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Sammanfattning 
 

Ett barn som bevittnar våld i nära relationer, kan ta lika mycket skada som ett barn som själv 

blivit utsatt för våldet. Detta har uppmärksammats mer och mer de senaste åren, vilket har lett 

till publicering av diverse forskningsrapporter om psykologiska skador, samt ändringar inom 

straffrätten. Tyvärr, är det fortfarande för många barn faller mellan stolarna när våldet i 

hemmet uppdagas av myndigheter eller privatpersoner. De får inte den hjälpen de behöver för 

att kunna bearbeta sina känslor och upplevelser, utan allt fokus hamnar på den vuxne som 

blivit direkt utsatt för våldet. Barnet ses således enbart som ett indirekt offer.  

 

I syfte att undersöka vad som gäller för ett barn som bevittnat våld i nära relationer kommer 

uppsatsen att redogöra för viktiga principer inom straffrätten, brott som ofta förekommer i 

parrelationer och analysera betydelsefulla rättsfall. Uppsatsen redogör även för barnets fysiska 

men framförallt psykiska påverkan av att bevittna våld i nära relationer. Denna uppsats 

behandlar därför viktiga konventioner som påverkar barnets ställning i samhället samt vilka 

rättigheter barnet har.  

 

Mot bakgrund av denna uppsats kan det konstateras att den psykiska misshandel som barn 

genomgår när de bevittnar våld bör kriminaliseras. Mycket görs redan men ytterligare 

åtgärder behöver införas i syfte att försäkra barnens välmående och utveckling. Barn kan inte 

stå upp för sig själva utan faller lätt offer för vuxnas våld och bestämmande. Det är därför 

viktigt att man tar ett steg framåt och tillförsäkrar barn det skydd de behöver samt ser till så 

att de kan få en trygg uppväxt. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

Straffrätten kan ses som en metod för att påverka människors handlingssätt i samhället, ett 

beteende som inte accepteras kan således kriminaliseras med den effekten att beteendet 

förhoppningsvis försvinner. Varje rättsstat vilar dock på att medborgare har förtroende för 

statsmakten och att den inte fattar godtyckliga beslut. De principer som garanteras i 

lagstiftningen är avsedda att skydda den enskilda individen mot ingripande åtgärder. Men om 

till exempel ett brott har ägt rum, ska myndigheter och domstolar ingripa. Då görs det ingen 

bedömning huruvida det finns ett behov av ett ingripande eller inte. BrB talar indirekt om för 

människor hur de inte ska bete sig, om man beter sig på ett visst sätt, ska en domstol döma till 

ansvar. På brott ska det följa ett straff.  

 

Barnet ses som särskilt skyddsvärt i det svenska rättssystemet. Ett barn har rätt till att växa 

upp under trygga och goda förhållanden och det är upp till föräldrarna att forma sina barn till 

framtidens vuxna. Barnet har inte en möjlighet att välja sina föräldrar, därför måste samhället 

finnas där för dem som far illa och inte får en trygg uppväxt. Förr i tiden sågs barn endast som 

objekt, men på grund av konventioner och lagar har barn numera fått rättigheter. Däremot 

uppkommer det situationer där barnet fortfarande hamnar i skymundan. Det existerar ett 

kulturellt tabu kring våld inom familjen. Våldet ska hållas hemligt och inom husets fyra 

väggar, den som berättar om det ska skämmas och skuldbeläggas. Att bära på denna 

hemlighet tär på barnet och medför att våldet osynliggörs på grund av barnets lojala 

inställning till familjen. För att underlätta krishanteringen för alla barn som bevittnar våld i 

nära relationer är det dags att man ser allvarligt på vad de tvingas uppleva och genomlida. Att 

man synliggör, uppmärksammar och bekräftar alla barn så att de känner förtroende för alla 

parter som involveras i deras liv, bidrar till att barn kan få en tryggare uppväxt och ett liv de 

har rätt till.  

 

Denna uppsats kommer även att redogöra för barnets psykologiska påverkan av att vara vittne 

till våldet och då främst vilka problem som kan uppstå och hur man på bästa sätt hjälper 

barnet att överkomma dessa problem. För att kunna göra en relevant analys av ovanstående 
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problematik kring barnets status, behandlar denna uppsats bland annat brott som oftast blir 

aktuella i samband med våld i parrelationer, rättsfall samt principer som måste följas. 

 

Att barn är särskilt utsatta i misshandelsmiljöer är inget nytt. Redan i en proposition från 1998 

menade regeringen att dessa barn måste uppmärksammas i betydligt högre utsträckning än 

vad som hittills har gjorts.1 Regeringen gjorde bedömningen att Socialtjänsten bör ägna 

särskild uppmärksamhet åt de barn som växer upp och bor i miljöer där det förekommer våld 

och misshandel. Man menade att barn som tvingas leva i en miljö där mamman fallit offer för 

både psykiskt och fysiskt våld samt hot om detsamma ofta lever under en enormt pressade 

förhållanden och således är i stort behov av stöd.2  

 

 
1.2 Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka rättssystemets behandling av barn som har bevittnat våld i 

nära relationer samt redogöra för hur ett barn påverkas av upplevelserna, både psykologiskt 

och fysiskt. Syftet med denna uppsats kan konkretiseras i följande frågeställning. 

 

Bör den psykiska misshandeln som barn genomlider av att bevittna våld i nära relationer 

kriminaliseras? Och i så fall, vad får det för konsekvenser? 

 

Avsikten med denna frågeställning är att utreda hur det svenska rättsväsendet behandlar barn 

som har bevittnat våld i nära relationer samt att utreda vilka åtgärder som bör vidtas i 

säkerställandet av barnets rätt till skydd och omvårdnad. Uppsatsen kommer även att redogöra 

för de rättigheter barnet har idag. Till följd av uppsatsens frågeställning kommer uppsatsen att 

behandla ett efterföljande problem, vilket är att barnet inte ses som målsägande enligt svensk 

rätt. Detta kommer dock endast att beröras kort då detta inte är en uppsats med processuell 

inriktning. Vid våld i hemmet är det oftast kvinnan eller mannen som ses som ett offer. 

Många gånger lämnas barnet i periferin, både av media och i den efterföljande polisrapporten. 

För att kunna göra en fullständig analys om en kriminalisering av den psykiska misshandeln 

bör göras medför det att vissa delar utav straffrätten måste behandlas, så som de viktigaste 

principerna inom den svenska straffrätten och vissa brott som ofta blir aktuella när brott där 

                                                
1 Prop. 1997/98:55, s. 23. 
2 Prop. 1997/98:55, s. 41 f.  
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barn varit närvarande uppdagas. Denna uppsats kommer även att behandla några rättsfall där 

barnens bevittnande har tagits upp i domstol.  

 

1.3 Metod och material 
 
I denna uppsats har ett flertal metoder aktualiserats, det är således inte enbart en metod som 

tillämpas genom hela uppsatsen utan beroende på avsnitt i uppsatsen har olika metoder 

använts. Till stor del kommer den traditionella rättsdogmatiska metoden att tillämpas. 

Rättsdogmatikens uppgift är till stor del att fastställa gällande rätt. Den är uppdelad i två 

delar; den syftar till att beskriva gällande rätt och systematisera densamma. Metoden hänvisar 

till rättskällorna (så som lag och förarbeten, prejudikat och doktrin) och den hierarki som 

finns bland dem. Den är således bunden till dessa rättskällor. Rättsdogmatiken är en kvalitativ 

metod, inte en kvantitativ metod. Materialet hämtas från rättskällorna.3  

 

Den rättsanalytiska metoden är istället är en med utvidgad metod än den rättsdogmatiska. 

