som sammantaget lett till att 

offret brutits ned. Med upprepad kränkning avses enligt propositionen gärningar som 

tar sikte på den personliga integriteten och som sker vid flera tillfällen. Hur många 

tillfällen som krävs beror på gärningarnas karaktär. Ju allvarligare gärningar som in-

går i gärningsbeskrivningen desto färre krävs för att det ska vara fråga om grov 

fridskränkning. Brott som gärningsmannen tidigare begått mot målsäganden kan ut-

göra stöd för att de förevarande övergreppen utgör led i en upprepad kränkning. Spe-

ciellt för fridskränkningsbrotten är vidare att gärningarna inte i detalj behöver precise-

ras till tid och rum utan att det räcker att de olika straffbara handlingarna preciseras 

till sin karaktär och att de utförts inom en viss tidsperiod.48  

Att gärningarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla innebär inte 

att gärningsmannen måste ha haft för avsikt att skada offrets självkänsla eller ens haft 

                                                

46 Prop. 1997/98:55, s. 1 ff. 
47 SOU 2011:85, s. 11 f. 
48 Prop. 1997/98:55, s. 131 ff.  
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uppsåt till det. Det är tillräckligt att gärningsmannen haft uppsåt beträffande de fak-

tiska omständigheter som läggs till grund för bedömningen.49 Det behöver enligt för-

arbetena heller inte visas i det enskilda fallet att offrets integritet och självkänsla fak-

tiskt har skadats.50 

2.4.2. Konkurrensregler och straffvärde 

Vid tillämpning av fridskränkningsbrotten gäller vanliga konkurrensregler. Det inne-

bär att man vid tillämpning av grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning, 

om förutsättningarna är uppfyllda, dömer för det istället för de brott som de enskilda 

gärningarna i sig innebär. Det innebär också att brott med strängare straffskala än 

fridskränkningsbrotten, exempelvis grov misshandel, inte ingår i fridskränkningsbrot-

tet utan döms för särskilt.51   

I förarbetena till lagens senaste lydelse anges att straffvärdet för grov fridskränkning 

bör hamna i den nedersta delen av straffskalan endast i de fall där det rör sig om ett 

mindre antal och förhållandevis lindriga brott. Ju fler och ju allvarligare gärningar 

som ingår i den samlade brottsligheten desto högre ska straffvärdet anses vara.52  

2.5. Straffmätning 

29 kap. 1 § brottsbalken 

Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas 

inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslig-

hetens straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara 

som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt 

de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen 

inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

Lag (2010:370) 

Paragrafen utgör utgångspunkten för straffmätning. Den sista meningen lades till 

2010.  I förarbetena fastställdes att en gärning som inneburit ett angrepp på någons liv 

                                                

49 Holmquist m.fl., Brottsbalken: en kommentar Del I, BrB 4:4a s. 7. 
50 prop. 1997/98:55, s. 81. 
51 prop. 1997/98:55,, s. 80 och Holmquist m.fl., Brottsbalken: en kommentar Del I, BrB 4:4a s. 7. 
52 Prop. 2012/13:108, s. 18 ff. 
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eller hälsa efter ändringen skulle anses ha ett högre straffvärde än vad som skulle ha 

följt på gärningen enligt tidigare praxis.53  

2.5.1. Försvårande omständigheter 

I 29 kap 2 § brottsbalken  

som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av 

vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas 

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt 

fått, 

 2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, 

3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter 

att värja sig, 

4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt för-

troende, 

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, 

svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställ-

ning, 

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller 

systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering, 

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan 

sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-

sprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, eller 

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhål-

lande till en närstående person. Lag (2010:370). 

Uppräkningen är exemplifierande. Enligt förarbetena till bestämmelsens ursprungliga 

lydelse skulle domstolarna beakta försvårande omständigheter med försiktighet.54 Vid 

2010 års lagändring tog man dock bort eller bytte ut de förstärkningsord som in-

skränkt räckvidden av paragrafen för att i fortsättningen ge försvårande omständig-

heter större påverkan på straffvärdebedömningen.55  

                                                

53 Prop. 2009/10:147, s. 40 ff.  
54 Prop. 1987/88:120, s. 84. 
55 Prop. 2009/10:147 se även Borgeke m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 54. 
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Bestämmelsens tredje punkt syftar bl.a. på brott mot barn, handikappade och äldre. I 

förarbetena föreskrevs att det vid straffmätning skulle tillmätas särskild betydelse om 

ett övergrepp begåtts mot ett barn, då riskerna för långvariga personliga skadeverk-

ningar är särskilt stora i dessa fall.56 Vid mål om barnmisshandel har i praxis även 

andra och fjärde punkterna tillämpats (se ex. NJA 1992 s. 85 och NJA 2000 s. 612) 

och sedan dess tillkomst givetvis även den åttonde punkten. Denna tillfördes bestäm-

melsen 2003.57 Skälet var att regeringen ansåg att skyddet för barn i utsatta situationer 

behövde stärkas. I förarbetena konstaterades att 29 kap 2 § visserligen redan gav ut-

rymme för att ta hänsyn till att brottet begåtts mot ett barn, främst genom punkterna 

två till fyra. Regeringen ansåg dock att dessa punkter inte fick med alla aspekter av 

hur våld av närstående har en negativ påverkan på barn och deras utveckling. Barns 

rätt till en trygg hemmiljö ansågs vara av så principiellt stor betydelse att den måste 

framgå direkt av lagtexten. Man ville med den åttonde punkten även tydliggöra och 

markera att brott mot närstående barn ofta bör åsättas ett högre straffvärde, just för att 

barnet därigenom riskerar att berövas sin trygghet.58 Det räcker för tillämpning att 

brottet varit ägnat att skada tryggheten hos barnet. Att så skett behöver således inte 

styrkas i det enskilda fallet. Med barn avses varje människa under 18 år, men be-

stämmelsen bör enligt propositionen få störst betydelse vid brott mot mindre barn.59  

I regeringens utredning om tillämpningen av fridskränkningsbrotten (nämnd ovan) 

framkom att försvårande omständigheter sällan åberopades i domskälen vid 

fridskränkningsbrott. I de fall domstolarna särskilt åberopade försvårande omständig-

heter rörde det sig oftast om 29 kap. 2 § 8. Även förmildrande omständigheter åbero-

pades sällan.60 

                                                

56 Prop. 1987/88:120, s. 83. 
57 Lag 2003:408 om ändring i brottsbalken. 
58 Prop. 2002/03:53 s. 70 ff. 
59 Prop. 2002/03:53 s. 111 f. 
60 SOU 2011:85, s. 69. 
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2.5.2. Förmildrande omständigheter 

29 kap. 3 § brottsbalken föreskriver att: 

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av 

vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas 

 1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, 

2. om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga 

att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt 

eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan 

orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, 

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande 

utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 

 4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller 

 5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. 

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till lindri-

gare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Lag (2010:370). 

Även denna uppräkning är exemplifierande. Utrymmet att beakta andra omständig-

heter än vad som uppräknats i lagen är större beträffande förmildrande än försvårande 

omständigheter.61  

Vid lagändringen 2010 utökades även möjligheten att beakta förmildrande omstän-

digheter för att spännvidden i straffvärdebedömningen skulle öka.62 I samband där-

med ändrades första punkten i bestämmelsen till att gälla ”uppenbart kränkande bete-

ende” istället för ”grovt kränkande beteende”. Avsikten var att provokation skulle 

kunna beaktas även om den varit av mindre styrka än vad som dittills förutsatts.63  

Under andra punkten faller, förutom psykisk störning, att någon på grund av stark 

upprördhet eller tillfällig depression begår en för honom eller henne normalt främ-

mande handling. Med ”annan orsak” menas i bestämmelsen t.ex. hög feber, fysisk 

utmattning eller extrem trötthet. Det krävs i regel att personen hamnat i den aktuella 

                                                

61 Prop. 1987/88:120, s. 85. 
62 Prop. 2009/10:147, s. 44. 
63 Prop. 2009/10:147, s. 29. 
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situationen utan eget vållande. Andra punkten ska förutom när det gäller psykisk stör-

ning, endast tillämpas i exceptionella situationer.64  

2.6. Närståendebegreppet och nära levnadsgemenskap 

2.6.1 Närstående vid grov fridskränkning 

Enligt propositionen menas med närstående i första hand någon som är gift med gär-

ningsmannen eller sammanbor med denne under äktenskapsliknande förhållanden, 

men begreppet omfattar även sådana som är närstående till gärningsmannen på annat 

sätt. Barn till gärningsmannen omfattas av närståendebegreppet liksom barn till någon 

som lever tillsammans med gärningsmannen.65 Även andra släktingar till gärnings-

mannen, såsom föräldrar och syskon, kan anses vara närstående i lagens mening. 

Normalt krävs för att någon ska betraktas som närstående att denne bor tillsammans 

med gärningsmannen.66 Levnadsgemenskap har dock, i vart fall vad gäller grov kvin-

nofridskränkning, inte varit ett absolut krav i praxis.67 Fridskränkningsbrotten omfat-

tar även tidigare närstående.68 

2.6.2. Närståendebegreppet i andra bestämmelser 

Närstående enligt 29 kap. 2 § 8 brottsbalken 

Enligt förarbetena till 29 kap. 2 § 8 brottsbalken avses med närstående i första hand 

barnets föräldrar eller fosterföräldrar samt andra som sammanbor med barnet och på 

så sätt ingår i barnets familj. Även andra som barnet har en nära och förtroendefull 

relation till kan dock omfattas enligt förarbetena. Exempel på sådana personer kan 

vara mor- och farföräldrar, fastrar/mostrar samt farbröder/morbröder.69 

Närstående enligt 6 kap. 4 § brottsbalken 

I NJA 1993 s. 68 hade en man vid flera tillfällen förgripit sig sexuellt på sin styvdotter 

från det att hon var elva eller tolv år till dess hon var fjorton år. Mannen och flickans 

mamma hade var gifta i fyra år. Han hade i perioder bott med mamman och flickan 

                                                

64 Prop. 1987/88:120 s. 86 & Borgeke m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 60.  
65 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
66 Prop. 1997/98:55, 132 f. 
67 Se t.ex. NJA 2004 s. 97. 
68 Prop. 1997/98:55, s. 132. 
69 Prop. 2002/03:53, s. 111. 
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och i perioder bott utomlands och på andra platser i Sverige. Högsta domstolen kon-

staterade att mannen, även om han inte tagit direkt del i flickans vård och uppfostran 

hade intagit en sådan ställning i förhållande till henne att hon skulle anses ha stått 

under hans fostran.70 

2.5.2. Garantansvar på grund av nära levnadsgemenskap 

Som nämnts ovan kan en person inta en ställning som skyddsgarant på grund av nära 

levnadsgemenskap, inklusive nära släktskap. Det är oklart hur stor den aktuella kret-

sen är, men en rättslig relation är varken tillräckligt eller nödvändig för ansvar. För-

äldrars ansvar som skyddsgaranter för sina barn följer bl.a. av 6 kap. 2 & 3 §§ föräld-

rabalken. Andra familjeförhållanden kan också medföra garantansvar, (t.ex. syskonre-

lation eller äktenskap). Även andra medlemmar av ett hushåll (dvs. som inte är familj 

eller släkt) kan ha ett ansvar som skyddsgaranter, särskilt gentemot vårdbehövande 

personer.71 

2.7. Något om bevisning och bevisvärdering 

35 kap 14 § rättegångsbalken 

En berättelse, som någon har avgett skriftligen i anledning av en redan inledd eller 

förestående rättegång, eller en uppteckning av en berättelse, som någon i anledning 

av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller polismyndighet eller annars utom 

rätta, får åberopas som bevis i rättegången endast 

 1. om det är särskilt föreskrivet, 

2. om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller utom huvud-

förhandling eller i övrigt inför rätten eller 

3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olägenheter som 

ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas medföra, vad som kan antas 

stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens betydelse och övriga omständig-

heter. 

 Även i annat fall än som sägs i första stycket får dock i tvistemål en sådan 

skriftlig berättelse eller uppteckning av en berättelse som avses där åberopas som 

bevis i rättegången, om parterna godtar det och det inte är uppenbart olämpligt. 

                                                

70 NJA 1993 s. 68, (s. 80). 
71 Jareborg, Brotten, första häftet, s. 219 ff. & Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 112 f. 
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Vad som sägs i första och andra styckena om en skriftlig eller upptecknad be-

rättelse skall också tillämpas i fråga om en ljudupptagning eller en ljud- och bildupp-

tagning av en berättelse. Lag (2005:683). 

36 kap. 4 § rättegångsbalken 

Är den som åberopas till vittne under femton år eller lider han av en psykisk störning, 

prövar rätten med hänsyn till omständigheterna, om han får höras som vittne. Lag 

(1991:1549).  

Bestämmelsen tillämpas analogt på målsäganden.  

2.7.1. Uppspelning av videoinspelade förhör 

När målsäganden är ett barn som har utsatts för brott utnyttjas vanligen möjligheten 

att spela upp videoupptagning av polisförhöret istället för att hålla förhör med barnet 

inför rätten.72 Enligt åklagarmyndighetens handbok om handläggning av ärenden gäl-

lande övergrepp mot barn ska videoinspelning av polisförhöret alltid göras om barnet 

är under femton år eftersom barnet då inte kan förväntas medverka under rättegången. 

Detsamma gäller förhör av barn över femton år när man misstänker att barnet har ut-

satts för grova våldsbrott. Åklagaren ska dock, enligt handboken, alltid överväga om 

barnet kan medverka i rätten då det kan höja bevisvärdet.73  

Att förhör på videoupptagning som spelas upp för rätten har ett lägre bevisvärde än 

förhör inför rätten har konstaterats av högsta domstolen bl.a. i NJA 1993 s. 68. Fallet 

gällde en fjortonårig flicka som hade utsatts för sexuella övergrepp av sin styvpappa 

och frågan i målet var bl.a. vilket bevisvärde som kunde tillmätas videoupptagningen 

av polisförhören med henne. Högsta domstolen konstaterade att det är ofrånkomligt 

att bevisvärdet av den videoinspelade utsagan inte får samma styrka som om förhöret 

hade skett under huvudförhandlingen.74 Även i NJA 1993 s. 616 som gällde sexuella 

övergrepp mot två tioåriga flickor spelade man i rätten upp videoupptagningarna av 

polisförhören med flickorna. Högsta domstolen uttalade att det gjorde att uppgifterna i 

flickornas utsagor skulle bedömas med särskild försiktighet, men att det inte innebar 

                                                

72 Ekelöf m.fl., Rättegång, fjärde häftet, 7 u, 2009, s. 51. 
73 Åklagarmyndigheten, Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn, Handbok, utveckl-

ingscentrum, Göteborg, 2012, s. 21, 26 f. 
74 Högsta domstolen, 1993-03-04, NJA 1993 s. 77 f. 
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att de inte kunde läggas till grund för fällande dom. Domstolen konstaterade vidare 

att: ”För att så skall vara fallet måste krävas, förutom att förhören har skett under be-

tryggande former, bl.a. att uppgifterna i och för sig framstår som sannolika och inbör-

des förenliga, att berättelserna inte innehåller moment som ger anledning betvivla 

uppgifterna samt att dessa inte motsägs av annan utredning. Om det förekommer nå-

got i förhören som utgör skäl för tvivelsmål beträffande uppgifternas riktighet, bör för 

bifall till åtalet krävas att uppgifterna stöds av annan utredning.” 

2.7.2. Bevisning bestående av negativa omständigheter 

Som utgångspunkt för vad som krävs för att en fällande dom ska kunna bygga på ne-

gativa omständigheter brukar hänvisas till NJA 1991 s. 56. Det var i fallet fråga om en 

man kunde hållas ansvarig för misshandel och vållande till annans död. Åklagarens 

bevisning mot den misstänkte gärningsmannen byggde i huvudsak på att det, såvitt 

utredningen visat, endast varit han och den omkomna mannen som befunnit sig på 

den ö där brottet begåtts vid tidpunkten för gärningen. Högsta domstolen uttalade: 

”Att grunda en fällande dom enbart på den negativa omständigheten att utredningen 

inte synes ge utrymme för någon alternativ gärningsman kan endast i undantagsfall 

komma i fråga. Som regel måste därutöver krävas åtminstone stödjande bevisning 

som klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter just den 

tilltalade vid brottet. I förevarande fall har utredningen visserligen inte gett något stöd 

för att någon annan person befunnit sig på Gymmerholmen när brotten begicks. Nå-

gon säkerhet för att så inte varit fallet kan emellertid inte anses föreligga.”75 

 

3. Domstolsavgöranden om barnmisshandel 

3.1. Misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken 

3.1.1. Ringa brott 

Svea hovrätt, RH 2000:100 

En man hade vid ett tillfälle tagit tag hårt om sin treårige sons nacke så att smärta och 

rodnad uppstått samt vid ett annat tillfälle slagit honom på halsen.  