Huvuduppgiften för denna metod är att analysera rätten på ett friare sätt än vad man kan göra 

med den rättsdogmatiska metoden. Därmed ska också tilläggas att man även måste fastställa 

gällande rätt enligt denna metod för att sedan kunna analysera densamma. Man skulle därför 

kunna säga att den rättsanalytiska metoden är en utvidgad version utav den rättsdogmatiska 

metoden. Till denna metod hör även att man kritiserar rätten. Man kan även hämta sitt 

material från källor som inte räknas som rättskällor, som till exempel praxis från underinstans 

eller material från andra vetenskaper. Inom denna metod kan det även ingå en jämförelse med 

utländsk rätt, dock kommer detta inte att ske i denna uppsats.4  

 

En del utav denna uppsats kommer att tillämpa ytterligare en metod, den rättspolitiska 

metoden. Syftet med denna metod är att analysera om och hur rätten ska ändras så att till 

exempel ett visst ändamål tillgodoses. Genom att använda den rättspolitiska metoden kan man 

ifrågasätta lagstiftarens ändamål med lagen eller diskutera ett ändamål som borde uppnås med 

hjälp av rätten. Däremot måste analysen vara objektiv och grundas på material.5 

 

                                                
3 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 
Nordstedts Juridik AB, 2015,	s. 43 f. 
4 Sandgren, s. 45 f. 
5 Sandgren, s. 48. 
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Mitt syfte har varit att undersöka och redogöra för hur barnet och det svenska rättsystemet 

fungerar ihop och således har dessa tre metoder varit mest lämpade att tillämpa. Det hade 

dock varit intressant att använda den rättshistoriska metoden och redogöra för den historiska 

utvecklingen vad gäller barns rättigheter, men på grund av uppsatsen syfte har jag valt att 

bortse från detta då uppsatsen redogör för hur barnet ses idag och vad som ytterligare bör 

göras för dem. Därför har de tre metoderna som jag har redogjort för ovan legat närmast till 

hands. 

 

Då uppsatsen kommer att behandla flera aspekter av barn som bevittnar våld i nära relationer 

har jag fått ta del av en stor mängd material. Mitt urval har gjort utifrån hur bra materialet har 

behandlat ämnet för uppsatsen. Genom att gå igenom relevant material i bland annat doktrin 

och praxis vill jag belysa problematiken med att barn som bevittnar våld inte fullt ut räknas 

som brottsoffer i det svenska rättssystemet. Mitt material består även olika förarbeten och 

betänkanden till diverse lagar, rättsfall från både Högsta domstolen och hovrätt samt doktrin 

om både straffrätt och barnrätt. Jag har även använt mig av diverse forskningsrapporter, bland 

annat från Socialstyrelsen och NCK, för att kunna redogöra för de problem som kan komma 

att drabba barn när de har bevittnat våld i nära relationer. Ett problem med många rapporter 

från forskare och forskningscentrum, är att fokus har legat på mäns våld mot kvinnor. Jag har 

dock utgått ifrån, oavsett vem av föräldrarna som är orsaken till våldet, att barnet tar skada. 

Jag har också valt att inkludera material från organisationer som arbetar med barn som 

brottsoffer, som till exempel Brottsoffermyndigheten. Hur barnets rättigheter ser ut enligt dels 

nationella regler men även internationella så som unionsrätt och FN:s barnkonvention. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen behandlar barn som bevittnar brott i nära relationer. Även om en utredning om ett 

barns omhändertagande enligt LVU legat nära till hands har jag med hänsyn till tids- och 

utrymmesskäl inte inkluderat det. Jag har även gjort vissa avgränsningar och har således 

endast valt att fokusera på ett antal utvalda delar av straffrätten såsom grundläggande 

principer och diverse brott som till exempel misshandel och grov kvinnofridskränkning, som 

blir intressanta rörande denna uppsats. Jag har heller inte inkluderat brott genom 

underlåtenhet eller gått närmare in på påföljdsbestämningen inom straffrätten då detta saknar 
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relevans för denna uppsats. I uppsatsen har inkluderats vad barnet har för rättigheter 

internationellt, dock har jag valt att inte undersöka internationell praxis närmare.  

 

Många av de forskningsrapporter om barn som bevittnat våld i nära relationer, behandlar om 

mäns våld mot kvinnor, eftersom det är mest frekvent förekommande i samhället. Det 

utesluter inte att det finns våld i andra familjekonstellationer eller mellan andra vuxna, som 

inte är närstående till barnet, oavsett detta fokuserar denna uppsats på barn som bevittnar våld 

mellan föräldrarna i hemmet.  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen innehåller ett antal kapitel som alla behandlar olika aspekter av ett barns 

bevittnade. På ett övergripande plan kan man säga att uppsatsen består av två delar – en 

deskriptiv del och en analytisk del. Det första kapitlet i denna uppsats behandlar syftet med 

uppsatsen, frågeställning, metod och material samt vilka avgränsningar som varit nödvändiga 

i arbetet. I det andra kapitlet av uppsatsen presenteras viktiga principer för straffrätten i 

Sverige. Därefter redogörs för vilka den tilltalades rättigheter är och vad gällande rätt stadgar. 

Medan det fjärde behandlar brottsbegreppet rent allmänt. I samma kapitel redogörs även för 

uppsåtsbegreppet och hur det är uppbyggt. I nästkommande kapitel behandlas barnet som 

subjekt och barnets rättigheter enligt nationell rätt, FN:s konvention om barnets rättigheter 

och EU:s rättighetsstadga. I det sjätte kapitlet redogörs för specifika brott som är av intresse 

med hänsyn till uppsatsens ämne. Vidare innehåller det sjunde kapitlet rättsfallsanalyser av 

fall som haft en inverkan på barnets roll i en rättegång. Avslutningsvis redogörs för diverse 

forskningsrapporter om konsekvenserna för barn som bevittnar våld i hemmet och hur man 

hjälper dem på bästa sätt. Uppsatsen avslutas med författarens egen analys om åtgärder som 

bör vidtas, baserat på frågeställningen samt materialet som använts under arbetets gång.  
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2. Viktiga principer inom svensk straffrätt 
 

2.1 Legalitetsprincipen 
 

Legalitetsprincipen är en väldigt gammal princip som har funnits i svensk straffrätt i cirka 200 

år. Den utformades under upplysningstiden och begränsade domstolarnas och furstarnas 

godtycke. Principen är erkänd och respekteras av varje rättsstat. Den är också en stor del av 

den rättssäkerhet vi har i Sverige.6 

 

Legalitetsprincipen återges i 2:10 st. 1 RF och i artikel 7 EKMR men också i 1:1 BrB och i 5 

§ st. 1 BrP. Principen innebär; inget brott utan stöd av lag (nullum crimen sine lege) och inget 

straff utan stöd av lag (nulla poena sine lege).7 Principen har två fristående funktioner, en 

förutsebarhet som gör det möjligt för individer att undvika straff och, vid sidan om det, att 

kontrollera statens maktutövning. Principen är sammansatt av fyra olika krav;  

 

I) Krav på föreskrift: de måste finnas stöd i en föreskrift för att en handling ska anses 

vara brottslig och för att kunna utdöma straff. 

II) Förbud mot retroaktivitet: en föreskrift får inte tillämpas på handlingar som redan 

har skett och som är till nackdel för den tilltalade. 

III) Analogiförbudet: man får inte göra en analogisk tillämpning av en föreskrift, till 

nackdel för den tilltalade, och överskrida ordalydelsen i paragrafen. 