                                                

75 NJA 1991 s. 56, (s.75). 
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Hovrätten konstaterade att det första övergreppet skett i tillrättavisningssyfte. I brist 

på utredning om det andra tillfället och då skadorna påmint om varandra ansåg sig 

domstolen böra utgå ifrån att även den andra händelsen skett i tillrättavisningssyfte. 

Domstolen anförde: ”En förälder måste visserligen ha rätt att i vissa situationer även 

handgripligen tillrättaföra ett barn, t.ex. för att undvika en fara för barnet. [Mannen] 

har emellertid genom att tillfoga sin son skada som medfört bl.a. smärta som inte varit 

av omedelbart övergående slag gjort sig skyldig till en som misshandel straffbar hand-

ling. Även om misshandeln riktats mot ett litet barn är brottet likväl att bedöma som 

ringa, med hänsyn till att [han] inte synes ha utövat något kraftigare våld.”76 

Hovrätten dömde, precis som tingsrätten, mannen för misshandel, ringa brott till 80 

dagsböter. Tingsrätten uttalade att ”Även om misshandeln i sig är att bedöma som 

ringa finns all anledning att se allvarligt på gärningen med hänsyn till att den riktat sig 

mot ett litet barn som befunnit sig i [mannens] vård.”77 

 

Högsta domstolen, NJA 2003 s. 537 

En mamma hade vid ett tillfälle slagit sin tioåriga son på låren och rumpan med en 

stekspade så att smärta och ett mindre blåmärke uppstått. Misshandeln avslutades 

efter ca 5-7 slag av att mammans väninna ingrep.  

Högsta domstolen konstaterade att misshandeln var att betrakta som ringa brott då 

den endast lett till smärta och skada av helt lindrig art.  

Systematisk användning av aga som uppfostringsmetod är, enligt högsta domstolen, 

att betrakta som en klart försvårande omständighet, även om den endast lett till helt 

ringa smärta eller skada. Då agan i det förevarande fallet var en engångsföreteelse 

ansåg inte domstolen att det fanns anledning att beakta den i försvårande riktning. 

Användningen av stekspaden eller platsen för misshandeln ansågs inte heller särskilt 

försvårande. Högsta domstolen konstaterade även att misshandeln hade skett då 

mamman befunnit sig i en väldigt pressad situation. Hon hade haft feber och varit 

rädd för sin anställning då hon ofta fick åka från jobbet för att hämta sonen i skolan på 

                                                

76 RH 2000:100, Svea hovrätt, 2000-10-05 
77 RH 2000:100, Huddinge tingsrätt, 2000-03-02 
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grund av bråk. Med beaktande av dessa omständigheter skulle straffet stanna på pen-

ningböter.78  

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 1825-08 

En mamma hade misshandlat sin son genom att vid ett tillfälle slå honom över ansik-

tet och på armen varvid blåmärken och smärta uppstått. Vid ett annat tillfälle hade 

hon slagit honom med en sopskyffel av metall varvid smärta och rodnad uppstått och 

vid ett tredje tillfälle slagit honom i ansiktet med öppen hand varvid smärta, ömhet 

och rodnad uppstått. 

Tingsrätten dömde mamman för misshandel av normalgraden för de två första fallen 

och misshandel, ringa brott för det tredje fallet.79 Hovrätten hänvisade till NJA 2003 

s. 537 och bedömde även sopskyffelsincidenten som misshandel, ringa brott.  

Tingsrätten uttalade att ”misshandel av barn, i synnerhet egna barn i det gemensamma 

hemmet, dessutom förövad vid upprepade tillfällen, utgör brott av så allvarlig art att 

annan påföljd än fängelse svårligen kan komma ifråga.” Tingsrätten dömde mamman 

till fängelse i två månader. Hovrätten var, till skillnad från tingsrätten, av uppfatt-

ningen att vare sig straffvärdet eller brottens art krävde en mer ingripande påföljd än 

villkorlig dom jämte 120 dagsböter.80 

3.1.2. Brott av normalgraden 

Svea hovrätt, B 1522-94 

En man hade slagit sin sjuåriga styvson över näsan med öppen hand så att han börjat 

blöda näsblod. 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom enligt vilken man konstaterat att styvpappans 

agerande varit ägnat att motverka att pojken kunde känna sig trygg i sin hemmiljö. 

Det fanns en stor risk för att han hade åsamkats stor skada, förutom den övergående 

smärta slaget lett till. Styvpappan dömdes för misshandel av normalgraden. Två 

nämndemän, en i vardera instans, var skiljaktiga och ansåg att brottet skulle ha be-

dömts som misshandel, ringa brott. 

                                                

78 NJA 2003 s. 537 (s. 538 f.). 
79 Kristianstads tingsrätt, B 575-08, 2008-06-18, s. 5 f. 
80 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B1 825-08, 2008-12-09, s. 2. 
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Domstolen menade att det var så klandervärt att utsätta ett litet barn i familjekretsen 

för en sådan nedsättande och smärtsam behandling att samhällets starka ogillande 

endast kunde komma till uttryck genom ett kortare fängelsestraff. Mannen dömdes till 

fängelse i en månad.81  

 

Svea hovrätt, B 711-09 

En pappa hade vid ett tillfälle daskat/smiskat sin femåriga son i baken med öppen 

hand när denne inte lyssnat vid tillsägelse. Pappan hade bekräftat att han daskat sonen 

på baken, men uppgett att sonen inte reagerat något särskilt på det. Även pojkens sto-

rasyster hade berättat om slagen.  

Tingsrätten ansåg att händelsen skulle bedömas som misshandel av normalgraden då 

pojken tilldelats ett slag mot kroppen och då gärningen utförts av en närstående, i 

hemmet, där barnet har rätt att känna sig trygg.82  

Hovrätten ogillade dock talan. De ansåg att storasysterns uppgifter inte gav tillförlit-

ligt underlag för om slagen varit förenade med smärta. De anförde vidare: ”även om - 

som åklagaren gjort gällande - det ligger nära till hands att anta att våld som utövats i 

bestraffande syfte är förenat med smärta ger utredningen emellertid inte tillförlitligt 

stöd för att detta varit fallet med [pappans] åtgärd. Sammanfattningsvis har åklagaren 

inte förmått visa att den kroppsliga störningen varit sådan att gärningen är straffbar 

som misshandel.”. 83  

 

Svea hovrätt, B 5747-10 

En man hade vid ett tillfälle misshandlat sin son genom att slå honom i bakhuvudet 

med öppen hand varvid sonen hade orsakats smärta.   

Tingsrätten menade att pojken troligtvis hade upplevt händelsen som mer dramatisk 

än vad en utomstående skulle ha gjort och att det därutöver var den tilltalades utsaga 

som skulle vara utgångspunkt för bedömningen. Man anförde vidare att ”ett slag med 

öppen hand mot bakhuvudet torde vara ett typexempel på ett sådant tillrättavisande 

                                                

81 Svea hovrätt, B 1522-94, 1994-10-06, s. 2 & Huddinge tingsrätt, B 376-94, 1994-04-27, s. 3 f. 
82 Falu tingsrätt, B 2699-08, 2008-12-22, s. 3 f. 
83 Svea hovrätt, B 711-09, 2009-11-27, s. 3 f. 
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och förhållandevis milt våld som regelmässigt bedöms som misshandel, ringa 

brott.”84 Hovrätten var dock av uppfattningen att det i och med sonens uppgifter att 

pappan tagit i allt han hade och att hans huvud åkt framåt jättemycket samt att han 

känt sig döv i ca två minuter, tillsammans med pappans uppgifter om att han ”inte 

slagit jättelöst men inte jättehårt” och utredningen i övrigt var styrkt att pojken utsatts 

för sådant våld och åsamkats sådan smärta att brottet skulle rubricerar som miss-

handel av normalgraden. Pappan dömdes till villkorlig dom i förening med 50 dags-

böter då våldet inte ansågs ha varit av allvarlig beskaffenhet.85  

 

Hovrätten för övre Norrland, B 839-10  

En man hade vid ett tillfälle slagit sin fyraåriga son upprepade gånger över kinden 

med bl.a. svullnad, blödning och skada på trumhinnan som följd (åtalspunkt 1). Vid 

ett annat tillfälle hade han kastat ett par ”foppatofflor” på samma son samt ställt sig 

med sin tyngd på hans fötter så att han inte kunde röra sig och så att rodnad uppstod 

(åtalspunkt 2). Mannen hade även slagit sin styvson vid två tillfällen. En gång i ryg-

gen med knuten näve när styvsonen var 8-9 år (åtalspunkt 3 a) och en annan gång 

över ansiktet när han var ca sex år (åtalspunkt 3 b). Mannen dömdes även för att ha 

slagit sin tvååriga son i bakhuvudet med öppen hand så att denne enligt ett vittne hade 

grimaserat och bitit ihop (åtalspunkt 4). 

Gällande åtalspunkt 1 gjorde tingsrätten bedömningen, i vilken hovrätten instämde, 

att gärningen redan med beaktande av skadorna inte kunde ses som något annat än 

misshandel av normalgraden. Gällande åtalspunkterna 2-3 b konstaterades att gär-

ningarna utifrån enbart skadorna skulle bedömas som ringa misshandel, men att de, 

då misshandeln utövats av en vuxen mot små barn i hemmet, var att bedöma som 

misshandel av normalgraden. Hovrätten ansåg, till skillnad från tingsrätten, att även 

åtalspunkt fyra skulle bedömas som misshandel av normalgraden. Tingsrätten hade 

bedömt denna händelse som ofredande.  Hovrätten menade dock att ett slag med en 

stor manshand i en tvåårings bakhuvud med nödvändighet orsakar mer än lindrig och 

hastigt övergående smärta.  

                                                

84 Norrtälje tingsrätt, B 858-10, 2010-06-04, s. 6. 
85 Svea hovrätt, 5747-10, 2011-04-06, s. 2 f. 
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Tingsrätten konstaterade, vilket hovrätten fastställde, att misshandeln i åtalspunkt 1 

hade ett straffvärde om fängelse i fyra månader på grund av skadans allvar samt det 

faktum att våldet utövats mot ett litet försvarslöst barn i hemmet av hans pappa. Öv-

riga fall ansågs ha ett straffvärde som inte kunde överstiga en månads fängelse och 

mannen dömdes slutligen till fem månaders fängelse.86 87 Hovrätten konstaterade att 

”vid barnmisshandel som det här är fråga om och med hänsyn till straffvärdet i målet 

saknas utrymme för en icke frihetsberövande påföljd även om den kombineras med av 

samhällstjänst.” 88 

 

Göta hovrätt, B 64-12  

En man hade misshandlat sin sextonåriga dotter genom att slå henne i ansiktet med 

knuten näve. 

Tingsrätten uttalade i fallet att ”med beaktande även av att det är fråga om misshandel 

av ett barn och i dess hem, kan misshandeln inte bedömas som ringa. Att målsägan-

den var och är en tonåring och som sådan besvärlig är normalt. Att en tonåring trotsar 

sina föräldrar, är lat, vägrar lyda etc. är alltså i princip aldrig omständigheter som kan 

ses som provokation.”89 Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning i denna del. 

Hovrätten konstaterade att misshandeln hade ett straffvärde om fängelse i två måna-

der. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst då han tidigare var 

ostraffad och relativt lång tid hade förflutit sedan misshandeln.90  

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2018-12 

En mamma och en pappa hade slagit sin son, född 2006 och sin dotter, född 2008 vid 

ett större antal tillfällen (dottern 5-10 vardera och sonen 10-20 vardera) med öppen 

hand på stjärten. Slagen hade lett till smärta. Pappan hade utöver det slagit sonen med 

en pinne vid fem tillfällen, vilket hade orsakat smärta. Föräldrarna hade även hotat 

barnen om ytterligare misshandel. Åklagaren yrkade på ansvar för grov fridskränk-

                                                

86 Luleå tingsrätt, B 337-10, 2010-09-23, s. 16. 
87 Hovrätten för övre Norrland, B 839-10, 2011-04-12, s. 5 ff. 
88 Hovrätten för övre Norrland, B 839-10, s. 7. 
89 Eksjö tingsrätt, B 2468-10, 2011-12-06, s. 5. 
90 Göta hovrätt, B 64-12, 2012-05-03, s. 3 f. 
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ning. 

Tingsrätten (de tre nämndemännen) uttalade följande: ”Utredningen visar att samtliga 

handlingar har utförts i situationer när respektive förälder varit ensam med de två bar-

nen och situationerna varit konfliktfyllda. De s.k. daskarna kan enligt tingsrättens 

bedömning inte ha varit hårda och föräldrarna har haft rätt att på detta handgripliga 

sätt tillrättavisa barnen.”91 Pappan dömdes i tingsrätten för misshandel, ringa brott för 

slagen med pinnen. Åtalet ogillades i övrigt. Rättens ordförande var skiljaktig och 

ansåg att båda föräldrarna skulle dömas för grov fridskränkning.92  

Hovrätten ansåg i likhet med tingsrättens ordförande att även slagen i stjärten utgjorde 

misshandel då både sonens och mammans uppgifter styrkte att de orsakat smärta. 

Hovrätten fann att misshandeln skulle bedömas som ringa brott. Vid bedömning av 

svårighetsgraden beaktades dels att smärtan av slagen varit ringa och snabbt övergå-

ende och dels att brotten begåtts i sådana situationer då föräldrarna fått gå in och 

handgripligen sära på barnen som bråkat. Man konstaterade att föräldrarna slagit i 

situationer de inte kunnat bemästra. Vad gällde slagen med pinne konstaterade hovrät-

ten att det fanns faktorer som talade för att brottet skulle bedömas som ringa, men att 

det faktum att misshandeln riktats mot ett litet barn gjorde att det skulle bedömas som 

misshandel av normalgraden. Hovrätten ansåg inte att misshandelsbrotten tillsam-

mans med de olaga hot föräldrarna också dömdes för kunde anses utgöra grov 

fridskränkning. Anledningen till det var att gärningarna haft ett lågt straffvärde och 

varit glest utspridda över tiden samt att de motiverats av ett beteende från barnen som 

i sig påkallat ett ingripande från föräldern. Hovrätten konstaterade att det inte ledde 

till att gärningarna var tillåtna, men ansåg att man skulle beakta att båda föräldrarna 

saknat förmågan att hantera de svåra situationer de ställts inför. 

Mamman dömdes till 100 dagsböter och pappan till villkorlig dom med 100 timmars 

samhällstjänst och alternativstraffet fängelse i tre månader. Kombinationen med 

samhällstjänst ansågs vara ett villkor för att presumtionen för fängelse skulle kunna 

brytas. 93 

 

                                                

91 Helsingborgs tingsrätt, B 6451-11, 2012-06-05, s. 8. 
92 Helsingborgs tingsrätt, B 6451-11, s. 8 f. 
93 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2018-12, 2013-03-18, s. 4 ff. 
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Svea hovrätt, B 2584-13 

En man hade slagit sin dotter så att det uppstått ett blåmärke på kinden samt tagit ett 

hårt tag i hennes arm. 

Hovrätten fastställde tingsrättens bedömning att brottet på grund av att det riktat sig 

mot ett barn och utförts i hemmet av en nära anhörig skulle rubriceras som miss-

handel av normalgraden.  

Tingsrätten konstaterade att brottet hade ett straffvärde om fängelse i en månad då det 

begåtts av en pappa mot hans dotter när hon befunnit sig hemma hos honom. Tings-

rätten dömde pappan till skyddstillsyn med samhällstjänst.94 Hovrätten ändrade do-

men endast på så sätt att pappan dömdes till villkorlig dom med samhällstjänst, då 

något övervakningsbehov inte ansågs föreligga.95 

 

Svea hovrätt, B 2389-13 

En man hade vid ett tillfälle knuffat sin dotter så att hon ramlat, slagit henne på armen 

och huvudet och därefter knuffat henne igen så att hon slagit i huvudet. 

Då misshandeln begåtts i hemmet av en pappa mot hans dotter ansåg hovrätten, lik-

som tingsrätten att brottet skulle bedömas som misshandel av normalgraden.   