IV) Obestämdhetsförbudet: en föreskrift måste vara bestämd till sin utformning, i 

rimlig utsträckning.8 

 

Retroaktivitetsförbudet innebär också att man ska tillämpa den lag och straffskala som var 

aktuell vid tidpunkten för den brottsliga gärningen. Dock finns det två undantag till detta, det 

första är att om en ny lag har trätt i kraft efter gärningen men innan en laga kraft vunnen dom 

har kommit och den nya lagen är till förmån för den tilltalade, då ska den nya lagen tillämpas 

istället för den gamla. Det andra undantaget är om det har tillkommit ett straffbud på grund av 

vissa omständigheter, som till exempel krig, och man begår den brottsliga gärningen under 

                                                
6 Angående detta stycke se Asp, Petter, Ulväng, Magnus, Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., Iustus 
förlag, Uppsala, 2013, s. 45. Även Strahl, Ivan, s. 14. 
7 Lejionhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 8 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 
22. 
8 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 46 ff. 
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den här tiden då ska de regler som gällde under den tiden tillämpas, även om lagen har ändrats 

eller upphävts.9  

 

Analogiförbudet innebär som sagt att det är ordalydelsen som sätter en gräns som inte får 

överskridas. Lagtext är den högsta rättskällan inom straffrätten. Därför spelar det ingen roll 

om man hittar stöd för en tillämpning i förarbeten eller doktrin, eftersom detta inte gäller om 

man gått utöver ordalydelsen i brottsparagrafen. Dock kan förarbeten ge stöd för tolkningen 

av ordalydelsen.10  

 

2.2 Konformitets- och skuldprincipen 
 

2.2.1 Konformitetsprincipen  
 

Konformitetsprincipen innebär att enbart den som har haft förmåga (eller kunnat) och tillfälle 

att rätta sig efter lagen kan hållas straffrättsligt ansvarig. Har man inte förmågan att rätta sig 

efter lagen betyder det att gärningsmannen inte kan kontrollera sitt beteende, exempelvis om 

en rörelse är ofrivillig (en så kallad reflexmässig rörelse) eller om gärningsmannen lider av en 

sjukdom som gör att han eller hon har bristande kunskap eller skicklighet. Detta ses då som 

en ursäktande omständighet. Det handlar om kapacitet, då Sveriges strafflagar är anpassade 

för normalt fungerade personer i samhället. Man måste ta ansvar för sina handlingar, men då 

måste det stå klart att det är ens egna handlingar. Man ska ha kontroll över dem eller 

åtminstone ha möjlighet.11  

 

En situation som ofta förekommer är att man har en förmåga att rätta sig efter lagen, men att 

man saknar tillfälle att göra det, exempelvis att man är i villfarelse om vad som är stadgat i 

lagen. Men i svensk rätt har man valt att inte tillmäta detta någon större betydelse eftersom 

det skulle påverka rättssystemets effektivitet negativt. Det finns vissa fall då villfarelse blir 

relevant, se straffrättsvillfarelse i 24:9 BrB. Kravet är dock att villfarelsen ska bero på 

omständigheter som gör handlingen uppenbart ursäktlig.12 

 

                                                
9 Westerlund, Göran, Studiematerial i straffrätt, 1 u., Bruun Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 5. 
10 Lejionhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 8 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 
23. 
11 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 48 f. 
12 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 273. 
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Konformitetsprincipen kan delas in i fyra olika principer, en individ ska inte anses ansvarig 

för ett brott om hen: 

 

I) Inte hade förmåga att rätta sig efter lagen, 

II) inte hade tillfälle att rätta sig efter lagen, 

III) inte skulle ha haft förmåga att rätta sig efter lagen eller 

IV) inte skulle ha haft tillfälle att rätta sig efter lagen.13 

 

Denna princip får också betydelse när man ska kriminalisera ett beteende genom lagstiftning. 

Tar man inte hänsyn till konformitetsprincipen när man stiftar lagar anses lagen vara orättvis. 

En bestraffning av en person som inte har haft möjlighet att rätta sig efter lagen är som att 

hävda att människan inte ska behandlas som en person med eget moraliskt ansvar för sina 

gärningar. Det skulle förstöra en grundläggande trygghet som existerar i dagens samhälle.14 

 

2.2.2 Skuldprincipen 
 

Skuldprincipen kan härledas från konformitetsprincipen och består av två delar. Den första 

delen innebär att endast den som är skyldig bör drabbas av straffrättsligt ansvar. Den andra 

delen medför att straffet inte bör vara strängare än vad som motsvarar den enskildes skuld, 

vilket stadgas i 29:1 BrB. Man ska kunna råda över sina handlingar för att kunna bestraffas. 

Skulden sätter därmed en gräns för vad man ansvarar för. I det svenska rättssystemet har vi 

två skuldformer, uppsåt och oaktsamhet. Det är viktigt att komma ihåg att skuld ska ha en 

koppling till en gärning, det vill säga hur en person valt att leva sitt liv eller personens 

personlighet är irrelevant för denna bedömning. Man talar om episodisk skuld, dvs. 

anknytning till gärning. Dock är gärningen inte bevis för skuld, utan den konstituerar skuld.15  

 

 

2.3 Proportionalitetsprincipen  
 

Proportionalitetsprincipen återges i 24:1 RB och i 8 § 1 st. PL. Principen innebär att en 

myndighet eller domstol inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med 
                                                
13 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 270 ff. 
14 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 49 ff. 
15 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 48 f. 
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hänsyn till ändamålet. Åtgärden får vidtas mot en person om skälen för åtgärden väger tyngre 

än de besvär som åtgärden innebär för den enskilde.16  

 

2.4 Likabehandlingsprincipen 
 

Likabehandlingsprincipen hittar man i 1:9 RF: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 

andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet 

inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”. Denna princip brukar också kallas för icke-

diskrimineringsprincipen. Förutom i regeringsformen återges principen också i art. 14 EKMR, 

art. 18 EUF och art. 20 i EU:s rättighetsstadga.  

 

BrB:s bestämmelser är väldigt generella och gäller oavsett vem det är som har blivit utsatt, 

barn eller vuxen. Det står inte stadgat att paragrafen endast gäller vissa personer utan alla ska 

behandlas lika, vilket är en grundtanke bakom rättskipningen i Sverige.17 

 

2.5 Oskuldspresumtionen 
 

Oskuldspresumtionen innebär att den som misstänks för ett brott ska betraktas som oskyldig 

till motsatsen har bevisats genom en fällande i dom i en domstol, vilket gör att detta är 

kopplat till en åklagares objektivitetsplikt (se nedan). Oskuldspresumtionen existerar i svensk 

rätt som en allmän rättsgrundsats och den är egentligen inte lagfäst i Sverige, men den återges 

i art 6.2 EKMR. Konventionen utgör svensk lag sedan den 1 januari 1995 och genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. I 2:19 RF står också att det att Sverige inte får besluta om 

lagar eller föreskrifter som strider mot EKMR, därmed har konventionen status som lag, men 

har samtidigt stöd i grundlag, vilket skapar ett komplicerat rättsläge. I praktiken betyder 

principen att en åklagare har bevisbördan för den misstänktes skuld. Europadomstolen har 

uttalat vissa riktlinjer om oskuldpresumtionen, exempelvis att man inte ska ha förutfattade 

meningar om den tilltalade har begått gärningen eller inte.18 Artikel 6 i EKMR innehåller 

också rätten till rättvis rättegång samt behandlar vilka rättigheter den tilltalade har.  

                                                
16 www.aklagare.se  
17 Strahl, Ivar, Allmän straffrätt i vad som angår brotten, P A Nordstedts & Söners förlag, Lund, 1967, s. 15. 
18 Åklagarmyndigheten, RättsPM 2012:5, Artikel 6 i Europakonventionen – Rätten till en rättvis rättegång ur ett 
praktiskt åklagarperspektiv, Malmö, 2012, s. 7. 
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Det finns också en princip som är fastslagen i svensk rätt; osäkerhet räknas den tilltalade till 

godo (in dubio pro reo). Detta fungerar som ett skydd för den enskilde individen och kan ses 

som ett uttryck för oskuldspresumtionen i det praktiska livet. Christian Diesen säger i sin bok: 

” /.../ bara en liten risk för misstaget att en oskyldig blir dömd tolereras. (Motsatsvis innebär 

detta, att en större risk för att skyldiga frias, godtas).” Man vill förhindra att oskyldiga döms 

för något de inte har gjort.19 

 

2.6 Principer för kriminalisering 
 
Straffrätten är ett etiskt system och varje kriminalisering som genomförs är ett uttryck för ett 

etiskt ställningstagande av lagstiftaren. Kriminalisering och verkställighet av straff är 

nödvändiga för samhällets skydd och för att kunna förhindra att staten upplöses. Ett 

fungerande straffrättssystem är också nödvändigt för att tillfredsställa människors krav på 

rättvisa och motverka privatjustis och hämndaktioner.20 Vårt straffrättssystem kan delas in i 

tre nivåer: 1. Kriminalisering, 2. Ådömande av brottspåföljd och 3. Verkställighet av 

brottspåföljd. När det gäller ådömande av brottspåföljd är proportionalitetsprincipen otroligt 

viktig medan det är individualpreventiva skäl som blir viktiga när påföljden ska verkställas. 

Man brukar hävda att kriminaliseringen i teorin ska vara den sista utvägen (ultima ratio). I 

praktiken är det dock en annan sak, då används det gärna i första hand. Det är ett enkelt sätt 

att visa för allmänheten att man tar problemen på allvar.21 En kriminalisering ska dock avse 

de mest förkastliga gärningarna. Ett grundläggande krav för hur en kriminalisering ska gå till 

är att den följer legalitetsprincipen (se ovan under avsnitt 2.1).  

Men vad är egentligen syftet med en kriminalisering? Det mest centrala syftet är så kallad 

allmänprevention.22 Kriminalisering kan ses som en formell social kontroll genom ett hot om 

straff. Man vill påverka ett beteende i samhället genom ett straffhot. Denna påverkan kan ske 

på tre olika sätt; avskräckning, moralbildning och vanebildning. Tanken med att det ska 

finnas en avskräckande effekt är att hotet om straff ska verka som ett handlingsskäl och tänka 

efter innan man handlar på ett visst sätt. Avskräckningen får dock begränsad betydelse 

eftersom människor kanske inte vet om att något är brottsligt och andra gånger vet de om det 

                                                
19 Diesen, Christian, Bevisprövning i brottmål, 2 u., Nordstedts juridik AB, Stockholm, 2015, s. 138. 
20 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 36.	
21 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 33. 
22 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 30 f. 
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men eftersom risken för att bli upptäckt är låg. Den vanebildande och moralbildande verkan 

har en påverkan på människor genom att normer om vad som räknas som ett oacceptabelt 

eller förkastligt beteende internaliseras En kriminalisering har även en viktig expressiv 

funktion på det sättet att markera för samhället vad som räknas som ett förkastligt beteende.23 

 

Genom strafflagstiftningen i Sverige skyddas vissa intressen, så kallade skyddsvärda 

intressen. Dessa intressen måste vara av sådan dignitet att de förtjänar rättsordningens skydd. 

Vad som ska räknas som ett skyddsvärt intresse är inte helt lätt, dock kan man hämta ledning 

från 2 kap. RF. Mänskligt liv och statens bestånd brukar dock vara de intressen som värderas 

högst. Det är dock inte självklart en kriminalisering anses vara det bästa alternativet, bara för 

att det finns intressen värda att skydda. Kan man kontrollera ett beteende genom annan social 

kontroll bör man undersöka denna möjlighet först.24  

 

En huvudprincip när det gäller kriminalisering handlar om gärningens straffvärde. En gärning 

anses straffvärd om det finns goda skäl att belägga den med straff. Om en gärning inte anses 

vara straffvärd finns det ingen anledning att bryta den etiska principen om att inte orsaka 

andra lidande. Kriminaliseringen ska gälla de skyddsvärda intressena som finns i Sverige. I 29 

kap. BrB stadgas det om straffmätning. Legaldefinitionen på vad ett straffvärde är finns i 29:1 

st. 2 BrB, en gärnings straffvärde beror på: ”/.../ den skada, kränkning eller fara som 

gärningen har 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 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.”. En kriminalisering blir 

dock inte aktuell. Man kan till exempel inte använda kriminalisering för att förhindra att man 

tillfogar sig själv skada, för att förhindra ett osedligt beteende eller brott mot etikett. 25 

 

Vidare är det även viktigt att överväga hur effektiv en kriminalisering kommer att vara. För 

att en kriminalisering ska vara effektiv krävs det att man väger den mot kostnaderna för 

lagföring och kontroll samt det lidande och obehag det medför den dömde och andra 

personer. Tappar systemet sin effektiv kan man ifrågasätta existensen av systemet då 

                                                
23 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 34. 
24 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 40 f.	
25 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 39 f.	
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människor i samhället ej kommer att följa lagen. Effektiviteten påverkas av i vilken mån 

lagstiftningen avviker från den allmänna uppfattningen om rimlighet i samhället.26  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns vissa grundläggande krav för kriminalisering. 

Gärningen måste ha kränkt eller hotat ett rättsstatligt erkänt intresse eller värde, den får heller 

inte gälla enskilda fall utan måste vara generell, den får inte ske retroaktivt eller vara 

strängare än nödvändigt.27 

 

  

                                                
26 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 42 f.	
27 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 53. 
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3. Den tilltalades rättsäkerhet 
 

3.1 Nationell rätt 
 

Rättssäkerheten stadgas i grundlagen, i 2:10 och 8:3 RF. Men även i 1:1 BrB. 

Bestämmelserna existerar för att skydda individen mot ingripande åtgärder från samhällets 

sida. Man kan inte bli åtalad för ett brott som inte står föreskrivet i lag. Rättssäkerheten består 

även av att man ska kunna förutse följderna av gärningen. Straffrätten handlar om offentlig 

maktutövning mot individer i samhället, därför ska ingen oskyldig dömas till brott.  

 

En annan viktigt aspekt är åklagarens objektivitetsplikt. Det är hans eller hennes uppgift att se 

till att den tilltalades rättssäkerhetsintresse tillvaratas. Man gör en noggrann avvägning mellan 

individens skydd mot ingrepp från samhället och intresset för en effektiv rättstillämpning.28 

Objektivitetsplikten är lagstadgad i både 1:9 RF där man bland annat tar upp att man ska vara 

opartisk och iaktta saklighet, i 20:2 st. 3 RB där en åklagare kan överklaga ett mål till den 

åtalades förmån samt i 23:4 RB där det är föreskrivet att man inte bara ska beakta 

omständigheter som talar emot den tilltalade, utan man ska även ta hänsyn till de 

omständigheter som talar för honom eller henne. Detta gäller inte enbart under 

förundersökningen utan även i domstol. Åklagare har även en skyldighet att upplysa den 

tilltalade om eventuella misstankar om brott, så att personen i sin tur kan förbereda sitt 

försvar. Skulle en åklagares objektivitet brista skulle detta kunna leda till materiellt felaktiga 

domar och att den tilltalades rättigheter förminskas. 

 

Förutom objektivitet från åklagarens sida har också den misstänkte rätten till insyn enligt 

23:18 st. 1 p. 2 RB, så länge det kan ske utan men för utredningen. Den misstänkte och hans 

eller hennes försvarare kan begära att ett förhör ska hållas eller att en omständighet ska 

utredas vidare, detta ska dock vara utav betydelse för utredningen i fråga. Det kan således inte 

gälla vad som helst. Skulle åklagaren neka en sådan begäran ska skälen för detta anges. Dock 

är det bättre att, om möjligt, godkänna en sådan begäran eftersom det är viktigt att man 

utreder alla möjligheter till att den misstänkte skulle kunna vara oskyldig. Detta visas bland 

annat i RH 2008:43. Fallet handlade om våld mot tjänsteman och den misstänkte hade efter 

händelsen hänvisat till de övervakningskameror som fanns vid platsen för att kunna bevisa sin 

                                                
28 Åklagarmyndighetens rättsPM 2012:5, s. 4. 
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oskuld. Filmerna hade inte hämtats i tid och ett vittne hade inte förhörts. På grund av den 

undermåliga förundersökningen ogillade hovrätten åtalet.  

 

Rätten till insyn i en utredning är inte absolut, det finns situationer då den får ge vika. Det 

gäller till exempel mål som handlar om nationens säkerhet eller då vittnen behöver skydd. 

Europadomstolen har sagt att i bland annat dessa situationer kan man behöva utelämna viss 

information som annars skulle ha getts till den misstänkte och hans advokat. Men detta ska 

enbart ske då det är absolut nödvändigt. 

 

Vad som framkommit av betydelse för utredningen ska dokumenteras, enligt 23:21 st. 1 RB 

och i 22 § FUK. Genom att allt protokollförs kan man också granska åklagarens och polisens 

arbete. Vad som ska finnas med i protokollet stadgas i 20-21b § § FUK. Det råder en 

presumtion om att allt som har framkommit under en förundersökning ska finnas med i 

protokollet, råder det tveksamhet om något är av betydelse ska man inkludera det ändå. Om 

något material vid en objektiv bedömning anses sakna betydelse för utredningen kan det 

utelämnas. Det är inte åklagaren som avgör vad som får lämnas utanför protokollet utan det är 

domstolen som gör den bedömningen.29 Försvaret ska ha en chans att få reda på exakt samma 

uppgifter som en åklagare har fått fram genom sin utredning. Enligt 45:7 RB ska åklagaren 

sedan lämna över protokollet till rätten.  