Domstolarna bedömde straffvärdet till fängelse i två månader, men konstaterade att 

det i fallet fanns synnerliga skäl att döma till annan påföljd då det fanns anledning att 

anta att mannen skulle förlora jobbet (29 kap 5 § brottsbalken). Han dömdes således 

till villkorlig dom.96 

3.2. Misshandel enligt 3 kap 6 § brottsbalken 

3.2.1. Grov misshandel 

Högsta domstolen, NJA 1992 s. 85  

En man hade misshandlat sin ett och ett halvt-åriga styvson genom ett stort antal slag 

mot huvud, hals, armar och bål vilket resulterat i underhudsblödningar. Han hade 

även skakat sin nyfödda dotter till döds. 

                                                

94 Falu tingsrätt, B 448-11, 2013-02-14, s. 8 f. 
95 Svea hovrätt, B 2584-13, 2013-09-20, s. 3 f. 
96 Svea hovrätt, B 2584-13, s. 11 f. & Uppsala tingsrätt, B 3315-12, 2013-02-07, s. 8 ff. 
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Hovrätten konstaterade att det visserligen var försvårande att misshandeln riktats mot 

ett litet barn, men var av uppfattningen att, då skadorna inte varit av så allvarligt slag 

och då misshandeln skett när styvpappan befunnit sig i ett psykiskt uttröttat tillstånd, 

det var fråga om misshandel av normalgraden. Högsta domstolen gjorde dock, precis 

som tingsrätten hade gjort, bedömningen att misshandeln trots att den såvitt fram-

kommit endast utövats vid ett tillfälle och trots att den inte lett till några allvarliga 

skador i och med att den riktats mot ett litet barn som varit helt skyddslöst vittnade 

om en sådan hänsynslöshet att den måste bedömas som grov.  

Mannen dömdes till fängelse i ett år och sex månader för grov misshandel av styvso-

nen och grovt vållande till annans död av dottern.97 

 

Svea hovrätt, RH 1993:101 

En man hade, under ett par månaders tid vid upprepade tillfällen misshandlat sin all-

deles nyfödda dotter så att hon fått två skallfrakturer, ett flertal revbensbrott, kom-

pressionsfraktur på en ryggkota, flera benbrott samt en skada på strängen under över-

läppen.  

Hovrätten konstaterade att misshandeln skett vid ett flertal tillfällen mot ett omkring 

en månad gammalt barn som därmed orsakats mycket omfattande och livshotande 

skelettskador. Misshandeln måste, enligt Hovrätten, betraktas som ”kvalificerat rå och 

hänsynslös.” Pappan dömdes därför för grov misshandel. 

Hovrätten menade att de omständigheter som konstituerat misshandeln som grov 

långtifrån beaktats i tillräcklig grad genom rubriceringen av gärningarna. Tvärtom 

skulle särskild vikt fästas vid att misshandeln riktats mot ett litet, för tidigt fött barn 

med väldigt allvarliga skador som följd samt att det upprepats vid flera tillfällen. Av 

vikt var också att flickan plågats under en lång tid genom att skadorna fått förbli obe-

handlade. Hovrätten bedömde att straffvärdet därmed låg på den övre delen av straff-

skalan. I förmildrande riktning beaktades, i enlighet med 29 kap 5 § 8 brottsbalken, 

mannens självmordsbenägenhet. Han dömdes till fängelse i sex år.98 

 

                                                

97 NJA 1992 s. 85 (s. 87 ff.). 
98 RH 1993:101, 1993-04-14. 
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Högsta domstolen, NJA 2000 s. 612 

En fyraårig flicka som på grund av glutenallergi vägt ungefär som en normal ettåring 

hade misshandlats av sin styvpappa så att tolvfingertarmen slitits av. Skadorna var av 

sådan art och omfattning att de utan behandling skulle ha lett till döden.   

Högsta domstolen påpekade att det enligt 3 kap. 6 § Brottsbalken vid avgörande av 

om ett misshandelsbrott är att bedöma som grovt ska fästas särskild vikt vid om gär-

ningen varit livsfarlig, om gärningsmannen tillfogat svår kroppskada eller allvarlig 

sjukdom eller om han annars har visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Man konsta-

terade vidare att huruvida dessa kriterier är uppfyllda inte är avgörande för brottets 

svårighetsgrad, utan att samtliga omständigheter vid brottet ska beaktas. I första hand 

är det dock de objektiva omständigheterna som är avgörande. Dessa ska också vara 

täckta av gärningsmannens uppsåt.99 Beträffande omständigheterna i det aktuella fal-

let anförde högsta domstolen: ”Brottet har i detta fall bestått i ett kraftigt våld som 

riktats mot en fyraårig flicka som (…) inte vägde mer än tolv kg (…). Våldet har varit 

så kraftigt att flickans tolvfingertarm slitits av helt. Det är uppenbart att ett uppsåtligt 

våld av detta slag - helt oavsett i vad mån de i 6 § 2 st. angivna kriterierna kan anses 

uppfyllda och täckta av uppsåt - är att bedöma som grov misshandel.”100  

Vid straffmätningen beaktade högsta domstolen i enlighet med 29 kap 2 § 3 brottsbal-

ken att gärningsmannen utnyttjat flickans skyddslösa ställning och svårighet att värja 

sig. Denna bestämmelse menade högsta domstolen skulle tillmätas särskild betydelse 

vid brott mot barn där riskerna för svåra och långvariga personliga skadeverkningar är 

särskilt stora. I försvårande riktning beaktades även att styvpappan missbrukat det 

särskilda förtroende som barnets mamma visat genom att anförtro flickan i hans vård. 

Man menade att det förelåg försvårande omständigheter i sådan utsträckning att det 

klart gick över vad som beaktats vid gradindelningen. Högsta domstolen fastställde 

det av Hovrätten utdömda straffet fängelse i tre år, vilket högsta domstolen konstate-

rade var klart över den straffnivå grov misshandel vanligen föranledde.101  

 

                                                

99 NJA 2000 s. 612 (s. 619). 
100 NJA 2000 s. 612 (s. 619). 
101 NJA 2000 s. 612, (s. 619 ff.). 
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Högsta domstolen, NJA 2003 s. 174 

En knappt treårig pojke hade misshandlats av sin styvpappa så att det uppstått inre 

blödningar, sex revbensfrakturer, fraktur på blygdbenet samt hål i tjocktarmen. Pojken 

hade senare avlidit av bukhinneinflammation. 

Högsta domstolen konstaterade att det i fallet var särskilt försvårande att brottet riktat 

sig mot ett litet och skyddslöst barn och att våldet utövats av någon som varit ansvarig 

för barnets trygghet.102 Man påpekade även att NJA 2000 s. 612 inneburit en strängare 

syn på misshandelsbrott riktade mot små barn än vad som tidigare varit fallet och 

konstaterade att våldet i detta fall varit ännu mer omfattande än i fallet från 2000 och 

dessutom innefattat vållande till annans död. Styvpappan dömdes för grov misshandel 

och grovt vållande till annans död till fem års fängelse. 

Ett justitieråd var skiljaktigt och av uppfattningen att omständigheterna som lett till 

pojkens död varit så försvårande att brottet haft ett straffvärde motsvarande fängelse i 

sex år, dels med hänsyn till 29 kap. 3 & 4 §§ men även att han trots att han utsatt poj-

ken för synnerligen rå misshandel och sett att pojkens tillstånd kraftigt försämrats 

under kvällen inte sett till att denne kommit under vård.103  

 

Hovrätten för västra Sverige B 4560-11  

En pappa hade skakat sin elva veckor gamla son så att blödningar under hjärnhinnan 

och i ögonbottnarna samt krampanfall och medvetslöshet uppstått. Pappan hade er-

känt att han skakat sonen men hävdade han gjort det först efter att denne blivit med-

vetslös, för att få liv honom. 

Tingsrätten och hovrätten ansåg det styrkt genom rättsintyg och läkarutlåtanden att 

skadorna uppkommit genom skakvåld samt att skakvåldet måste ha skett innan med-

vetslösheten inföll.104 Tingsrätten menade att inget i målet talade för att mannen 

skulle ha orsakat skadorna avsiktligen och att det heller inte var visat att han insett 

                                                

102 Före 29 kap. 2 § 8 hade införts. 
103 NJA 2003 s. 174 (s. 189 ff.). 
104 Hovrätten för västra Sverige, B 4560-11, 2012-06-25, s. 2 f. & Varbergs tingsrätt, B 1298-10, 2011-

10-12, s. 34. 
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risken för att skakningarna skulle orsaka skadorna. Tingsrätten dömde pappan för 

vållande av kroppskada till 80 dagsböter.105 

Hovrätten menade dock att pappan, även utan närmare kunskap om vilka skador 

skakningen troligtvis skulle orsaka, måste ha insett att det funnits en avsevärd risk att 

hans handlande skulle leda till svår kroppsskada. Mannen dömdes därför för grov 

misshandel. Hovrätten konstaterade att straffvärdet måste anses vara klart högre än 

minimistraffet på ett år. Att pappan befunnit sig i en mycket pressad situation och 

möjligen varit instabil och fysiskt utmattad kunde inte, ställda mot bebisens skyddsin-

tresse, tillmätas någon större betydelse, men skulle beaktas i någon mån. Det faktum 

att mannen inte haft direkt uppsåt att skada sin son skulle också tillmätas viss bety-

delse. Han dömdes till fängelse i ett år och sex månader.106 

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i fallet sedan sättet att ställa diagno-

sen skakvåld har ifrågasatts av forskare, framförallt i England, USA och Kanada. 

Forskarna menar att diagnosen ställs för lätt och utan att skador på nacken har doku-

menterats. Skador på nacken uppkommer enligt forskarna alltid vid skakvåld som är 

så allvarligt att det orsakar hjärnskada. Vissa ifrågasätter även MIO-gruppen, som är 

karolinska sjukhusets expertgrupp på aktuella frågeställningar, och det stora infly-

tande gruppen har fått vid mål om misstänkt skakvåld.107 

 

Hovrätten för västra Sverige, B 4804-10 

En pappa hade bland annat misshandlat sin sjuttonåriga dotter genom att ta dra henne 

i håret så att en hårtuss lossnat, slå henne i huvudet med handen, slå henne på kroppen 

med handen och med en livrem samt ta struptag med livremmen.  

Hovrätten konstaterade att misshandeln varit oprovocerad och att dottern hade haft 

små möjligheter att värja sig mot angreppet. Hon hade fått relativt betydande skador i 

form av blåmärken över stora delar av kroppen samt håravfall och svullnader i huvu-

det. Hovrätten konstaterade att misshandeln på ett allvarligt sätt kränkt dotterns in-

tegritet och att det inte kunde uteslutas att hon även fått psykiska skador av händelsen. 

                                                

105 Varbergs tingsrätt, B 1298-10, 2011-10-12, s. 35 f. 
106 Hovrätten för västra Sverige, B 4560-11, 2012-06-25, s. 3 f. 
107 http://fof.se/tidning/2014/1/artikel/nu-ifragasatts-kopplingen-mellan-hjarnskador-och-skakvald, 20, 

2014-04-15, http://www.dn.se/nyheter/sverige/efter-flera-domar-experter-oeniga/, 2014-04-15 
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Dessa omständigheter, tillsammans med det faktum att övergreppet begåtts av en 

pappa mot hans minderåriga dotter gjorde att hovrätten ansåg att brottet var att be-

döma som grov misshandel.  Pappan dömdes även för ett fall av ringa misshandel mot 

samma dotter samt ett fall av ofredande mot sin andra dotter. 

Tingsrätten konstaterade att 29 kap. 2 § 8 p. brottsbalken visserligen var tillämplig 

men att dessa omständigheter redan hade beaktats vid brottsrubriceringen och därför 

inte skulle beaktas igen. Tingsrätten bedömde brottlighetens sammanlagda straffvärde 

till fängelse i ett år. Hovrätten konstaterade att minimistraffet för grov misshandel är 

fängelse i ett år och att den sammanlagda brottsligheten, särskilt med beaktande av 29 

kap. 1 § 2 st. 2 meningen brottsbalken, hade ett straffvärde som är högre än så, men 

att det inte i hovrätten fanns något yrkande om straffskärpning och att straffet därmed 

skulle ha den längd som tingsrätten bestämt.108  

Tingsrättens ordförande samt två hovrättsråd var skiljaktiga och av uppfattningen att 

gärningen visserligen haft ett högt straffvärde men inte varit av tillräckligt allvarlig 

karaktär för att utgöra som grov misshandel. Tingsrättens ordförande konstaterade 

även att dottern var sjutton år och därmed inte försvarslös på samma sätt som ett litet 

barn.109  

 

Göta hovrätt, B 1536-13 

En man hade vid upprepade tillfällen misshandlat sin flickväns knappt ettåriga dotter 

genom att bita henne i ansiktet och på kroppen, bränna henne med en varm sked un-

der fötterna och på ena handen, vrida om hennes armar, kasta ner henne i en säng vid 

flera tillfällen, sätta upp henne på en meterhög byrå varifrån hon fallit och slagit i 

ansiktet i golvet. Han hade också utsatt henne för fara genom att sätta upp henne på en 

1,85 meter hög kyl/frys. Slutligen hade mannen berövat flickan friheten genom att 

binda/tejpa henne och lämna henne ensam i 15-20 minuter.  

Tingsrätten bedömde, vilket fastställdes av hovrätten, att misshandeln skulle rubrice-

ras som grov misshandel då den varit omfattande och pågått under en period om ca tre 

                                                

108 Hovrätten för västra Sverige, B 4804-10, 2011-02-14, s. 3-4. & Halmstad tingsrätt B 2800-10, 2010-

12-21, s. 8 ff. 
109 Hovrätten för västra Sverige, B 4804-10, 2011-02-14, skiljaktig mening, aktbilaga 34. & Halmstad 

tingsrätt B 2800-10, skiljaktig mening, 2010-12-14, s. 1. 
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månader och dessutom riktats mot en flicka som endast var omkring ett år gammal. 

Mannen dömdes även för framkallande av fara för annan och olaga frihetsberö-

vande.110 111 

Domstolen konstaterade att det i det aktuella fallet förelegat ett flertal försvårande 

omständigheter då det varit fråga om omfattande och allvarlig brottslighet som riktats 

mot ett litet, skyddslöst barn och som inneburit ett allvarligt övergrepp på barnets liv 

och hälsa och trygghet till person (jfr 29 kap 1 & 2 §§ brottsbalken). Den samman-

lagda brottsligheten ansågs ha ett straffvärde motsvarande fängelse i tre år och sex 

månader. 112  

I fallet vittnade flickans fostermamma (hon omhändertogs efter att misshandeln upp-

dagats) om att flickan var livrädd för män. Varken fostermammans sambo eller hen-

nes sjuttonåriga manliga barnbarn hade till en början fått röra vid eller ens titta på 

flickan. Bekanta till flickans mamma vittnade även om att flickans under deras be-

kantskap hade förändrats på så sätt att hon hade magrat och blivit nervig.113  

 

Svea hovrätt B 2803-13 

En man hade vid minst två tillfällen misshandlat sin nyfödda son med omfattande 

skador som följd, däribland sjutton revbensfrakturer, två benbrott och ett armbrott.   

Tingsrätten konstaterade att bebisens skador inte kunde ha uppkommit på annat sätt 

än genom annans våld vid minst två olika tillfällen samt att våldet måste ha varit av-

siktligt. Tingsrätten bedömde dock att det, trots att det fanns omständigheter som ta-

lade för att det varit pappan som orakat skadorna och trots att det inte fanns något som 

tydde på att det skulle ha varit någon annan, inte kunde uteslutas att skadorna hade 

orsakats av någon annan än pappan då pojken inte befunnit sig enbart i föräldrarnas 

vård utan under korta stunder passats av andra.114  

Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att skadorna inte kunde ha uppkommit 

på annat sätt än genom annans avsiktliga våld. Man konstaterade att barnvakterna, 

                                                

110 Örebro tingsrätt, B 524-13, 2013-05-10, s. 32 f. 
111 Göta hovrätt, B 1536-13, 2013-07-17, s. 1 ff. 
112 Örebro tingsrätt, B 524-13, 2013-05-10, s. 33-35 & Göta hovrätt, B 1536-13, 2013-07-17, s. 1 ff. 
113 Örebro tingsrätt, B 524-13, s. 22 ff. 
114 Solna tingsrätt, B 7249-12, 2013-03-19, s. 15 ff. 
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förutom gånger då någon av föräldrarna närvarat, endast passat pojken en gång var-

dera, under en kort stund.115 I och med att pojkens skador hade uppkommit vid minst 

två tillfällen menade hovrätten att resonemanget att någon av dessa personer skulle ha 

orsakat skadorna byggde på att åtminstone två barnvakter oberoende av varandra 

skulle ha misshandlat pojken. Den förklaringen ansågs så osannolikt att den kunde 

lämnas utan avseende. Hovrätten konstaterade att det i praxis ställts upp stränga krav 

på sådana utredningar som syftat till att utesluta andra förklaringar än den av åklaga-

ren angivna (t.ex. i NJA 1991 s. 56). Även med beaktande av dessa krav ansåg hovrät-

ten det vara ställd utom rimlig tvivel att det var pappan som orsakat pojkens skador.  