 

Enligt 23:18 st. 1 p. 1 RB har individen en rätt att underrättas om man är skäligen misstänkt 

för ett brott. Rätten att bli informerad om misstanke är kopplat till individens rättssäkerhet. 

Som till exempel möjlighet till försvar, tillgång till information gällande förundersökningen 

och om förundersökningen läggs ned. Den misstänkte ska få så mycket information genom 

underrättelsen om misstanke att han eller hon kan förbereda sitt försvar baserat på 

anklagelsen.30 

 

3.2 Åklagarens bevisbörda 
 

Det finns inget föreskrivet i rättegångsbalken om vem bevisbördan ligger på, dock anses det 

vara en allmän rättsstatlig princip att den faller på åklagaren i en brottmålsprocess. Åklagaren 

ska styrka brott, det vill säga bevisa att alla brottsrekvisit är uppfyllda. Detta kan härledas från 
                                                
29 Åklagarmyndighetens rättsPM, s. 6 ff. 
30 Åklagarmyndighetens rättsPM, s. 15. 
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oskuldspresumtionen genom att den tilltalade har rätt att vara passiv och anses oskyldig om 

inte åklagaren bevisar motsatsen. Däremot kan det förekomma fall då åklagarens bevisbörda 

minskas, till exempel när den tilltalade erkänner brottet. Åklagaren ska också styrka 

gärningsrekvisit men även ansvarsrekvisit, om det har förelegat uppsåt eller oaktsamhet hos 

en gärningsman.  

 

Utöver bevisbördan har åklagaren också en utredningsbörda. Det är åklagaren som inte bara 

ansvarar för bevisningen, men även för de eventuella brister (I VILKET AVSEENDE?) som 

finns.31 En åklagare måste även styrka omständigheter som pekar på brottets grad av grovhet. 

Förutom det ska en åklagare även bevisa att ansvarsfrihetsgrunderna i 24 kap. RB inte blir 

tillämpliga. 

 

3.3 Beviskravet 
 

Beviskravet är den del av bevisbördan som syftar till att visa hur starkt ett bevis måste vara 

för att kunna ligga till grund för en dom i en brottmålsprocess. Till skillnad från tvistemål, där 

beviskravet kan variera, är beviskravet i brottmål konstant.  Några beviskrav är föreskrivna i 

lag, men de ligger under det slutgiltiga beviskravet för en dom. Det lägsta beviskravet 

formuleras som ”anledning att anta”, det hittar man till exempel i 23:1 RB om när man får 

inleda en förundersökning. Efter det talar man om beviskravet ”kan misstänkas”, vilket i 23:9 

RB används det för möjligheten att kvarhålla någon för förhör. I 23:18, 24:3 och 24:6 st. 2 RB 

finns ett annat beviskrav uttalat, nämligen ”skäligen misstänkas/misstänkt”, vilket syftar på 

tidpunkten när den misstänkte ska underrättas samt vid utredningshäktning. Det finns 

ytterligare beviskrav i 24 kap. RB, det handlar istället om när en person kan häktas och 

anhållas. I 24:1 finns kravet ”på sannolika skäl” som fungerar som en huvudregel. Ett ännu 

högre beviskrav återfinns i 23:2 RB, för att en åklagare ska kunna väcka åtal ska det finnas 

”tillräckliga skäl”, vilket betyder att man kunna, på objektiva grunder, emotse en fällande 

dom. Slutligen finns beviskravet ”bevisat”, det används av domstolen när de ska avgöra 

ansvarsfrågan (35 kap. 1 § RB). Det är det starkaste beviskravet, men det finns inte definierat 

i rättegångsbalken. Det kan även formuleras som ”ställt utom rimligt tvivel”. Det finns således 

                                                
31 Diesen, s. 122 ff. 
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en skala av beviskrav och vilket beviskrav som måste uppfyllas är beroende på vilken åtgärd 

som ska vidtas. 32 

 

När det gäller det slutliga kravet kan man definiera det antingen i siffror (95-98 %) eller i ord 

(strax under uppenbart), oavsett form uttrycker det en sannolikhet. Man kan även göra en 

positiv eller negativ definition av beviskravet. En positiv definition är ett uttryck för det 

bevisvärde som krävs för att få uppnå kravet för gärningsbeskrivningen, medan en negativ 

definition istället är ett uttryck för det eventuella tvivel och osäkerhet som finns. I svensk rätt 

har vi en negativ definition på uttrycket. Beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” menas att alla 

andra alternativ som kunde ha friat den tilltalade är borta och domstolen ser brottet som 

”styrkt”.33 

  

                                                
32 Diesen, s. 137 ff. 
33 Angående detta stycke se Diesen, s. 147. 
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4. Brottet i allmänhet 

4.1 Allmänt om brottsbegreppet 
 

Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett brott ska anses vara 

förövat. Det är rekvisit för den otillåtna gärningen samt rekvisit för gärningsmannens 

personliga ansvar. Dessa två huvudkategorier kan sedan också delas in i mindre kategorier. 

Petter Asp, Nils Jareborg och Magnus Ulväng har i sin bok Kriminalrättens grunder ställt upp 

brottsbegreppet på följande sätt34: 

 

A. Rekvisit för otillåten gärning 

    A1 Brottsbeskrivningsenlighet  

    A2 Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

B. Rekvisit för personligt ansvar 

    B1 Det allmänna skuldkravet 

    B2 Frånvaro av ursäktande omständigheter 

 

Brottsbeskrivningsenlighet handlar om rekvisiten i respektive straffbestämmelse i 

brottsbalken. Om en gärning anses vara brottsbeskrivningsenlig betyder det således att 

samtliga rekvisit i exempelvis 3:1 BrB är uppfyllda och gärningen kan därför klassas som 

mord eller misshandel enligt 3:5 BrB. I detta ingår även det så kallade överskjutande 

uppsåtsrekvisit (se mer nedan), vilket innebär att särskilda uppsåtskrav som följer direkt av 

straffbestämmelsen (exempel 8:1 BrB). I brottsbeskrivningsenligheten ingår även de 

osjälvständiga brottsformerna om försök (23:1 BrB), förberedelse (23:2 st. 1 BrB), stämpling 

(23:2 st. 2 BrB) med flera.  

 

Det andra steget handlar om frånvaron av de rättfärdigande omständigheterna, det är 

omständigheter som kan leda till att en gärning ses som tillåten trots att den egentligen faller 

in under en brottsparagraf. 35 För att en brottsbeskrivningsenlig gärning ska anses vara tillåten 

krävs det att det finns en undantagsregel, till exempel i 24 kap. BrB.  

 

                                                
34 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 59. 
35 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 61 ff. 
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Nästa del handlar om det personliga ansvaret och då i första hand det allmänna skuldkravet. I 

svensk rätt har vi, som sagt, två skuldformer: uppsåt (dolus) och oaktsamhet (culpa). Det 

finns även en princip som kallas för täckningsprincipen. Den innebär att uppsåtet eller 

oaktsamheten ska överensstämma med den otillåtna gärningen. Det blir en prövning om det 

uppsåt eller den oaktsamhet som gärningsmannen hade täcker den otillåtna gärningen. 

Förenklat innebär uppsåt att man är medveten om sina handlingar och förstår innebörden av 

dem, mer om det nedan. Oaktsamhet innebär istället att man inte förstår den fulla innebörden 

av handlingarna och konsekvenserna, men att man borde ha förstått det.  

 

Om inget annat är särskilt föreskrivet i straffbestämmelsen är utgångspunkten att brottet ska 

ha begåtts med uppsåt, enligt 1:2 st. 1 BrB. Handlar man med uppsåt har man en insikt om 

vad man gör och vad handlingen får för konsekvenser. Det behöver dock inte betyda att man 

är en ond människa.36 När det gäller uppsåtet är medvetenhet ett viktigt begrepp. För att man 

ska anses vara straffrättsligt ansvarig för gärningen måste man således ha agerat medvetet. 