Misshandeln bedömdes som grov. Åklagaren hade yrkat på ansvar för grov miss-

handel, synnerligen grovt brott. Han menade att pappan hade visat synnerlig hänsyns-

löshet och råhet genom att rikta allvarligt våld mot ett litet barn som varit totalt 

skyddslöst, eftersom våldet hade utförts av pojkens vårdnadshavare i hans hemmiljö 

samt då pojken orsakats synnerligt lidande. Hovrätten menade dock att rubriceringen 

synnerligen grov misshandel var reserverade för de allra grövsta brotten och att poj-

ken visserligen hade orsakats stort lidande men enligt utredningen inte hade fått några 

bestående men. Vid en samlad bedömning ansåg man därför att brottet skulle rubrice-

ras som grov misshandel enligt 3 kap. 6 § första stycket. Mannen dömdes till fängelse 

i två år och sex månader. I det innefattades förutom den grova misshandeln mot bar-

net, två fall av misshandel av normalgraden samt ett fall av olaga hot. Som försvå-

rande omständighet beaktades att den grova misshandeln hade riktats mot ett litet 

skyddslöst barn av en närstående person i hemmet.116   

3.2.2. Synnerligen grov misshandel 

Svea hovrätt, B 1303-11 

En mamma hade misshandlat sin fem månader gamla son så att det uppstått frakturer i 

skenbenen, skallbensfrakturer, blodutgjutningar under hjärnans hårda hinna samt 

hjärnsvullnad.  

                                                

115 Eventuellt med undantag för den tilltalades mamma som inte hade hörts, men som uppgetts ha pass-

sat pojken vid något ytterligare tillfälle varvid alla parter var ense om att inget särskilt skulle ha inträf-

fat, Svea hovrätt, B 2803-13, 2014-02-07, s. 3 ff. 
116 Svea hovrätt, B 2803-13, 2014-02-07, s. 3 ff. 
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Hovrätten konstaterade att pojkens skador varit omfattande och livshotande. Hade 

ambulanspersonalen inte gjort livsuppehållande åtgärder direkt hade han dött. Det 

fanns även en stor risk att pojken skulle kunna få allvarliga bestående men av ska-

dorna. Hovrätten dömde mamman för synnerligen grov misshandel och uttalade att 

misshandel bestående i grovt våld riktat mot ett litet barn enligt förarbetena tillhör 

sådana fall som måste betraktas som synnerligen grova. Man konstaterade att omstän-

digheterna i fallet var sådana som medförde att en misshandel var att betrakta som 

grov och försvårande i relation till dessa. 

Med hänsyn till att misshandeln begåtts mot ett skyddslöst litet barn och att den kunde 

ha medfört allvarliga bestående skador bedömde hovrätten att gärningen hade ett 

straffvärde motsvarande fängelse i fem år. Då mamman begått brottet under påverkan 

av en psykisk störning och fortfarande ansågs lida av en sådan störning bestämde 

dock straffet, med hänvisning till 29 kap 3 § brottsbalken till minimistraffet för syn-

nerligen grov misshandel, fängelse i fyra år. 117 

Även tingsrätten hade bedömt misshandeln som synnerligen grov då mammans an-

sågs ha visat särskild hänsynslöshet och råhet då pojken varit så totalt försvarslös 

samt då det fanns stor risk att hjärnskadan var bestående.118  

3.3. Misshandel genom underlåtenhet 

Svea hovrätt, B 7443-11 (mamman) och Högsta domstolen, NJA 2013 s. 588 (styv-

pappan) 

En två och ett halvt-årig pojke hade en mängd olika skador vilka måste ha uppstått 

genom annans våld. Den grövsta var en grov brännskada (s.k. djup läderhudsskada) 

på högerhanden, vilken hade uppstått antingen genom att handen spolats under eller 

doppats i hett vatten. Skadorna uppstod när pojken var under mamman och styvpap-

pans vård, men det hade inte kunnat fastställas vem av dem som utövat våldet. Hov-

rätten ansåg att de båda måste ha insett att brännskadan var mycket allvarlig. Genom 

att trots det avsiktligt vänta till nästkommande dag med att söka vård hade de utsatt 

pojken för onödig smärta och lidande. Fråga var således om de kunde hållas ansvariga 

                                                

117 Svea hovrätt, B 1303-11, 2011-04-18, s. 3 ff. 
118 Västmanlands tingsrätt, B 4196-10, 2011-01-26, s. 22. 
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för misshandel genom underlåtenhet att uppsöka vård direkt för den grova brännska-

dan.  

Hovrätten konstaterade att mamman befunnit sig i garantställning gentemot pojken i 

egenskap av vårdnadshavare. Hovrätten ansåg att även styvpappan befunnit sig i ga-

rantställning gentemot pojken och därmed varit skyldig att ingripa när mamman för-

hållit sig passiv. Han hade bott stadigvarande tillsammans med pojken i ca sex måna-

der, först varannan vecka och sedan hela tiden förutom varannan helg. Han hade även 

hämtat honom på förskolan flera dagar i veckan och hade i praktiken fungerat som en 

förälder för pojken. Både mannens syster och personalen på pojkens förskola var av 

uppfattningen att han haft en aktiv del i och ett inflytande över pojkens fostran. Hov-

rätten konstaterade att de liksom tingsrätten ansåg att underlåtenheten skulle bedömas 

som grov misshandel. 

Högsta domstolen ansåg till skillnad från hovrätten att styvpappan inte befunnit sig i 

garantställning. Tre av justitieråden menade att det, trots ovan nämnda förhållande, 

inte framgick av utredningen att styvpappan hade ”en sådan nära relation till och en 

sådan ställning i förhållande till [pojken] att han deltog i och hade ett inflytande över 

hans omvårdnad och fostran.”119 Två justitieråd var skiljaktiga och i likhet med hov-

rätten av den uppfattningen att styvpappan, då mamman förhållit sig passiv, haft ett 

sådant självständigt ansvar att uppsöka vård för pojken att det kunde medföra 

straffansvar för misshandel.120   

Mamman dömdes av hovrätten till fängelse i ett år och sex månader. I det innefatta-

des även straff för ringa narkotikabrott.121 

 

Örebro tingsrätt, B 542-13 

En kvinna hade underlåtit att uppsöka läkarvård för sin ettåriga dotter som fått omfat-

tande skador på grund av upprepad misshandel av mammans pojkvän.  

Tingsrätten hänvisade till 6 kap 2 § föräldrabalken och konstaterade att mamman haft 

ansvar som skyddsgarant för dottern.  

                                                

119 NJA 2013 s. 588 (s. 598 ff.) 
120 NJA 2013 s. 588 (s. 600 ff.) 
121 Svea hovrätt, B 7443-11, 2012-04-04, s. 5 ff. 
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Flertalet skador hade varit så allvarliga att de tveklöst krävt läkarvård. Mamman hade 

bekräftat att hon känt till flera av dem. Hennes underlåtenhet hade enligt domstolen 

lett till att dottern åsamkats onödig smärta och lidande. Att kvinnan behandlat dottern 

efter bästa förmåga hemma ansågs inte tillräckligt. Hon dömdes för grov misshandel 

då hon ansågs ha visat särskild hänsynslöshet och råhet gentemot sin dotter som på 

grund av sin låga ålder varit helt skyddslös och utelämnad till sin mamma. Tingsrätten 

konstaterade att det faktum att brottet begåtts mot ett litet barn av hennes mamma inte 

i tillräcklig grad beaktats vid brottsrubriceringen. Kvinnan dömdes till fängelse i ett år 

och sex månader. Brottets art samt straffvärdet ansågs utesluta annan påföljd än fäng-

else.122     

3.4. Grov fridskränkning 

Svea hovrätt, B 9219-03 

En man och en kvinna hade under flera års tid slagit och nypt sina tre gemensamma 

barn samt mammans barn från ett tidigare förhållande så att smärta, rodnad och bulor 

uppkommit. Mamman hade även slagit sin äldsta dotter med ett järnrör vid flera till-

fällen samt nypt hennes tunga med en tång. Styvpappan hade slagit henne med knuten 

näve och kastat henne i golvet. Vid dessa tillfällen hade smärta, svullnad och blåmär-

ken uppstått. 

Hovrätten konstaterade att de övergrepp som mannen och kvinnan utsatt barnen för 

var så många och av sådan art att de måste anses ha utgjort led i en upprepad kränk-

ning av barnens integritet och varit ägnade att skada deras självkänsla. De dömdes 

därför för Grov fridskränkning. Domstolen konstaterade att mammans äldsta dotter 

var att betrakta som närstående även i förhållande till sin styvpappa. Föräldrarna 

dömdes till fängelse i ett år och tre månader.123  

 

Hovrätten för Nedre Norrland, B 890-10 

En mamma hade under nästan ett års tid, vid upprepade tillfällen slagit sina tre barn 

som var tre och ett halvt, nio och tolv år gamla, med olika föremål och med händerna.  

Mamman dömdes för grov fridskränkning för misshandeln av de två äldre barnen.  

                                                

122 Örebro tingsrätt, B 542-13, 2013-06-10, s. 15 ff. 
123 Svea hovrätt, B 9219-03, 2004-06-24, s. 12 ff. 
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Övergreppen hade inte lett till några allvarligare skador men då de var så många an-

sågs att de hade utgjort led i en upprepad kränkning av barnens integritet och varit 

ägnade att allvarligt skada deras självkänsla. För misshandeln mot den tre och ett 

halvt-åriga flickan dömdes mamma för misshandel av normalgraden då det var svårt 

att fastställa mängden och frekvensen av övergrepp.  

Brottsligheten ansågs ha ett sammanlagt straffvärde motsvarande ett års fängelse. 

Någon annan påföljd än fängelse ansågs inte kunna komma i fråga även om skydds-

tillsyn bedömdes som den mest lämpliga påföljden.124 125  

Ett hovrättsråd var skiljaktig och menade att mamman skulle dömas till fängelse i åtta 

månader. Han konstaterade att våldet som utövats mot barnen varit av mindre allvar-

ligt slag och i huvudsak lett till övergående smärta och rodnad. Han anförde vidare att 

”de enskilda hädelser barnen beskrivit verkar ha inträffat i anslutning till att de betett 

sig på ett felaktigt sett enligt [mammans] uppfattning. Hon synes således ha tillgripit 

våld i ett korrigerande och uppfostrande syfte. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, 

men vid bedömningen av gärningarnas straffvärde kan det inte helt bortses från att 

gärningsmannens avsikt såvitt framkommit inte varit att skada barnen.”126  

 

Svea hovrätt, B 173-11 

En pappa hade vid flera tillfällen slagit sin dotter bland annat i ansiktet och på armen 

samt tagit tag i henne hårt. 

Hovrätten konstaterade att de enskilda övergreppen skulle rubriceras som misshandel 

av normalgraden. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten att dessa utgjorde led i en 

upprepad kränkning av dotterns integritet och dömde därför pappan för grov 

fridskränkning.  

Hovrätten ansåg att pappans brott hade ett straffvärde om sex månaders fängelse, 

motsvarande dåvarande straffminimum för grov fridskränkning.  Hovrätten konstate-

rade att pappan, trots att presumtionen för fängelse var väldigt stark, kunde dömas till 

                                                

124 Gävle tingsrätt, B 1444-10, 2010-07-09, s. 6 ff. 
125 Hovrätten för Nedre Norrland, B 890-10, 2010-10-14, s. 3. 
126 Hovrätten för Nedre Norrland, B 890-10, bilaga C. 
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villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst då han frivilligt underkastat sig be-

handling för sina aggressionsproblem.127  

 

Högsta domstolen, B 5332-11 

En man hade vid ett flertal tillfällen misshandlat sin äldsta son från det han var tretton 

tills det han var femton år gammal genom framförallt slag i ansiktet, men i vissa fall 

även genom att kasta omkull honom och ta hårda tag i nacken samt vid något fall ge-

nom slag i magen. Han hade vid ett tillfälle även misshandlat sin yngre son, då elva år 

gammal, genom att ta ett hårt tag i nacken, släpa honom och sedan sparka honom.  

Tingsrätten ansåg att flertalet åtalade gärningar inte var styrkta och att den äldsta poj-

kens uppgifter inte räckte för att man skulle kunna fastställa av vilken hårdhetsgrad de 

av pappan erkända örfilarna varit, även om pojken i och för sig varit trovärdig. Man 

konstaterade att det i vart fall inte uppstått skador av allvarligare slag och att de där-

med inte kunde bedömas vara av tillräckligt allvarlig art för att medföra ansvar för 

grov fridskränkning.128 Hovrätten delade dock inte denna uppfattning. Man konstate-

rade att barns vittnesmål måste bedömas med särskild försiktighet då försvaret och 

rätten inte har möjlighet att ställa motfrågor, men att det inte hindrar att de kan vara 

tillräckliga för att det ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel att de aktuella 

gärningarna begåtts. Hovrätten ansåg att sönerna och deras kompisars vittnesmål till-

sammans med övrig bevisning i målet räckte för att de åtalade gärningarna skulle an-

ses styrkta. Då misshandelsbrotten mot den äldre sonen begåtts systematiskt mot ett 

barn, huvudsakligen i hemmet var de alla att bedöma som misshandel av normalgra-

den. De ansågs vidare ha utgjort led i en upprepad kränkning av sonens integritet och 

varit ägnade att skada hans självkänsla. Pappan dömdes för grov fridskränkning av 

den äldre pojken samt för ett fall av misshandel av normalgraden mot den yngre poj-

ken.  

Hovrätten konstaterade att de fysiska skadorna på pojkarna varit av mindre allvarligt 

slag men att det skulle beaktas att knytnävsslag och sprakar hade förekommit. I enlig-

het med 29 kap. 2 § 8 brottsbalken skulle även beaktas i försvårande riktning att gär-

ningarna varit ägnade att skada tilliten och tryggheten hos pojkarna i förhållande till 

                                                

127 Svea hovrätt, B 173-11, 2011-08-29, s. 2-4 & Attunda tingsrätt, B 4884-10, 2010-12-17, s. 6. 
128 Gotlands tingsrätt, B 41-11, 2011-02-17, s. 4 ff. 
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pappan. Mannen dömdes i hovrätten till fängelse i åtta månader. Hovrätten ansåg att 

brottets art var sådant att annan påföljd än fängelse inte kunde komma i fråga.129 

Högsta domstolen, som endast prövade påföljdsfrågan, ändrade påföljden till skydds-

tillsyn med 180 timmars samhällstjänst då det ansågs föreligga särskilda skäl för att 

bryta presumtionen för fängelse.130  

 

4. Analys 

De rättsfall som tas upp i analysen har redogjorts för mer noggrant under kapitel två 

eller tre. Fallen kommer på vissa ställen i analysen att beskrivas kort igen för att tyd-

liggöra för läsaren vilket fall det är som diskuteras och för att påminna om omstän-

digheterna i fallet.    

4.1. Inledning 

När barnaga totalförbjöds 1979 var det inte så mycket rådande lagstiftning man ville 

förändra som samhällsopinionen. Aga hade varit i princip förbjudet sedan 1966 ge-

nom att undantaget i föräldrabalken som gav föräldrar rätt att aga sina barn tagits bort 

och brottsbalkens regler därmed blivit tillämpliga också på våld mot barn i uppfost-

ringssyfte. Problemet var att många tolkade avsaknaden av ett uttryckligt förbud mot 

barnmisshandel som att aga i viss utsträckning fortfarande var tillåtet. Departements-

chefens uttalanden i 1966 års proposition vittnar om att även lagstiftaren vid denna 

tidpunkt haft en sådan inställning.131 Samhällsattityden till barnmisshandel hade till 

viss del redan förändrats 1979. Lagstiftaren konstaterade att allt fler ansåg att aga var 

en olämplig uppfostringsmetod och att tiden därmed var mogen för ett totalförbud. 