Man ska ha så kallad gärningskontroll. Motsatsen till att vara medveten är att man är 

medvetslös. Är man i det tillståndet kan man inte utföra kontrollerade handlingar och kan 

därför inte åläggas någon skuld. Medvetenhet blir således ett grundläggande krav för uppsåt, 

men det innebär inte att man är medveten om alla omständigheter eller konsekvenser. En 

person som lider av en psykisk störning kan också uppfylla uppsåtsrekvisitet. Svårigheten 

ligger i att bedöma om den sinnessjuka personen agerat medvetet eller inte.37 

 

En uppsåtlig gärning innebär följaktligen att en gärningsman utför en kontrollerad, medveten 

och avsiktlig handling. Dock är det viktigt att komma ihåg att trots att handlingen är avsiktlig, 

behöver det inte betyda att följderna också är avsiktliga. Uppsåt förutsätter att 

gärningsmannen har uppsåt dels i förhållande till följderna och dels omständigheterna kring 

gärningen. I svensk rätt finns det tre olika former av uppsåt: 

 

I) Avsiktsuppsåt (syftet) 

II) Insiktsuppsåt (praktisk visshet) 

III) Likgiltighetsuppsåt (misstanke och likgiltighet till följden) 

 

                                                
36 Lejionhufvud, Wennberg, s. 55. 
37 Strahl, s. 93. 
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I förhållande till själva handlingen och gärningsmomentet finns det bara två olika former av 

uppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Det finns inga regler om vilken uppsåtsform 

som krävs för en viss gärning, bara det är någon form av uppsåt och det kan finnas olika 

uppsåt till respektive rekvisit i brottsparagrafen. Man talar då om okvalificerat uppsåt. 

Däremot finns det situationer där lagen däremot kräver att det finns ett kvalificerat uppsåt, 

med det menas att en specifik form av uppsåt krävs för att kunna dömas till ansvar och då 

handlar det om avsiktsuppsåtet. Detta kallas, som sagt, för ett överskjutande uppsåt.38   

 

Avsiktsuppsåtet, även kallat direkt uppsåt (dolus directus), handlar om att en gärningsman har 

ett syfte med gärningen och därmed har viljan att uppnå ett mål. Man kan enbart ha ett 

avsiktsuppsåt till en följd i framtiden, inte när det gäller omständigheter vid själva gärningen. 

Då måste man istället pröva om det finns likgiltighetsuppsåt. Avsiktsuppsåtet brukar ses som 

de mest kvalificerade uppsåtet.39 Det spelar därför ingen roll om effekten av brottet är det 

slutgiltiga målet eller om det är bara ett led till att uppnå ett mål. Avsiktsuppsåtet kräver 

gärningsmannen ska ha en viss avsikt eller viljan att uppnå ett mål, men gärningsmannen 

behöver inte ha en insikt om det som ska uppnås.40  

 

Insiktsuppsåtet bygger till skillnad från avsiktsuppsåtet på det kognitiva momentet. Man har 

en insikt om att ett faktum är mycket sannolikt. Gärningsmannen ska ha en praktisk visshet 

om att både följderna och omständigheterna kommer att inträffa.41 Effekten av brottet är 

praktiskt taget oundviklig. Man behöver inte ha haft ett syfte med sin handling, dock kan det 

finnas ett syfte men som inte är inriktat på effekten. Ett specialfall av denna form av uppsåt är 

när effekten (eller följden) är en nödvändig bieffekt för att uppnå ett mål. Som till exempel 

när det gäller försäkringsbedrägeri, man bränner upp sin bil för att få ut försäkringsbeloppet 

på bilen. Gärningsmannen har då direkt uppsåt till förstörandet av bilen men om det fanns en 

person inne i bilen har inte gärningsmannen direkt uppsåt till personens död, utan det blir en 

bieffekt av att bilen förstörs.42  

 

Den sista formen av uppsåt kallas för likgiltighetsuppsåt och är uppsåtets lägsta gräns, vilket 

fastställdes i NJA 2004 s. 176. HD konstaterade i fallet att om gärningsmannen har insikt om 

                                                
38 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 283 f. 
39 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 287 f. 
40 Angående detta stycke se Lejionhufvud, Wennberg, s. 57. 
41 Asp, Ulväng, Jareborg, s. 289. 
42 Lejionhufvud, Wennberg, s. 57. 
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att vissa omständigheter föreligger eller att en effekt kommer att inträffa, räcker det för 

uppsåt. Man ska ha en insikt om risken och vara likgiltig inför följden, således blir 

gärningsmannens inställning till effekten väldigt viktig. Prövningen vid likgiltighetsuppsåtet 

sker i två steg. Den första delen består att undersöka om gärningsmannen har haft en 

misstanke om följden eller omständigheterna. Den andra delen ser till gärningsmannens 

inställning till att följden inträffar. Följden och omständigheterna är inte skäl för att avstå från 

gärningen, de accepteras helt enkelt. Problemet är att det är väldigt svårt att bevisa om någon 

har varit likgiltig eller inte. Man ska inte bedöma gärningsmannens karaktär utan enbart om 

personen vid det konkreta gärningstillfället har varit likgiltig inför omständigheterna och 

följderna som inträder.43 

 

Sedan handlar det om frånvaron av de ursäktande omständigheterna. Det innebär att 

gärningsmannen är ursäktad för sina handlingar trots att han har begått en otillåten gärning 

och haft uppsåt eller varit oaktsam. Exempel på sådana omständigheter är excess i 24:6 BrB 

och straffrättsvillfarelse i 24:9 BrB.  

 

Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg har i sin bok Straffansvar, delat upp brottet i 

objektiva och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten stadgas i brottsbestämmelsen och är 

de krav som måste vara uppfyllda för att en otillåten gärning ska ha begåtts. De subjektiva 

rekvisiten är uppsåt eller oaktsamhet, alltså det personliga ansvaret. Det finns således 

uppsåtliga brott och oaktsamhetsbrott. Men det finns också brott med blandat subjektivt 

uppsåt, det är då ett brott där vissa rekvisit i brottsbestämmelsen kräver uppsåt medan andra 

rekvisit endast kräver oaktsamhet (till exempel häleriförseelse enligt 9:7 st. 2 p. 2 BrB).44  

 

Precis som de två tidigare författarna menar Ivar Strahl, i boken Allmän straffrätt i vad angår 

brotten, att det finns objektiva och subjektiva rekvisit. Vid uppsåtliga brott krävs det att 

gärningsmannen hade uppsåt gällande de objektiva rekvisiten. Strahl menar att dessa brott har 

två sidor som ska täcka varandra, en objektiv och en subjektiv sida, om någon av dem brister 

medför det att gärningen inte är brottslig.45 

 

                                                
43 Angående detta stycke se Asp, Ulväng, Jareborg, s. 290 ff. 
44 Angående detta stycke se Lejionhufvud, Wennberg, s. 33. 
45 Angående detta stycke Strahl, s. 20 f. 



  26 

I likhet med Asp, Jareborg och Ulväng hävdar även Wennberg och Lejionhufvud samt Strahl 

att brottsbegreppet härutöver omfattar ett antal ansvarsfrihetsgrunder. 