Man ansåg dock fortfarande att den flytande gränsen mellan aga och grövre barn-

misshandel var ett större problem än själva agan i sig.132  

Mycket har hänt sedan dess. Det som fastställdes av 1979 års lagstiftare var att tiden 

då var mogen för att betrakta barnmisshandel som lika straffvärd som annan miss-

handel. Idag betraktas barnmisshandel av de allra flesta som långt mer straffvärt än 

                                                

129 Svea hovrätt, B 2392-11, 2011-10-25, s. 3 ff. 
130 Högsta domstolen, B 5332-11, 2013-02-25, s. 3 ff. 
131 Prop. 1966:96, s. 4. 
132 prop. 1978/79:67, s. 5. 
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misshandel av en vuxen eller jämnårig. Attitydförändringen har skett stegvis. Forsk-

ning har också allt tydligare kunnat visa vilka allvarliga och omfattande konsekvenser 

misshandel av barn får, både fysiskt och psykiskt. Ett tydligt exempel är den ettåriga 

flickan i ”Örebrofallet”133 som efter att hon blivit misshandlad av sin mammas pojk-

vän magrade, blev personlighetsförändrad och var rädd för alla män under en längre 

period. Lagstiftaren har vid ett flertal tillfällen uttryckt att barn måste skyddas från 

alla typer av fysiska och psykiska kränkningar eftersom även mindre allvarliga sådana 

kan medföra allvarliga men för barns hälsa och utveckling.134 Det står således klart att 

lagstiftaren och experter i årtionden varit överens om att all typ av fysisk bestraffning, 

även sådan av alldeles lindrig art, leder till skador hos barnet och därför är förbjuden. 

Därmed är det häpnadsväckande att domare (lagfarna eller inte) så sent som 2012 

uttryckte att föräldrar, i en viss situation haft rätt att kroppsligen tillrättavisa sina barn 

efter att de bråkat.135  

4.2. Konventionen om barns rättigheter  

Vad jag har kunnat hitta har barnkonventionen inte haft någon direkt påverkan på den 

straffrättsliga regleringen av barnmisshandel i Sverige. Den har dock säkerligen haft 

påverkan på andra delar av arbetet med misshandlade barn, genom införande av prin-

ciper som barnets bästa och barns rätt att komma till tals.136 Straffrätten utgör trots 

allt endast en liten del av hur samhället hanterar barnmisshandel.  I de utredningar och 

propositioner jag läst är det också främst vid behandlande av skolans, förskolans och 

socialtjänstens roll när ett barn far illa man hänvisar till barnkonventionen. I de rätts-

fall jag har studerat har domstolarna inte i något fall hänvisat till barnkonventionen.  

Att barnkonventionen inte tycks ha haft någon direkt påverkan på de straffrättsliga 

regleringarna om lindrigare barnmisshandel torde bero främst på att Sverige har haft 

ett totalförbud mot barnaga sedan 1979 medan man i konventionstexten inte har vågat 

ta det steget fullt ut. Sverige har således en mer långtgående reglering på det området 

än vad konventionen uttryckligen kräver.  

                                                

133 Göta hovrätt, B 1536-13. 
134 Se ovan under 1.1. och 2.1. 
135 Helsingborgs tingsrätt, B 6451-11, ovan under rubriken Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 

2018-12. 
136 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 3 & artikel 2. 
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Vad gäller grövre barnmisshandel konstaterade 2011 års utredning om hur Sverige 

uppfyller kraven i barnkonventionen att dessa uppfylls väl trots att barnmisshandel 

inte har någon särskild reglering i brottsbalken. Anledningen till det menade man var 

att det i brottsbalkens bestämmelser finns utrymme att ta hänsyn till om ett brott har 

begåtts mot ett barn. Som exempel nämnde utredningen 3 kap. 6 § 2 st. brottsbalken 

(grov misshandel, synnerligen grovt brott) och menade att synnerlig råhet och hän-

synslöshet kan vara att rikta grovt våld mot ett litet barn. Man menade också att 4 kap. 

4a § brottsbalken (grov fridskränkning) gav domstolarna möjlighet att se till barnets 

hela situation och döma för detta allvarliga brott även om gärningarna var och en för 

sig varit av relativt lindrig art.137 Om dessa bestämmelser utgör anledningen till att 

Sverige anser sig uppfylla barnkonventionens krav på skydd av barn mot allvarliga 

våldsbrott måste det, enligt min mening, ifrågasättas om inte domstolarna tillämpar 

dessa väl snävt. Se t.ex. (B 2018-12 från Hovrätten över Skåne och Blekinge och B 

2803-13 från Svea hovrätt). I utredningen om fridskränkningsbrotten (SOU 2011:85) 

konstaterades att åtalen för grov fridskränkning sällan bestod endast av gärningar av 

relativt lindrig art. Att det förhåller sig så beror knappast på att sådana fall inte existe-

rar utan snarare på att åtal i dessa fall läggs ner eller åtalas som flera fall av ringa 

misshandel eller ofredande. Således måste slutsatsen i 2011 års utredning om barn-

konventionen anses felaktig i denna del, d.v.s. man använder inte 4 kap. 4a § brotts-

balken för att ta hänsyn till barnets hela situation när barnet har utsatts för upprepad, 

men bedömt var för sig, lindrig misshandel. Vad gäller grov misshandel, synnerligen 

grovt brott konstaterade Svea hovrätt i B 2803-13 att rubriceringen är förbehållen de 

allra grövsta brotten. Den nyfödda pojken i fallet hade efter misshandel utförd av hans 

pappa fått omfattande och allvarligande skelettskador, men då dessa inte var bestå-

ende ansåg domstolen inte att brottet varit synnerligen grovt. Det räcker således inte, 

som utredningen anförde, att mycket grovt våld har riktats bot ett litet barn. Även 

denna av utredningen dragna slutsats måste därmed anses vara väl förhastad.   

4.3. Brottsrubricering 

4.3.1. Misshandel ringa brott och misshandel av normalgraden 

Frågan huruvida fall av aga ska bedömas som misshandel av normalgraden eller som 

misshandel, ringa brott prövades av högsta domstolen i NJA 2003 s. 537. Högsta 

                                                

137 Ds 2011:37, s. 83 ff. 
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domstolens slutsats gällande brottsrubriceringen i fallet var att det, i och med att 

misshandeln endast gett upphov till smärta och skada av helt lindrig art, varit fråga 

om ringa brott. Frågan om i vilken utsträckning det skulle anses försvårande att det 

varit fråga om aga togs av högsta domstolen upp endast i samband med straffmät-

ningen. Denna omständighet tycks således inte ha ansetts vara av betydelse för brotts-

rubriceringen. Avgörandet är nu drygt tio år gammalt och det kan, utifrån de rättsfall 

jag har studerat, urskiljas en viss tendens hos underrätterna att både vid brottsrubrice-

ringen och vid straffmätningen beakta att misshandeln riktats mot ett barn av en när-

stående i större utsträckning än vad högsta domstolen gjorde i NJA 2003 s. 537 (t.ex. i 

B 64-12 från Göta hovrätt, B 839-10 från Hovrätten för övre Norrland och B 711-09 

från Svea hovrätt) vilket torde vara i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner 

som de kommer till uttryck i propositionen till införandet av 29 kap. 2 § 8 brottsbal-

ken.138 Bestämmelsen reglerar visserligen försvårande omständigheter för straffmät-

ning men påvisar ett tydligt ställningstagande från lagstiftarens sida om att brott mot 

närstående barn ska betraktas som mer allvarliga än brott som är likartade men riktats 

mot någon annan. I samma riktning talar att misshandel riktad mot barn kan bedömas 

som grov även om inte skadorna i sig motiverar det, vilket framgår bl.a. av förarbe-

tena till 3 kap. 6 § brottsbalken. Samma förhållande borde rimligtvis gälla för distinkt-

ionen mellan misshandel av normalgraden och misshandel, ringa brott.     

I vissa fall har underrätterna dock gått mer strikt på högsta domstolens linje som den 

kommer till utryck i NJA 2003 s. 537. Exempel härpå är B 1825-08 från Hovrätten 

över Skåne och Blekinge samt RH 2000:100 från Svea hovrätt. Det är svårt att se nå-

gon egentlig enhetlighet i domstolarnas bedömningar vid fall av aga. I vissa fall kan 

utgången nästan tyckas slumpmässig. Hovrätten över Skåne och Blekinge bedömde i 

B 1825-08 en förälders slag i ansiktet samt slag med sopskyffel av metall över benen 

som ringa misshandel medan Svea hovrätt i B 2584-13 bedömde slag i ansiktet samt 

hårt tag i armen som misshandel av normalgraden med hänvisning till att det begåtts 

av en förälder mot hans barn. I båda fallen lämnade misshandeln märke. I B 2018-12 

konstaterade Hovrätten över Skåne och Blekinge att misshandel med en pinne skulle 

bedömas som misshandel av normalgraden istället för misshandel, ringa brott då den 

utövats av en förälder mot ett litet barn.  

                                                

138 prop. 2002/03:53 s. 68. 
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I Hovrätten för Övre Norrlands dom B 839-10 gjorde tingsrätten och hovrätten, be-

träffande en pappas slag i bakhuvudet mot sin tvååriga son (åtalspunkt fyra i fallet), 

utifrån samma information och utgångspunkt fundamentalt olika bedömningar av vil-

ken svårhetsgrad gärningen skulle tillmätas. Båda instanserna fann att gärningen 

styrkts genom det vittnesmål som beskrivit hur händelsen gått till och hur pojken sett 

ut under och efter slaget, men tingsrätten bedömde slaget som ofredande och hovrätt-

en som misshandel av normalgraden. Hovrättens bedömning är enligt mitt förme-

nande otvivelaktigt mer i överensstämmelse med lagstiftarens intention att brott mot 

barn ska betraktas som mer allvarliga än andra brott av samma slag. Det måste också 

anses vara en rimlig slutsats att ett slag av en storvuxen man i en tvåårings bakhuvud, 

som leder till att huvudet åker framåt, medför mer än lindrig och hastigt övergående 

smärta.  

I B 2018-12 från Hovrätten över Skåne och Blekinge hade två föräldrar upprepade 

gånger slagit sina två barn efter att de bråkat med varandra. I den överklagade domen 

hade tingsrättens majoritet uttalat att föräldrarna haft rätt att på så sätt som skett 

handgripligen tillrättavisa barnen. Konstaterandet är i direkt strid med svensk lag (6 

kap. 2 § föräldrabalken, 3 kap. 5 § och 4 kap. 7 § brottsbalken). Det ska observeras att 

barnen var tre respektive fyra år när misshandeln mot dem började. För att avbryta 

bråk barnen emellan hade föräldrarna med enkelhet kunnat lyfta bort dem från 

varandra. När föräldrarna bestraffade barnen genom att slå dem i baken måste slags-

målet dessutom med nödvändighet redan ha upphört. Barnen var således inte längre i 

stånd att skada varandra och föräldrarna befann sig inte längre i någon akut pressad 

situation. Att då, som hovrätten sedan gjorde, i förmildrande riktning beakta att för-

äldrarna saknat förmåga att behärska situationen kan, enligt min mening, inte anses 

vara i överensstämmelse med lagstiftarens intention att skydda barn från alla typer av 

kroppslig bestraffning och kränkande behandling. Det måste också ifrågasättas 

huruvida det verkligen borde ha tillmätts betydelse att föräldrarna innan de bestraf-

fade barnen genom misshandel varit tvungna att fysiskt ingripa för att sära på barnen, 

något som hovrätten beaktade vid sin bedömning att misshandeln inte istället skulle 

bedömas som grov fridskränkning.   

I B 1825-08 dömdes en mamma av Hovrätten över Skåne och Blekinge för att bl.a. ha 

slagit sin son med en sopskyffel av metall. Misshandeln bedömdes av hovrätten vara 

ringa med hänvisning till NJA 2003 s. 537. Jämförelsen med högsta domstolsfallet är 
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enligt min mening långtifrån självklar. I det fallet konstaterade högsta domstolen att 

systematisk aga är en klart försvårande omständighet men att det i det aktuella fallet 

hade varit fråga om en engångsföreteelse. I hovrättsfallet var det dock fråga om upp-

repad misshandel. Värt att påpeka är också att tingsrätten varit av uppfattningen att 

gärningen utgjort misshandel av normalgraden och att brottsligheten med hänsyn till 

de försvårande omständigheter som förelegat varit av allvarligt slag.   

Då det enda vägledande avgörandet gällande misshandel av barn i tillrättavisnings-

syfte är mer än tio år gammalt och då det (med reservation för att jag endast studerat 

ett begränsat antal fall) fortfarande tycks variera mycket både mellan och inom dom-

stolarna hur man dömer i dessa mål kanske det är dags för ett nytt prejudikat från 

högsta domstolen. Framförallt är detta angeläget eftersom NJA 2003 s. 537 inte över-

huvudtaget berör de bestämmelser som tillkommit till skydd för barn i den här typen 

av situationer. (Se vidare nedan under 4.4.1.) 

4.3.3. Grovt och synnerligen grovt brott 

Av de fall jag har studerat där gärningsmannen har dömts för grov misshandel har det 

endast i två av dessa varit fråga om någon egentlig gränsdragningsproblematik. I öv-

riga fall har misshandeln varit så allvarlig att det hos domstolarna inte funnits någon 

tveksamhet om huruvida brotten varit att betrakta som grova. I NJA 2000 s. 612 utta-

lade högsta domstolen att det vid uppsåtligt våld av det aktuella slaget var helt uppen-

bart att brottet var att betrakta som grovt oavsett om de i 3 kap. 6 § 2 st. brottsbalken 

(nu 3 kap. 6 § 1 st. 2 meningen brottsbalken) angivna kriterierna kunde anses upp-

fyllda och täckta av uppsåt. Att misshandeln riktats mot ett barn var uppenbarligen en 

förutsättning för den slutsatsen. En så allvarlig skada hade sannolikt gjort att gärning-

en bedömts som grov även om den riktats mot en vuxen, men inte med samma själv-

klarhet. Som redogjorts för ovan är det vid bedömande av om en gärning varit livsfar-

lig (vilket ju är en omständighet som särskilt ska beaktas vid avgörande om gärningen 

varit grov) inte skadornas omfattning och karaktär som avses utan om misshandeln 

utförts med sådana medel att det förelegat en av gärningsmannens uppsåt täckt risk 

för offrets liv. Vid riktande av hårt trubbigt våld mot buken på ett litet barn måste 

gärningsmannen inse att det med största sannolikhet kommer att uppstå allvarliga inre 

skador. En slutsats som inte är lika självklar vid motsvarande våld mot en vuxen per-

son. Det torde ha varit vad högsta domstolen menade med ”helt oavsett i vad mån de i 
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6 § 2 st. angivna kriterierna kan anses uppfyllda och täckta av uppsåt.”139 Hovrätten 

för Västra Sverige kom till en liknande slutsats i B 4560-11 där en pappa hade skakat 

sin nyfödda son. Hovrätten konstaterade att pappan även utan närmare kunskap om 

vilka skador skakandet troligtvis skulle orsaka måste ha insett att det fanns en avse-

värd risk att hans handlande skulle leda till svår kroppskada.  

I NJA 1992 s.  85 rådde det oenighet mellan de olika instanserna om huruvida miss-

handeln mot en ett och ett halvt-årig pojke var att bedöma som grov. Hovrätten gjorde 

bedömningen att det faktum att skadorna inte varigt av så allvarligt slag gjorde att 

misshandeln inte var att betrakta som grov. Högsta domstolen var dock, liksom tings-

rätten, av uppfattningen att, trots att det fanns vissa omständigheter som talade för det 

motsatta, misshandeln vittnat om en sådan hänsynslöshet att den måste bedömas som 

grov. Högsta domstolen gav alltså utryck åt det som redan konstaterats i förarbetena; 

att våld mot barn kan bedömas som grovt även om inte skadorna i sig motiverar det. 

Det är inte osannolikt att fallet varit en bidragande orsak till att man i senare praxis i 

så stor utsträckning beaktar det faktum att brottet riktats mot ett barn vid brottsrubri-

ceringen även vid misshandel av normalgraden. Högsta domstolens resonemang i 

fallet är lika relevant för misshandel av mindre allvarligt slag. 

I Hovrätten för Västra Sveriges dom B 4804-10, där en pappa hade misshandlat sin 

sjuttonåriga dotter, var det också fråga om ett gränsdragningsfall. Pappan dömdes för 

grov misshandel i båda instanserna. För bedömningen var det avgörande att miss-

handeln hade riktats mot ett minderårigt barn av hennes pappa. Varken tingsrättens 

eller hovrättens dom dock enhällig. Tingsrättens ordförande samt två hovrättsråd var 

av uppfattningen att skadorna inte varit av tillräckligt allvarligt slag för att bedöma 

misshandeln som grov, men att gärningen i och för sig hade ett högt straffvärde. 

Tingsrättens ordförande konstaterade även att flickan var sjutton år och därmed inte 

försvarslös på samma sätt som ett litet barn. Konstaterandet är naturligtvis riktigt i 

och för sig. Det ska dock påpekas att det i förarbetena till 29 kap. 2 § 8 brottsbalken, 

som i och för sig gäller straffmätning men som reglerar samma frågeställning (d.v.s. 

det straffvärda i att i hemmet rikta våld mot ett närstående barn) uttryckligen anges 

att, även om bestämmelsen får störst betydelse vid brott mot mindre barn, alla indivi-

                                                

139 NJA 2000 s. 612, (s. 619).  
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der under arton år är att betrakta som barn vid tillämpning av bestämmelsen.140 Ett 

barn befinner sig oavsett ålder i ett väldigt underläge i förhållande till sina föräldrar, 

särskilt för det fallet barnet bor hos föräldrarna.  

I Svea hovrätts dom B 1303-11 var det fråga om gränsdragning mellan grovt och syn-

nerligen grovt brott. En mamma dömdes för grov misshandel, synnerligen grovt brott 

efter att ha misshandlat sin fem månader gamla son med omfattande och livshotande 

skador som följd. Tingsrätten och hovrätten var i fallet överens om att brottet var att 

betrakta som synnerligen grovt. Hovrätten tycks vid denna bedömning ha lagt stor 

vikt vid förarbetsuttalandet som konstaterar att grovt våld riktat mot små barn är ex-

empel på vad som kan hänföras till den strängare straffskalan samt det faktum att poj-

ken hade dött om inte ambulanspersonalen med en gång gjort livsuppehållande åtgär-

der. Tingsrätten beaktade även att skadorna i viss mån var bestående. Även i B 2803-

13 från Svea hovrätt (som även nämnts under 4.2.) hade åklagaren yrkat på ansvar för 

synnerligen grov misshandel, men domstolen kom där till motsatt slutsats. Domstolen 

konstaterade att det visserligen var försvårande att grovt våld riktats mot ett skydds-

löst spädbarn av pappan i hemmet, men att brottet inte var att bedöma som synnerlig-

en grovt då pojken inte hade fått några bestående men. Den största skillnaden mellan 

de nu nämnda fallen är att misshandeln i det förra lett till potentiellt bestående hjärn-

skada medan misshandeln i det senare inte gjort det. I det förra fallet tycks dock inte 

den bestående hjärnskadan beaktas av hovrätten förrän vid straffmätningen. Enhetlig-

heten i Svea hovrätts tillämpande av rubriceringen grov misshandel, synnerligen grovt 

brott kan, enligt min mening, därför ifrågasättas. 

Det följer av högsta domstolens praxis att rubriceringen synnerligen grovt brott är 

förbehållet de allra allvarligaste fallen av misshandel. Högsta domstolen har dock inte 

tagit ställning till om vad som krävs för att ett misshandelsbrott mot ett barn ska anses 

vara synnerligen grovt. Med tanke på att man i propositionen till 3 kap. 6 § konstate-

rade att grovt våld riktat mot ett litet barn utgör exempel på sådan synnerlig hänsyns-

löshet och råhet som krävs för synnerligen grovt brott141 är, enligt min mening, de 

befintliga prejudikaten på området inte tillräckliga. 

Ett äldre fall som sannolikt hade rubricerats som grov misshandel, synnerligen grovt 

                                                

140 Prop. 2002/03:53 s. 111. 
141 prop. 2009/10:147, s. 18. 
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brott om det hade avgjorts idag är RH 1993:101 från Svea hovrätt, även det fallet om 

allvarlig misshandel riktad mot ett spädbarn. Hovrätten konstaterade att misshandeln 

varit kvalificerat rå och hänsynslös och menade att de försvårande omständigheterna 

långtifrån beaktats vid kvalificerandet av brottet som grovt. Pappan dömdes, efter 

beaktande av billighetsskälen i 29 kap. 5 § 8 brottsbalken, till sex års fängelse. Både 

hovrättens uttalanden i fallet och det exceptionellt långa fängelsestraffet (som alltså 

hade blivit ännu längre om det inte funnits billighetsskäl) talar för att man, om detta 

vid tidpunkten för domen hade varit en möjlighet, hade bedömt gärningarna som syn-

nerligen grova.  

4.3.4. Underlåtenhetsbrott 

I båda fallen av misshandel genom underlåtenhet jag har studerat har det varit fråga 

om små barn som utsatts för omfattande och allvarlig misshandel och där skadorna 

har förblivit obehandlade, i B 7443-11 från Svea hovrätt under en kväll och natt och i 

B 542-13 från Örebro tingsrätt under en längre tid. Som redogjorts för ovan krävs för 

att någon ska kunna hållas ansvarig för ett oäkta underlåtenhetsbrott att denne har 

någon form av garantansvar. I båda de förevarande fallen har det varit barnets 

mamma (som också varit vårdnadshavare) som har begått underlåtenhetsbrottet varför 

denna fråga inte utgjort ett problem för domstolarna. I B 7443-11 från Svea hovrätt 

dömdes även barnets styvpappa för underlåtenhetsbrott, men eftersom han friades i 

högsta domstolen kommer jag inte att beröra hans eventuella skuld i detta avsnitt. 

Föräldrars och vårdnadshavares ansvar som skyddsgaranter för sina barn följer bl.a. 

av 6 kap. 2 § föräldrabalken. Huruvida det finns någon övre gräns för hur länge för-

äldrar och andra närstående kan hållas ansvariga för underlåtenhet att söka vård för 

sina barn är oklart och det går inte att analysera utifrån endast dessa två fall, som båda 

rör misshandel av små barn som inte ens kunnat prata. Det skulle dock kunna tänkas 

att det från det att ett barn når en viss ålder och mognad krävs mer för att en närstå-

ende ska kunna hållas ansvarig för underlåtenhetsbrott och att kraven därefter höjs 

ytterligare i takt med barnets utveckling. När, som i de ifrågavarande fallen, ett barn 

har utsatts för misshandel i hemmet vore det dock rimligt att en förälder eller annan 

närstående skulle kunna hållas ansvarig för underlåtenhet att söka vård för barnet rela-

tivt högt upp i ålder. Barn som utsätts för våld i hemmet befinner sig i en särskilt ut-

satt situation och kanske inte själva vågar söka vård av rädsla för att avslöja och där-

med skada gärningsmannen eller av rädsla för ytterligare repressalier.  
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4.3.4. Grov fridskränkning 

Grov fridskränkning är ett allvarligt brott med hög straffskala (sedan maj 2013 fäng-

else i lägst nio månader och högst sex år). Det är således inte konstigt att fridskränk-

ningsbrottet tycks tillämpas med viss restriktivitet. I förarbetena uttalas också att det 

som utgångspunkt ska röra sig om relativt allvarliga gärningar. Det får dock inte för-

bises att man i förarbetena också konstaterar att även fall bestående av endast gär-

ningar som var och en för sig kan betraktas som lindriga kan omfattas av bestämmel-

sen om de sammantaget lett till att allvarligt skada offrets självkänsla. Det torde vara 

särskilt viktigt vid fall av barnmisshandel där det ofta rör sig om ett flertal fall av lind-

rigare misshandel i bestraffningssyfte. Med beaktande av att läkare och psykologer 

länge konstaterat att barn far illa redan av lindriga fysiska övergrepp torde det vara av 

vikt att denna möjlighet utnyttjas. Man får heller inte glömma bort syftet med infö-

randet av fridskränkningsbrotten, vilket bl.a. var att domstolarna skulle kunna ta 

större hänsyn till att kränkningarna av en person varit upprepade och systematiska då 

detta i många fall leder till långt större konsekvenser än själva övergreppen i sig.142 I 

SOU 2011:85 konstaterades att det i majoriteten av fall år 2009 där åtal väckts för 

fridskränkningsbrott också hade dömts för fridskränkningsbrott och inte för de en-

skilda gärningarna.143 Utredningen tittade dock på fridskränkningsbrotten som helhet 

varför ingen säker slutsats kan dras gällande just grov fridskränkning vid barnmiss-

handel. Som diskuterats under 4.2. konstaterade utredningen även att åtalen för 

fridskränkningsbrott sällan bestod av endast relativt lindriga gärningar.144 En del av 

problemet tycks således ligga i att åklagarna i sådana fall inte väcker åtal för grov 

fridskränkning utan för de enskilda gärningarna. 

I högsta domstolens dom B 5332-11 ansåg tingsrätten att man inte genom pojkens 

berättelse kunde fastställa hårdhetsgraden av örfilarna, men att de i vart fall inte varit 

av allvarligt slag och att kraven för grov fridskränkning därmed inte varit uppfyllda. 

Tingsrätten hänvisade i fallet till RH 2003:11 där tre fall av misshandel av normalgra-

den inte bedömts utgöra grov kvinnofridskränkning då endast en av skadorna varit av 

allvarligt slag. Med tanke på lagstiftarens uttryckliga och upprepade ståndpunkt att 
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brott mot barn ska betraktas som allvarligare än brott mot vuxna verkar det vanskligt 

att jämföra dessa fall rakt av. Huruvida fridskränkningsbrott mot barn ska anses vara 

allvarligare än fridskränkningsbrott mot vuxna framgår visserligen inte av förarbetena 

till lagen. Det förhållandet torde dock inte gå att dra någon slutsats av då utredning 

och propositionen främst fokuserade på ”kvinnofrid.” Barn omnämns i propositionen i 

princip endast vid konstaterandet av att grov fridskränkning ska vara tillämpligt även 

när offret är ett närstående barn. 145 Då flertalet andra bestämmelser och förarbetsutta-

landen i allmänna ordalag stadgar att brott mot barn är allvarligare än brott mot vuxna 

borde det rimligtvis förhålla sig så även med fridskränkningsbrotten. I det aktuella 

fallet dömdes pappan för grov fridskränkning i hovrätten. Skillnaden i instansernas 

bedömning tycks dock främst ha berott på bevisvärdering (se vidare under 4.3.5.). 

I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom B 2018-12 dömde hovrätten inte för grov 

fridskränkning då man inte ansåg att gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning 

eller att de hade varit ägnade att allvarligt skada barnens självkänsla på så sätt som 

krävdes. Hovrätten konstaterade att gärningarna varit glest utspridda i tiden, att de 

haft ett lågt straffvärde och att misshandeln föregåtts av motiverade ingripanden av 

föräldrarna. I fallet var det fråga om ett stort antal fall av hot och misshandel mot väl-

digt små barn. Det är, enligt min mening, svårt att se hur sådana hemförhållanden inte 

skulle vara ägnade att allvarligt skada barnens självkänsla. Barnen lär knappast ens ha 

minnen från en tillvaro utan hot och misshandel då de var så små när det började. Att 

misshandeln föregåtts av att föräldrarna handgripligen behövt sära på barnen för att de 

bråkat med varandra borde rimligtvis inte vara relevant för brottsrubriceringen. Som 

hovrätten själv konstaterade i domskälen leder inte det till att misshandeln är laglig 

eller godtagbar. Att gärningarna, när man ser varje förälders handlande mot varje barn 

för sig, varit glest utspridda i tiden borde heller inte i sig innebära att det inte kan vara 

fråga om led i en upprepad kränkning.  

Förutom möjligheten att se till offrets hela situation är en viktig grundtanke med kon-

struktionen av fridskränkningsbrotten att det ska gå att åtala för brott även om offret 

inte exakt kan ange tidpunkt och plats för angreppen, då händelserna lätt flyter sam-

man och blandas ihop för en person för vilken våld och kränkningar har blivit vardag. 

En fråga man behöver ställa sig är vad som händer i de fall där åklagaren yrkar på 
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grov fridskränkning och där målsäganden inte kan redogöra mer exakt för när och var 

de olika övergreppen inträffat, men där domstolen av någon anledning gör bedöm-

ningen att kraven för grov fridskränkning inte är uppfyllda? Finns det en risk att gär-

ningsbeskrivningen då inte anses vara tillräckligt specifik för att gärningsmannen ska 

kunna fällas för de enskilda gärningarna, även om det i och för sig står klart att t.ex. 

misshandel har begåtts vid någon tidpunkt inom den av åklagaren angivna tidsramen? 

Troligtvis finns det en sådan risk, men det går inte att, utifrån det begränsade material 

jag studerat, dra några säkra slutsatser om det. Om det förhåller sig så att miss-

handelsgärningar, som är styrkta i alla avseenden utom vad gäller tids- och rums-

aspekten, inte kan dömas för då de hamnar mellan två brottsrubriceringar finns det en 

mycket olycklig lucka i lagstiftningen. 

4.4. Straffmätning 

4.4.1. Försvårande omständigheter 

Misshandel, ringa brott 

Av de tre fall av ringa misshandel jag har studerat har domstolen endast i ett av dem 

(RH 2000:100) uttryckt att det har varit en försvårande omständighet att misshandeln 

riktats mot ett barn. Tingsrätten, vars domslut fastställdes av hovrätten, konstaterade 

att det trots att misshandeln var att betrakta som ringa, fanns anledning att se allvarligt 

på brottet då det begåtts mot en liten pojke som befunnit sig i gärningsmannens vård. 

Fallet avgjordes innan den åttonde punkten i 29 kap. 2 § infördes.  

I det andra fallet, NJA 2003 s. 537, konstaterade högsta domstolen att det inte fanns 

några försvårande omständigheter. Lagändringen genom vilken man införde den åt-

tonde punkten i 29 kap. 2 § brottsbalken hade trätt ikraft några månader innan högsta 

domstolens avgörande. Det ifrågavarande brottet hade dock begåtts före lagändringen 

vilket kan förklara varför punkten inte beaktades. Det kan dock ifrågasättas varför 

högsta domstolen inte överhuvudtaget nämnde lagändringen. I förarbetena till infö-

randet av 29 kap 2 § 8 anförde regeringen att syftet med lagändringen var att skydda 

barn i utsatta situationer och att värna om barns rätt till en trygg hemmiljö där de får 

slippa alla typer av våld. I och med att högsta domstolens uttalande i fallet om att vare 

sig platsen för misshandeln eller några andra omständigheter varit försvårande inte 

överensstämmer med det syftet kan räckvidden av avgörandet i denna del, enligt min 

mening, ifrågasättas.  
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I det tredje fallet, B 1825-08 från hovrätten över Skåne och Blekinge, förde hovrätten 

överhuvudtaget inte något resonemang kring försvårande omständigheter. Tingsrätten 

hade i fallet uttalat att gärningarna, med hänsyn till att det rört sig om upprepat våld 

mot ett barn i det egna hemmet, varit av så allvarligt slag att ingen annan påföljd än 

fängelse kunde komma ifråga. Hovrätten var dock av uppfattningen att det inte fanns 

skäl för en mer ingripande påföljd än villkorlig dom jämte ett kraftigt bötesstraff. Att 

hovrätten inte överhuvudtaget berör frågan on försvårande omständigheter i ett fall 

om upprepad misshandel av ett barn av dess förälder i hemmet måste, enligt min me-

ning, ifrågasättas. Lagstiftningen lämnar knappast några tveksamheter på denna 

punkt.  

 

Misshandel av normalgraden 

I de fall jag har studerat där misshandeln (eller någon av misshandelsgärningarna) har 

bedömts utgöra brott av normalgraden har domstolarna i första hand beaktat det fak-

tum att brottet begåtts mot ett barn i hemmiljön vid brottsrubriceringen. I flera av 

dessa tycks domstolarna ha varit av uppfattningen att det därmed inte funnits ut-

rymme att beakta dessa omständigheter vid straffmätningen. Så var fallet i Göta hov-

rätts dom B 64-12, hovrätten över Skåne och Blekinges dom B 2018-12 samt Svea 

hovrätts dom B 2389-13. Även i hovrätten för övre Norrlands dom B 839-10 beakta-

des dessa omständigheter vid brottsrubriceringen beträffande de gärningar som ansågs 

vara mindre allvarliga. Det faktum att brottet begåtts mot ett barn i hemmet beaktades 

dock vid straffvärdebedömningen av den gärningen i fallet där skadorna i sig ansågs 

medföra att den skulle bedömas som misshandel av normalgraden. I två fall från Svea 

hovrätt, 1522-94 och 2584-13, beaktas det faktum att brottet begåtts mot ett barn av 

en närstående i hemmiljön vid både brottsrubriceringen och straffmätningen. Det var 

inte i något av fallen fråga om så allvarlig misshandel att skadorna i sig, såvitt fram-

går, hade medfört att brottet hade rubricerats som misshandel av normalgraden. I Svea 

hovrätts dom B 5747-10 fördes överhuvudtaget inget resonemang kring försvårande 

omständigheter. I fallet ansåg hovrätten att våldet i sig medförde att brottet inte kunde 

betraktas som ringa. Det bör enligt min mening ifrågasättas varför man då inte vid 

straffmätningen beaktade att brottet begåtts av en pappa mot hans son eller åtminstone 

redovisade av vilken anledning man ansåg det rimligt att avvika från bestämmelserna 

om att sådana omständigheter bör beaktas.  
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Grov och synnerligen grov misshandel 

I de flesta fall av grov misshandel jag har studerat har, som konstaterats ovan, miss-

handeln varit av så allvarligt slag att det inte har rått några tveksamheter om huruvida 

brottet varit att anse som grovt. I samtliga dessa fall har det faktum att brottet begåtts 

mot ett barn, i hemmiljön beaktats vid straffmätningen.  