 
  



  27 

5. Barnets rättigheter och rättstrygghet i Sverige och 
internationellt 
 

5.1 Nationell rätt 
 

5.1.1 Misshandel enligt föräldrabalken 
 

Innan agaförbudet kom ansågs föräldrar har rätt att aga sitt barn, och det fanns också 

bestämmelser som sa att föräldrarna var tvungna att göra det. Men under 1900-talet började 

andra åsikter komma fram och år 1917 kom en barnlagstiftning till. Den första 

barnavårdslagen trädde i kraft nio år senare, år 1926. Det var dock först år 1949 som alla lagar 

om föräldrar och barn fördes in i en egen balk, föräldrabalken. I och med en lagändring år 

1979 skrevs agaförbudet in i föräldrabalken. I propositionen kom man med förslaget att 

använda våld i uppfostringssyfte skulle förbjudas. Man ville markera att användningen av 

våld mot barn skulle bedömas som just våld och man ville dessutom minska antalet fall av 

barnmisshandel.46 Från början fanns förbudet inskrivet i 6:3 FB men sedan år 198347 finns 

förbudet mot barnmisshandel inskrivet i 6:1 FB, där det står att: ”Barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får 

inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”. I folkmun kallas 

den för ”anti-agalagen”. I propositionen hävdade man att barn behöver skydd för att kunna 

utveckla sin personlighet.48 Alla bestraffningsåtgärder var förbjudna och räknades som brott, 

om en motsvarande handling mot en annan person var straffbar. Bestämmelsen riktar sig till 

vårdnadshavare och andra som tar hand om barn. Man får inte tillfoga barn skada eller smärta 

även om den skulle kunna ses som lindrig eller hastigt övergående. Det finns ingen i paragraf 

i brottsbalken som specifikt tar upp barnmisshandel, inte heller finns det ett straff inskrivet i 

föräldrabalken. Det kan istället ses som en misshandel enligt 3:5 och 3:6 BrB, vållande till 

kroppskada (3:8 BrB), ofredande (4:7 BrB) eller förolämpning (5:3 BrB). Något som inte 

omfattas av förbudet i 6:1 FB är när föräldrar eller vårdnadshavare använder fysisk kraft för 

                                                
46 Prop. 1978/79:67, s. 4. 
47 Lag (1983:47) om ändring i föräldrabalken. 
48 Prop. 1981/82:168, s. 22 f. 
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att förhindra att barnet skadar sig själv eller andra.49 Förbudet mot aga i 6:1 FB klargör att det 

inte finns någon undantagsregel för föräldrar. 

 

I en offentlig utredning från 2001 från Barnmisshandelskommittén lades det fram ett förslag 

på en definition av begreppet barnmisshandel: ”Barnmisshandel är när en vuxen person 

utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 

försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.”. Man menade att det inte fungerar 

med den definition som finns i 3:5 BrB eftersom den inte visar vad barnet faktiskt far illa av 

och vad barn inte får utsättas för, därför ville man göra begreppet barnmisshandel vidare än 

begreppet misshandel i brottsbalken. Fysisk misshandel skulle kunna då vara slag, sparkar, 

kvävning, förgiftning och så vidare. Psykisk misshandel skulle anses vara för hårda 

bestraffningar, nedvärdering, utfrysning med mera. Det som också som skulle ingå i den 

psykiska misshandeln är att låta barnet bevittna våld genom att se eller höra det i sin närhet 

eller att leva i en miljö där sådant förekommer. Kränkningar menar man är förnedrande 

kommentarer om till exempel barnets utseende, kommentarer om att ett syskon är sötare eller 

andra typer av förolämpningar. Att man försummar att tillgodose barnets fysiska behov skulle 

då innebära alla aspekter av hälsan hos barnet, exempelvis hygien, kost, skydd, vård och så 

vidare. Medan den psykiska försummelsen är man inte bryr sig om barnet och struntar i att 

lära barnet vad som är rätt och fel.50 Problemet med barnmisshandel är att det finns ett stort 

mörkertal, då många av dessa brott sällan uppdagas.51  

 

Däremot ansåg kommittén att det inte fanns skäl att utöka kriminaliseringen av 

barnmisshandel eller att göra en ändring av brottsbalkens bestämmelser. De kom istället med 

förslaget om att en straffskärpningsgrund skulle skrivas in i 29:2 BrB och att 

åtalsbestämmelserna i 3:12 och 5 kap. BrB skulle ändras så att åtal kan väckas om det är 

påkallat ur allmän synpunkt. Man menade att när det gäller vissa brott får åtal endast väckas 

efter angivelse från målsäganden eller av målsäganden själv. Om brottet då riktas mot ett barn 

ska vårdnadshavaren ange brottet eller väcka åtal, och eftersom det ofta är vårdnadshavaren 

eller någon som står dem nära som är förövaren, resulterar det i att åtal aldrig väcks. 

Kommittén ansåg därför att en åklagare bör få möjlighet att väcka åtal istället.52  

                                                
49 Singer, Anna, Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 6 u., Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm, 2012, s. 249. 
50 SOU 2001:72, s. 24 f. 
51 SOU 2001:72, s. 133. Se även prop. 2002:03/53, s. 48 f. 
52 SOU 2001:72, s. 37. 
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Precis som barnmisshandelskommittén ansåg i sitt betänkande, kom regeringen fram till i sin 

proposition att en särskild straffbestämmelse inte bör införas, utan att man istället bör satsa på 

åtgärder för att skydda utsatta barn. Anledningen till detta var att man ifrågasatte om en 

straffrättslig lösning verkligen var det bästa alternativet. Kommittén menade att en 

kriminalisering av psykisk misshandel inte kommer att medföra att vuxna behandlar barnen 

med respekt och att ett barn inte har som mål att få sin förälder och/eller vårdnadshavare satt i 

fängelse. Misshandeln äger ofta rum i hemmet och där är upptäcktsrisken väldigt liten, 

således kommer en kriminalisering ha väldigt liten avskräckande effekt. Regeringen gjorde 

samma bedömning som kommittén.53 När det gällde straffvärdet av brott som drabbar barn 

som är närstående ansåg regeringen att det egentligen så att samtliga punkter i 29:2 BrB kan 

bli tillämpliga i fall där ett barn är inblandat, framförallt menade man att p. 2, 3 och 4 

aktualiserades. Men regeringen menade ändå att det fanns ytterligare omständigheter som 

borde lyftas fram och påverka straffvärdet när det gällde brott där barn var inblandade. Bland 

annat sa man att förövaren oftast är en närstående och förutom att drabbas av brottet berövas 

barnet sin trygghet och att barnet känner sig maktlöst när den ena föräldern blir utsatt för våld. 

Man ifrågasatte därför om 29:2 verkligen omfattade allt. Skulle man skapa en ytterligare 

punkt i bestämmelsen skulle det medföra ett mer heltäckande straffrättsligt skydd för barn. 

Därför föreslog regeringen att ytterligare en straffskärpningsgrund skulle införas i 29 kap. 

BrB, punkt 8.54  

 

5.1.2 Bevittnande av våld 
 

Ett bevittnande innebär mer än att se den brottsliga gärningen begås. Begreppet inkluderar 

även situationer där barn hör hur en förälder blir utsatt för våld samt när barnet genom sin 

egen förståelse kan avläsa stämningen hemma eller se skadorna på föräldern.55 Man brukar 

tala om att barn indirekt utsätts för våld. Den 1 januari år 1998 fick SoL ett tydligt 

barnperspektiv, i alla åtgärder som rör barn ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa.  

 

                                                
53 Prop. 2002/03:53, s. 68 f. 
54 Prop. 2002/03:53, s. 19 och 70 f. 
55 Prop. 2005/06:166, s. 16. 
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Det är socialnämnden som har ansvaret för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden, och om det inte sker måste de ingripa. De har det yttersta ansvaret för alla som 

bor i kommunen, för att människor ska få det stöd och den hjälp som behövs enligt 2:2 SoL. 

De har även skyldighet enligt 5:11 st.1 SoL att stödja de som har utsatts för brott. Barn har 

inte samma förutsättningar som vuxna och kan således inte hantera sin situation på samma 

sätt. Att uppleva brott kan leda till skador, fysiska såväl som psykiska och känslomässiga. 

Ansvaret gäller inte bara de barn som själva har utsatts för brott utan även de fall där de 

bevittnar brott. Tidigare sågs det bevittnande barnet inte som ett brottsoffer men det har 

numera ändrats. Under 2006 kompletterades 5:11 SoL med ett fjärde stycke där det stadgas 

att: ”Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och 

den hjälp som barnet behöver.”. Tillägget var väldigt viktigt, då det gjorde att barnet fick en 

ställning som brottsoffer enligt socialrätten.56 Det finns även en anmälningsplikt i 14:1 SoL 

som säger att man är skyldig att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om 

omständigheter som skulle kunna medföra att ett barn behöver skydd.  