I NJA 2000 s. 612 beaktade högsta domstolen i försvårande riktning vid straffmät-

ningen dels att styvpappan utnyttjat den lilla flickans skyddslösa ställning och dels att 

han missbrukat det särskilda förtroende som mamman visat genom att anförtro flickan 

i hans vård (29 kap. 2 § 3 & 4). Mannen dömdes till fängelse i tre år. Fallet har senare 

ansetts innebära en strängare syn från högsta domstolens sida beträffande misshandel 

som riktats mot barn. I NJA 2003 s. 174 dömdes en man till fem års fängelse för grov 

misshandel och vållande till annans död av sin styvson. Vid straffmätningen beakta-

des att pojken hade utsatts för grovt våld av någon som hade haft att ansvara för hans 

trygghet. Fallet avgjordes i högsta domstolen några månader innan lagändringen ge-

nom vilken man införde den åttonde punkten i 29 kap. 2 §, men domen ger uttryck för 

precis det lagstiftaren ville uppnå med lagändringen, dvs. en strängare syn på våld 

riktat mot närstående barn.  

I Svea hovrätts dom B 1303-11 beaktades att brottet begåtts mot ett litet skyddslöst 

barn både vid rubriceringen av brottet som grov misshandel, synnerligen grovt brott 

och vid straffmätningen. Gärningen ansågs ha ett straffvärde om fängelse i fem år 

(mamman dömdes på grund av sin psykiska störning till fängelse i fyra år). Som re-

dogjorts för ovan finns det vid gradindelade brott mindre utrymme att beakta försvå-

rande omständigheter vid straffmätningen då dessa i regel redan beaktats i viss ut-

sträckning. Det utrymmet lär vara särskilt litet när ett brott rubricerats som grov miss-

handel, synnerligen grovt brott då denna brottsrubricering endast används i exception-

ellt försvårande fall. I det nu nämnda fallet ansåg Svea hovrätt att straffvärdet låg ett 

år över straffminimum för synnerligen grovt brott. Vid denna bedömning beaktades 

att gärningen riktats mot ett helt skyddslöst barn samt att det fanns övervägande risk 

att hans hjärnskada skulle bli bestående. Omständigheterna är delvis samma som de 

som beaktades vid rubriceringen av brottet som synnerligen grovt. Det måste enligt 

min mening tolkas som att hovrätten ansett att dessa försvårande omständigheter inte 

beaktats i tillräcklig grad ens vid rubriceringen av brottet som synnerligen grovt.  
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Huruvida högsta domstolens avgöranden har haft någon större påverkan på underrät-

ternas praxis gällande straffmätning av barnmisshandelsfall bedömer jag som tvek-

samt. Med reservation för att jag endast har studerat ett urval av fall kan konstateras 

att underrätterna inte i något av dessa fall har refererat till högsta domstolens avgö-

randen om barnmisshandel. I de fall domstolarna överhuvudtaget hänvisat till något 

som stöd för sin slutsats att våldsbrott mot ett barn ska anses särskilt straffvärt har det 

varit till bestämmelserna i brottsbalken eller till dess förarbeten. I NJA 2003 s. 174 

påpekade högsta domstolen visserligen själv att NJA 2000 s. 612 hade inneburit en 

strängare syn på barnmisshandel från högsta domstolens sida. Frågan är dock om det 

innebar någon större skillnad från vad underrätterna redan ansåg gällde. I Svea hov-

rätts dom RH 1993:101, som avgjordes sju år före NJA 2000 s. 612, ansågs det fak-

tum att gärningarna hade begåtts mot ett litet skyddslöst barn medföra att de hade ett 

särskilt högt straffvärde och i NJA 2000 s. 612 hade hovrätten redan konstaterat att 

gärningen hade ett straffvärde motsvarande tre års fängelse, vilket var vad högsta 

domstolen sedan fastställde.  

4.4.2. Förmildrande omständigheter 

Förutom vad gäller minskad förmåga att inse gärningens innebörd till följd av psykisk 

störning har de i 29 kap. 3 § brottsbalken uppräknade förmildrande omständigheterna 

inte beaktats av domstolarna i något av de fall jag har studerat. De av omständigheter-

na som, förutom psykisk störning, skulle kunna tänkas komma i fråga att beakta vid 

fall av barnmisshandel är provokation (första punkten) samt begränsad förmåga att 

kontrollera sitt handlande till följd av t.ex. extrem trötthet (andra punkten). Vad gäller 

provokation konstaterade Eksjö tingsrätt i B 2468-10  att det ligger i barns och ung-

domars natur att vara trotsiga och inte göra som de blir tillsagda och att det är om-

ständigheter som i princip aldrig kan utgöra provokation i brottsbalkens mening. Om 

man ser till alla förarbetsuttalanden som finns gällande barns utsatthet och underläge i 

förhållande till vuxna samt alla bestämmelser som finns och behöver finnas för att 

skydda barn synes det uttalandet stämma väl överens med gällande rätt. Det ingår i 

föräldrarollen att hitta lämpliga, våldsfria sätt att hantera sina barn på även när de be-

ter sig trotsigt eller provocerande. Vad gäller andra punkten i 29 kap. 3 § ska den en-

ligt förarbetena, förutom vad gäller psykisk störning, endast tillämpas i exceptionella 



 61 

situationer.146 Denna punkt lär således i princip inte heller bli tillämplig vid fall av 

barnmisshandel då extrem trötthet till följd av att vara t.ex. småbarnsförälder knappast 

torde vara exceptionellt. Att det förhåller sig så bekräftas i viss mån även av Hovrätt-

en för Västra Sveriges uttalande i B 4560-11 där en pappa dömdes för grov miss-

handel för att ha skakat sin elva veckor gamla son. Hovrätten menade att det faktum 

att pappan befunnit sig i en mycket pressad situation och möjligen varit instabil och 

fysiskt utmattad ställda mot bebisens skyddsintresse inte kunde tillmätas någon större 

betydelse. Man ansåg dock att det kunde beaktas i någon mån.   

I och med att uppräkningen i 29 kap 3 § endast är exemplifierande kan även andra 

omständigheter beaktas som förmildrande. Utifrån de fall jag studerat kan konstateras 

att det faktum att misshandeln föregåtts av att barnet varit bråkigt tycks vara en om-

ständighet domstolarna tillmäter betydelse, särskilt om bråkigheten lett till att föräl-

dern har känt sig pressad. Huruvida omständigheten beaktas vid brottsrubriceringen 

eller vid straffmätningen tycks variera. I NJA 2003 s. 537 dömdes mamman för ringa 

misshandel till penningböter med beaktande av att hon handlat i en för henne pressad 

situation då sonen varit bråkig. Ett straff som ligger en bit under genomsnittet för 

ringa misshandel.147 I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2018-12 utgjorde det 

faktum att föräldrarnas misshandel förgåtts av ett befogat ingripande mot barnen som 

bråkat en del i att gärningarna bedömdes som skilda fall av misshandel och inte som 

grov fridskränkning. I Hovrätten för Nedre Norrlands dom B 890-10 var ett hovrätts-

råd skiljaktigt och av uppfattningen det skulle beaktas i förmildrande riktning vid 

straffmätningen att mamman endast slagit barnen när de enligt hennes uppfattning 

handlat felaktigt och att hon därmed inte haft för avsikt att skada dem. Enligt mitt 

förmenande måste detta anses vara en ålderdomlig och problematisk syn. I samtliga 

fall jag har studerat, förutom vid underlåtenhetsbrotten och i fall där målsägandena 

har varit spädbarn, har misshandeln skett i samband med att det aktuella barnet bråkat 

eller betett sig på ett sätt som gärningsmannen betraktat som felaktigt. Fall av barn-

misshandel i familjen tycks således allt som oftast handla om att en förälder eller 

styvförälder under ett bråk eller någon annan uppfostringssituation brusat upp och 

tappat fattningen. Det gäller särskilt vid misshandel av normalgraden och vid miss-

                                                

146 Prop. 1987/88:120, s. 86. 
147 Borgeke m.fl., Studier rörande påföljdspraxis m.m., s. 330. 
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handel, ringa brott, dvs. vid sådana fall som tidigare hade varit tillåtna som aga, eller 

som hade varit på gränsen till tillåtna. Att det då skulle vara tillräckligt för att en 

förmildrande omständighet ska anses föreligga att barnet har varit bråkigt och betett 

sig på ett enligt föräldern felaktigt sätt eller att föräldern befunnit sig i en situation han 

eller hon inte kunnat bemästra måste starkt ifrågasättas. I RH 2000:100 konstaterade 

Svea hovrätt att man i brist på utredning om det andra misshandelstillfället ansåg sig 

böra utgå från att pappan även vid detta tillfälle handlat för att tillrättavisa sonen. Av 

det uttalandet måste man dra slutsatsen att hovrätten betraktar den omständigheten att 

misshandeln skett i tillrättavisningssyfte som förmildrande i sig. Ett sådant tankesätt 

lär knappast ha varit vad lagstiftaren tänkt sig med att totalförbjuda aga.  

Det ska dock påpekas att domstolarna inte i samtliga fall beaktat det faktum att barnet 

betett sig besvärligt som en förmildrande omständighet. Såvitt framgår av domskälen 

har så inte skett i Svea hovrätts dom B 5747-10, Göta hovrätts dom B 64-12 eller 

Svea hovrätts dom B 2389-13  

4.5. Bevisvärdering 

Bevisvärderingsfrågor kan skapa stora problem vid mål om barnmisshandel. Det visar 

sig bl.a. genom stora skillnader i domstolarnas bedömningar. Bevisvärderingen på-

verkar inte bara frågan om den åtalade gärningen kan anses styrkt, utan också be-

dömningen av brottets svårhetsgrad och straffvärde. Anledningen till att bevisningen 

är särskilt komplicerad vid brott mot barn är att det, vilket konstaterats ovan, sällan 

anses lämpligt att hålla förhör med barn inför domstolen. Istället spelar upp videoupp-

tagning av tidigare hållna polisförhör med barnet, vilket ger utsagan ett sämre bevis-

värde. Bevisläget blir naturligtvis än mer komplicerat när målsäganden är så liten att 

förhör överhuvudtaget inte kan hållas.  

Bevisvärderingens betydelse för brottsrubriceringen visar sig tydligt genom tingsrät-

tens och hovrättens resonemang i B 5332-11 från högsta domstolen (som endast prö-

vade påföljdsfrågan). Tingsrätten bedömde den äldsta sonens vittnesmål som trovär-

digt, men ansåg att det inte räckte för att styrka gärningsbeskrivningen eller bedöma 

hårdheten av de erkända örfilarna. Hovrätten ansåg dock att sonens utsaga, bl.a. ef-

tersom att den ansågs mer trovärdig än pappans samt bekräftades av stödbevisning, 

kunde ligga till grund för fällande dom i enlighet med gärningsbeskrivningen. Ett an-

nat exempel är tingsrättens och hovrättens olika resonemang i B 5747-10 från Svea 

hovrätt, där en pojke hade tilldelats minst två slag i bakhuvudet av sin pappa. Tings-
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rätten menade att pojken sannolikt hade upplevt händelsen som mer dramatisk än vad 

en utomstående skulle ha gjort. Man bedömde att slaget med öppen hand i bakhuvu-

det var ett typiskt sådant fall som enligt NJA 2003 s. 537 skulle betraktas som ringa 

misshandel. Hovrätten ansåg dock, med utgångspunkt i pojkens berättelse om händel-

seförloppet och hur han känt sig efteråt tillsammans med utredningen i övrigt att det 

var styrkt att pojken utsatts för sådant våld och åsamkats sådan smärta att gärningen 

skulle bedömas som misshandel av normalgraden. I båda de nu redogjorda fallen har 

tingsrätten och hovrätten utifrån samma information gjort helt olika bedömningar 

gällande både händelseförlopp och bevisläge, vilket självfallet är problematiskt. Det 

bör enligt min mening också ifrågasättas på vilka grunder tingsrätten drog slutsatsen 

att pojken sannolikt upplevt situationen värre än den var, då det såvitt jag kunnat ut-

läsa ur domen inte funnits något som tytt på det. Uppfattningen att det inte tycks ha 

förhållit sig på så sätt får stöd av hovrättens bedömning.  

I Svea hovrätts dom B 711-09 hade en femårig pojke daskats/slagits på rumpan. Pap-

pan hade erkänt gärningen men menade att den inte utgjorde misshandel. Tingsrätten 

konstaterade att pojken hade tilldelats ett slag mot kroppen och att gärningen därmed 

skulle bedömas som misshandel som med hänsyn till de försvårande omständigheter-

na inte kunde anses ringa. Hovrätten menade dock att det inte var styrkt att gärningen 

hade medfört smärta och att den därmed inte var straffbar som misshandel. Då pojken 

inte hade lämnat några uppgifter om det aktuella tillfället och då storasysterns uppgif-

ter inte ansetts utgöra tillförlitligt underlag för huruvida slagen varit förenade med 

smärta fick bedömningen göras på grundval av pappans berättelse om händelsen, en-

ligt vilken pojken inte hade reagerat något särskilt på slagen. Fallet visar tydligt på de 

bevissvårigheter som uppkommer i mål där små barn är målsäganden och vittnen. De 

kan ha svårt att utrycka sig och de har en annan uppfattning om vad som är relevant 

att berätta om en viss situation än vad vuxna har. Som åklagaren anförde i målet ver-

kar det rimligt att anta att våld som utövats i bestraffningssyfte är förenat med viss 

smärta. Det tycks även ha varit tingsrättens linje, även om det inte uttryckligen fram-

går av domskälen. Frågan är dock om det är så självklart att samtliga fall av slag utde-

lade i bestraffningssyfte är förenade med smärta att tillförlitlig bevisning därom inte 

måste krävas? Som konstaterats ovan gjorde Svea hovrätt bedömningen att så inte är 

fallet. Det betyder dock inte att pappans åtgärd var tillåten enligt föräldrabalken. 6 kap 

1 § föräldrabalken förbjuder uttryckligen all kroppslig bestraffning och kränkande 

behandling. 
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I Svea hovrätts dom 2803-13 hade en nyfödd pojke omfattande skelettskador som inte 

ansågs kunna ha uppstått på något annat sätt än genom annans avsiktliga våld. Poj-

kens pappa åtalades men friades i tingsrätten som menade att det, trots att det fanns 

omständigheter som talade för att pappan skulle ha orsakat pojkens skador, inte helt 

kunde uteslutas att de tillfogats av någon annan som passat pojken. Hovrätten ansåg 

dock att denna förklaring var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende och 

dömde pappan för grov misshandel. Pojkens skador hade uppkommit vid minst två 

tillfällen och barnvakterna hade endast passat pojken en gång var utan att någon av 

föräldrarna varit med. Även det fallet visar på svårigheterna att bevisa en gärning där 

offret av en eller annan anledning inte kan prata. Självfallet ska det som högsta dom-

stolen konstaterade i NJA 1991 s. 56 krävas mer än att det inte förefaller som att nå-

gon annan än den misstänkta gärningsmannen har haft möjlighet att begå brottet, även 

om det konstaterandet kompletteras med en till synes rimlig förklaring om hur och 

varför det skulle ha skett. Det ska dock heller inte vara omöjligt att döma någon till 

ansvar för ett brott mot någon som inte kan berätta om hur det har gått till. I det aktu-

ella fallet kan man nästan få uppfattningen att tingsrätten har stirrat sig blind på det 

faktum att det finns bevissvårigheter, medan hovrätten har tänkt till och därmed kun-

nat bortse från en förklaring som vid närmare betraktande måste anses orimlig. Att 

den nyfödda pojken under sina två första levnadsmånader skulle råka ut för två barn-

vakter som oberoende av varandra utsatt honom för grov misshandel måste anses 

långt mer än osannolikt, särskilt tillsammans med övriga omständigheter i målet.  

En annan problematisk aspekt på bevisning vid mål om barnmisshandel, framförallt 

mot spädbarn, är den betydelse som av naturliga skäl tillmäts rättsintyget. Det är i 

regel med detta som grund domstolarna utesluter att skadorna uppstått på annat sätt än 

genom misshandel. Det är givetvis problematiskt ur rättsäkerhetssynpunkt att dom-

stolarna i så stor utsträckning förlitar sig på ett utlåtande som är skrivet av endast en 

person, eventuellt i kombination med förhör med denne (se t.ex. 2803-13 från Svea 

hovrätt). Det är å andra sidan svårt att tänka sig något annat alternativ. Domstolarna 

saknar kompetens att på egen hand bedöma komplicerade medicinska frågeställning-

ar. Skulle de behöva avgöra mål av aktuellt slag utan möjligheten att förlita sig på 

expertutlåtanden skulle det leda antingen till ännu mer rättsosäkerhet genom att dom-

stolarna utan vägledning försökte bedöma dessa frågor eller till att ingen någonsin 

skulle kunna hållas ansvarig för grova våldsbrott mot små barn. Frågeställningen är 
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dock särskilt aktuell nu när karolinska universitetssjukhusets expertgrupp MIO:s sätt 

att fastställa diagnosen skakvåld samt dess stora inflytande i dessa mål ifrågasatts.148 

4.6. Närståendebegreppet 

Vad som krävs för att någon ska anses närstående till ett barn som han eller hon har 

utsatt för misshandel är minst sagt otydligt. I förarbetena är förutsättningarna för detta 

ofta svepande beskrivna eller inte beskrivna alls. Frågan tycks i stor utsträckning vara 

lämnad åt rättstillämpningen.  

Att en förälder ska anses vara närstående är i de flesta fall självklart varför det förhål-

landet inte torde skapa några större problem. De svåra gränsdragningsfrågorna upp-

kommer i regel när barnet har separerade föräldrar och när någon av dem lever till-

sammans med en ny partner. Särskilt uppstår problem för det fall barnets förälder ofta 

byter partner och olika styvföräldrar under begränsade perioder spelar en stor roll i 

barnets liv och har inflytande över det.  Svårigheterna består i att bedöma vilken ställ-

ning dessa styvföräldrar har kommit att få i barnets liv under den kortare eller längre 

period de har levt tillsammans och utifrån vilka kriterier det ska bedömas. Det förhål-

landet att det finns två föräldrar som är närstående till barnet bör, enligt min mening, 

inte utesluta att även en eller två styvföräldrar kan vara närstående till barnet i lagens 

mening. Inte heller bör ett sådant förhållande förhindra att en eller två styvföräldrar 

kan vara skyddsgaranter för barnet. Domstolarnas resonemang i de rättsfall jag stude-

rat tyder inte heller på att så skulle vara fallet.  

I förarbetena till fridskränkningsbrotten anges att en make eller sambo till gärnings-

mannen och dennes barn ska anses vara närstående i förhållande till honom eller 

henne.149 Några tydligare riktlinjer än så ges inte vilket skapar en del frågor. Om bar-

net bor hos gärningsmannen och föräldern varannan helg eller en gång i månaden är 

det då närstående till gärningsmannen? Hur länge måste barnets förälder och gär-

ningsmannen ha varit sambos för att barnet ska bli närstående till gärningsmannen? 

Om barnet inte bor hos föräldern och gärningsmannen men är på besök ofta och då 

utsätts för upprepade kränkningar (t.ex. om barnet bor hos den andre föräldern men 

denne bor så nära att barnet kan springa emellan), är barnet då närstående till gär-

                                                

148 http://fof.se/tidning/2014/1/artikel/nu-ifragasatts-kopplingen-mellan-hjarnskador-och-skakvald, 

2014-04-15. & http://www.dn.se/nyheter/sverige/efter-flera-domar-experter-oeniga/, 2014-04-15. 
149 Prop. 1997/98:55, s. 133. 
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ningsmannen? Levnadsgemenskap har ansetts vara en utgångspunkt för att någon ska 

betraktas som närstående,150 men undantag har gjorts i praxis för fall av grov kvinno-

fridskränkning151 varför det inte är helt klart huruvida det är det krav. Oklarheterna 

medför uppenbarligen en risk för att olika domstolar gör helt olika bedömningar av 

vad som krävs för att ett barn ska anses vara närstående till gärningsmannen.  

Den vidaste tolkningen av närståendebegreppet, åtminstone vad gäller fall där barn 

har utsatts för våldsbrott, återfinns i 29 kap. 2 § 8 brottsbalken. Närstående enligt be-

stämmelsen är i första hand föräldrar eller fosterföräldrar samt andra typer av sambo-

förhållanden. Även andra personer som barnet har en nära och förtroendefull relation 

till ska dock enligt författningskommentaren omfattas av bestämmelsen.152  Någon 

mer noggrann beskrivning än så ges inte heller i förarbetena till denna bestämmelse. 

Till skillnad från vad som gäller vid grov fridskränkning tycks det i denna bestäm-

melse inte vara någon utgångspunkt för bedömningen att barnet och förövaren lever 

tillsammans. Tyngdpunkten vid bedömningen tycks snarare ligga vid en sammanväg-

ning av kriterierna i bestämmelsen. D.v.s. är barnets relation till förövaren så nära och 

förtrolig att brottet är ägnat att skada barnets trygghet i förhållande till personen? 

Garantansvar på grund av nära levnadsgemenskap utgör ett slags närståendeansvar, 

varför jag har valt att diskutera det tillsammans med andra typer av närståendefrågor. 

Att ha ett garantansvar innebär att man har en straffrättslig skyldighet att handla i 

vissa situationer.153 Då en skyldighet att handla är mer ingripande än en skyldighet att 

avstå från en viss handling är det naturligt att bedömningen av vem som kan anses ha 

ett sådant ansvar är snäv. Garantläran är, särskilt när det gäller garantansvar på grund 

av nära levnadsgemenskap, väldigt oklar. Föräldrar har i normalfallet ett sådant an-

svar för barnet varför det förhållandet inte heller här torde utgöra något större pro-

blem. Liksom för närståendebegreppet vid grov fridskränkning är det styvföräldrarna 

som utgör svårigheten. Högsta domstolen tog ställning till frågan om en styvförälder 

kunde anses ha garantansvar på grund av nära levnadsgemenskap i NJA 2013 s. 588, 

där en två och ett halvt-årig pojke fått bl.a. en mycket allvarlig brännskada på handen. 

                                                

150 Prop. 1997/98:55, s. 132 f. 
151 Se t.ex. NJA 2004 s. 97 
152 Prop. 2002/03:53, s. 111. 
153 Jareborg, Brotten, första häftet, s. 211 ff. 
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Hans mamma och styvpappa hade medvetet väntat till nästa dag med att söka vård, 

vilket skapade onödigt lidande för pojken. Både mamman och styvpappan dömdes för 

grov misshandel genom underlåtenhet i hovrätten. Styvpappan och mamman hade levt 

tillsammans i ca sex månader. Pojken hade under denna tid bott tillsammans med 

dem, först varannan vecka och sedan på heltid förutom varannan helg under flera må-

nader. Styvpappan hämtade pojken på förskolan flera dagar i veckan och både försko-

lepersonalen och styvpappans syster var av uppfattningen att han hade varit engagerad 

i pojkens liv och delaktig i hans uppfostran. Högsta domstolens majoritet var dock av 

uppfattningen att det, trots dessa omständigheter, inte var visat att han hade haft del i 

pojkens omvårdnad och fostran på ett sådant sätt som krävs för ansvar. Två justitieråd 

var skiljaktiga och ansåg att styvpappan hade varit så delaktig i pojkens liv och upp-

fostran att han haft ett självständigt ansvar att ingripa när mamman förhållit sig pas-

siv.  

Majoritetens slutsats i fallet är enligt min mening problematisk. Det var i fallet fråga 

om en pojke som bott tillsammans med mannen under en femtedel av sitt liv. Han 

träffade styvpappan mer än sin egen pappa och enligt utredningen fungerade mannen i 

praktiken som en förälder för pojken. Situationen är mycket vanlig. Högsta domsto-

lens beslut leder till att styvföräldrar i princip aldrig kan få ett självständigt ansvar att 

söka vård för ett litet barn som är i uppenbart behov av det. Genom att styvpappan var 

den som flera dagar veckan hämtade på förskolan och spenderade eftermiddagarna 

med pojken hade han en mer aktiv roll än vad många styvföräldrar har efter flera års 

levnadsgemenskap. Det är oklart hur stort engagemang högsta domstolens majoritet 

anser krävs för att ansvar ska föreligga. Självfallet har barnets förälder eller vårdnads-

havare ett särskilt ansvar för att barnet får den vård det behöver. När denne förhåller 

sig passiv är det dock inte förenligt med barns rätt till trygghet och omsorg att inte en 

styvförälder, som i praktiken fungerat som en förälder under sex månaders tid, inte 

ska ha ett självständigt sådant ansvar. Särskilt orimligt blir det med tanke på hur van-

lig den aktuella levnadssituationen är idag. 

Högsta domstolens bedömning i NJA 2013 s. 588 framstår som orimligt snäv också 

när man jämför med ”närståendebedömningar” vid andra typer av brott. I NJA 1993 s. 

68 var det fråga om övergrepp genom aktiv handling, men en jämförelse av högsta 

domstolens resonemang i fallen kan ändå vara av relevans. I fallet från 93 konstate-

rade högsta domstolen att en fjortonårig flicka skulle anses ha stått under sin styvpap-
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pas fostran trots att han enligt domstolen inte tagit en aktiv del i flickans vård och 

uppfostran. Mamman och styvpappan hade varit gifta i fyra år, men han hade bott 

utomlands och på andra platser under perioder av denna tid. Sammantaget blir lev-

nadsgemenskapen i fallet visserligen ändå längre än den var i NJA 2013 s. 588, men 

det var i det senare fallet fråga om ett mycket yngre barn och en betydligt mer aktiv 

och engagerad styvpappa. Ändå bedömer högsta domstolen att styvpappan i det se-

nare fallet inte haft ett inflytande över pojkens fostran och att flickan i det förra fallet 

stått under styvpappans fostran. 

Att hovrätten (enhälligt) samt två av justitieråden i NJA 2013 s. 588 var av uppfatt-

ningen att styvpappan hade ett sådant inflytande att han erhållit ett självständigt an-

svar att agera tyder på att frågan fortfarande inte kan anses helt klarlagd och att högsta 

domstolens ställningstagande i frågan kan komma att behöva klarläggas så små-

ningom.  

Frågan måste också ställas huruvida högsta domstolen hade kommit till samma slut-

sats om det hade varit en styvmamma som underlåtit att söka vård när barnets pappa 

förhållit sig passiv. Då det finns en högre allmän förväntan på kvinnor att vara vår-

dande och ansvarstagande är det inte helt osannolikt att domstolens bedömning för det 

fallet hade varit annorlunda.  

En annan viktig iakttagelse gällande närståendebegreppet vid barnmisshandel är att 

det inte finns ett. Begreppet närstående har inte samma betydelse enligt de olika be-

stämmelserna. Som konstaterats ovan krävs det för tillämpning av 4 kap 4a § brotts-

balken i princip att barnet och förövaren lever tillsammans medan levnadsgemenskap 

inte är ett krav för tillämpning av 29 kap. 2 § 8 brottsbalken. Inte heller levnadsge-

menskap har en enhetlig betydelse. Kraven på en sådan nära levnadsgemenskap som 

fordras för ansvar som skyddsgarant är, som bekant, betydligt högre än kraven på den 

typ av levnadsgemenskap som fordras för ansvar för grov fridskränkning. Dock är 

kretsen av personer som kan omfattas av garantansvar på grund av nära levnadsge-

menskap är åtminstone lika stor som den krets som kan utsätta ett barn för grov 

fridskränkning. 
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5. Sammanfattning 

Drygt trettiofem år efter att aga totalförbjöds är barnmisshandel fortfarande ett stort 

problem i Sverige. 2013 anmäldes 17 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–17 

år.154 Vad gäller våld mot små barn är det i ca 70 procent av fallen fråga om våld 

inom familjen. Misshandel av barn leder till mycket allvarligare konsekvenser än 

misshandel av vuxna. Man har konstaterat att även lindrigt våld kan leda till omfat-

tande psykiska besvär hos barn. Särskilt allvarliga besvär får barn som utsätts för upp-

repat våld, vilket enligt BRÅ:s kartläggning är minst 38 procent av de misshandlade 

barnen.155 

Med anledning av den medicinska och psykologiska forskning som fanns på området 

och samhällets förändrade attityd till barnmisshandel tillsatte lagstiftaren under början 

av 2000-talet två utredningar om barnmisshandel och utsatta barns situation.156  Ut-

redningarna medförde att man 2003 bl.a. la till en åttonde punkt i 29 kap. 2 § brotts-

balken. Bestämmelsen stadgar att det är en försvårande omständighet om ett brott har 

varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en när-

stående person. Dessa förhållanden hade dock vid fall av barnmisshandel redan an-

setts försvårande i praxis med hänvisning till 29 kap, 2 § 2-4, t.ex. i NJA 2000 s. 612 

och NJA 2003 s. 174, vilket också påpekades av lagstiftaren i förarbetena till lagen. 

Man menade dock att våld utövat av närstående till barnet var så straffvärt att det 

måste markeras. Barns rätt till en trygg hemmiljö ansågs böra framgå direkt av lagtex-

ten.157 I lagkommentaren konstaterades att det faktum att grovt våld har riktats mot ett 

barn utgör en sådan omständighet som kan konstituera att brottet kan betraktas som 

grovt, eller till och med synnerligen grovt även om det inte motiveras av skadorna i 

sig.158 Vid upprepat våld mot barn i hemmet kan, om rekvisiten för det är uppfyllda, 

gärningsmannen dömas för grov fridskränkning, vilket medför att brottet tillmäts ett 

högre straffvärde än om gärningarna hade bedömts var för sig.159  

                                                

154 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/barnmisshandel.html, 2014-04-26. 
155 BRÅ-rapport 2000:15, s. 7 f. 
156 SOU 2001:18, SOU 2000:72. 
157 Prop. 2002/03:53 s. 70 ff. 
158 Holmquist m.fl., Brottsbalken: en kommentar Del I, BrB 3:6 s. 4. 
159 Prop. 1997/98:55, s. 131 ff. 
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Syftet med uppsatsen var bl.a. att undersöka vilket genomslag dessa av lagstiftaren 

genomförda förändringar har fått i rättspraxis samt vilka omständigheter som domsto-

larna främst beaktar som försvårande respektive förmildrande.  

I majoriteten av de rättsfall jag har studerat tycks principerna som kommit till utryck i 

29 kap. 2 § och i förarbetena till denna och till andra bestämmelser ha fått relativt 

stort genomslag. Så förhåller det sig särskilt för fall av grov misshandel, där det fak-

tum att misshandeln riktats mot ett barn av en närstående i samtliga fall jag har stude-

rat har ansetts utgöra en försvårande omständighet. Det har dock kunnat urskiljas ten-

denser hos vissa domstolar att se mindre allvarligt på sådana misshandelsfall som 

tidigare hade utgjort tillåtna fall av aga, d.v.s. misshandel av mindre allvarligt slag 

som föregåtts av att barnen i föräldrarnas mening varit besvärliga. Att barnen bråkat 

har i dessa fall ofta vägts in som en förmildrande omständighet.  

Vem som kan anses närstående till barnet och vem som kan anses ha en nära levnads-

gemenskap med honom eller henne blir också viktiga frågor vid bedömningen av 

barnmisshandelsfall. Frågorna är av avgörande betydelse för bedömningen av om 

ansvar för grov fridskränkning enligt 4 kap. 4 § brottsbalken kan komma ifråga, för 

bedömningen av gärningens straffvärde, 29 kap. 2 § 8 brottsbalken, samt för frågan 

om en person kan hållas ansvarig för misshandel av barnet genom underlåtenhet, 3 

kap 5 & 6 §§ brottsbalken. Frågorna har dock visat sig svåra att få svar på då de mer 

detaljerade förutsättningarna för en bedömning knappast framgår av vare sig förarbe-

ten eller litteratur.160 

 

 

                                                

160 Prop. 1997/98:55, s. 132 f., Prop. 2002/03:53, s. 111 & Jareborg, Brotten, första häftet s. 112 f. 
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