 

I juni år 2014 kom Socialtjänsten ut med allmänna råd gällande det våld i nära relationer, där 

föreskrevs det att ett barn som har bevittnat våld ska få den hjälp som barnet behöver, man 

ska analysera insatserna samt att kartlägga kommunernas arbete.57 De allmänna råden menade 

även att personalen på socialtjänsten bör ha kunskaper i hur man pratar med ett barn som 

utsatts och vad våldet har för konsekvenser för barnet. I 6:1 SOFS 2014:4 föreskrevs det 

också att när en socialnämnd får reda på att ett barn till exempel har bevittnat våld ska den 

utan dröjsmål inleda en utredning som bör innehålla barnets behov av stöd och hjälp, våldet i 

sig och dess påverkan på barnet samt barnets egen uppfattning om våldet.58 Man tar även upp 

(i de senare kapitlen) sjukvårdens ansvar, se exempelvis 8 § där vårdpersonalen har en 

skyldighet att anmäla till socialtjänsten, ställa frågor (till barnet men också till de vuxna) och 

fastställa vilket behov av hjälp barnet har.59 

 

Det krävs inga bevis för att barnet har påverkats psykiskt av våldet utan det enda som krävs är 

att det typiskt sett kan förekomma psykiska skador.60 Den typen av trauma som ett barn som 

                                                
56 Singer, Anna, s. 260 f. 
57	3:6-7 SOFS 2014:4	
58 SOSFS 2014:4, s. 2 ff. 
59 SOSFS 2014:4, s. 7. 
60 Dereborg, Lindeblad, s. 67. 
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bevittnat ett brott kan drabbas av går inte alltid att bevisa, vilket är orsaken till att det inte 

finns något krav på bevisning. Barn kan få ersättning om man har bevittnat ett vålds- eller 

sexualbrott. Det finns dock några krav som måste uppfyllas för att kunna få ersättning. Det 

ska finnas ett adekvat orsakssamband mellan brottet och skadan. För att kunna få 

brottsskadeersättning gäller i allmänhet att det ska finnas en rätt till skadestånd, dock blir inte 

detta krav aktuellt när det gäller barn som bevittnar brott, vilket gör att ersättningen inte har 

sin grund i skadeståndsrätten. Ersättningen kan betalas ut trots att brottet i sig inte är riktat 

mot barnet. Kan man få ersättning på något annat sätt, till exempel från en försäkring, ska det 

inte betalas ut någon ytterligare ersättning i form av brottsskadeersättning. Det görs då en 

avräkning enligt 10 § BrSkL. Anledningen är att man i första hand ska få ersättning från 

gärningsmannen.61 För att kunna få brottsskadeersättning krävs det oftast en fällande dom för 

det brott som barnet ska ha bevittnat. Förutom det krävs det också någon slags dokumentation 

som visar att barnet har varit närvarande, helst ska det vara en förundersökning eller 

gärningsbeskrivning. Är ett barn under 18 är det inte barnet som gör ansökan om att få 

ersättning, utan det är vårdnadshavaren som ska göra det för barnets räkning. Har föräldrarna 

gemensam vårdnad ska båda ansöka tillsammans. Men det är tillåtet att bara den ena 

vårdnadshavaren ansöker om brottet har begåtts av den andra vårdnadshavaren eller om det 

finns särskilda skäl. Man kan ansöka om att få ersättning fram tills att barnet har fyllt 21 år, 

efter det försvinner möjligheten.62  

 

År 2014 trädde en ny brottsskadelag i kraft men barn som bevittnat brott har haft rätt till 

brottsskadeersättning sedan år 2006. I första hand ges ersättning för personskada och 

kränkning enligt 4 och 5 §§ BrSkL, men ibland kan det även ges för sakskador och rena 

förmögenhetsskador. Bestämmelserna hänvisar till 5 kap. 1-3 och 6 §§ SkL om skadeståndets 

bestämmande.63Ersättningen är dock enligt 5:2 SkL inte en ersättning för personskada, utan 

syftet är att bekräfta barnets status som brottsoffer.64 En viktig bestämmelse är 9 § BrSkL, 

som är en sammanslagning av 4 a § och 5 § st. 4: ”Brottsskadeersättning betalas till ett barn 

som har bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i hans 

eller henne förhållande till en närstående person.”. Det första rekvisitet i bestämmelsen är att 

brottet ska vara ägnat att skada tryggheten och tilliten, det innebär att det inte är ett krav på att 

                                                
61 Prop. 2013/14:94, s. 19 och 59. 
62 Brottsoffermyndigheten.se. 
63 Prop. 2013/14:94, s. 14 f. 
64 Dereborg, Anders, Lindeblad, Ann-Christine, Brottskadelagen – en kommentar, 1 u., Nordsteds Juridik AB, 
Stockholm, 2012, s. 73. 
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det ska ha skett utan det typiskt sett gör det. Detta markeras genom att ordet ägnat används. 

Ett annat rekvisit är begreppet närstående, där man har valt att se till närståendebegreppet 

som finns i 29:2 p. 8 BrB. I förarbetena till bestämmelsen tar man upp barnets föräldrar och 

styvföräldrar, men också exempelvis samboförhållanden, mor- och farföräldrar, mostrar och 

fastrar och andra som skulle kunna vara närstående till barnet.65 I det andra stycket i samma 

paragraf stadgas det att ersättningens storlek ska baseras på hur grovt brottet är. Man ska göra 

en objektiv bedömning av hur grovt brottet är och bestämma beloppet utefter det. Vid 

bedömningen ska man ta hänsyn till skadan, kränkningen och fara som brottet har orsakat. 

Ofta följer Brottsoffermyndigheten olika schablonbelopp.66 Brottsoffermyndigheten har gett 

ut belopp mellan 5000 kronor och 40 000 kr.67 Man har kopplat ihop 9 § BrSkL med 29:2 p. 8 

BrB. Det är dock är det inte ett krav att domstolen tillämpar bestämmelsen för att barnet ska 

ha rätt till ersättning. 

 

Rädda barnen kom ut med en rapport år 2009 där de hade undersökt hur väl polisen 

uppmärksammar ett barn som bevittnar brott. De kom fram till att i majoriteten utav 

polisanmälningarna framkommer det inte om ett barn har varit närvarande eller inte. Det blir 

istället ett fokus på kvinnan och hennes situation. Barnet glöms därför bort, trots att det enligt 

forskning har visats att barn tar stor skada av att bevittna sin förälder bli utsatt för våld. Att 

barnen sällan finns med i en polisanmälan har medfört att brottsskadeersättningen inte kan 

betalas ut, vilket barnet egentligen har rätt till.68 Problemet med att barnet lämnas utanför en 

polisrapport togs upp redan i ett projekt från Rädda barnen år 1996. Att barnet lämnas utanför 

får betydelse för huruvida socialtjänsten underrättas om våldet eller inte. Underrättelsen är 

otroligt viktig eftersom socialtjänsten då kan påbörja en utredning om barnets förhållanden i 

hemmet samt undersöka vilka hjälpinsatser som behövs. 69 

 

Har man begått ett brott blir man skyldig att betala skadestånd (2:1 och 2:3 SkL) och det är 

åklagaren som driver talan för målsägandens räkning. I första hand ska alltså ersättningen 

betalas av gärningsmannen. Ett barn som bevittnar våld kan under vissa förutsättningar få 

skadestånd. Men det kan det vara väldigt svårt då det som sagt inte har begåtts en brottslig 

gärning gentemot barnet. I de allvarligaste fallen kan man presumera att en medicinskt 
                                                
65 Prop. 2002/03:53, s. 111. 
66 Dereborg, Lindeblad, s. 89. 
67 Brottsoffermyndigheten, Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014, Umeå, 2015, s. 12. 
68 Nordin, Jenny, Utan upprättelse – vem ser barn som bevittnat våld i hemmet?, Rädda barnen, 2009, s. 7 och 
19. 
69 Prop. 1997/98:55, s. 42. 
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påvisbar skada uppstått, men i andra fall är det inte säkert att en sådan effekt uppstår och 

därför kan barnet inte få skadestånd. Betalningsansvaret begränsas på grund av att barnet inte 

ses som målsägande. I förarbetet menar man att om man skulle gå ifrån de grundläggande 

principerna skulle det medföra att barnet dras in i en rättprocess om att få ut ersättning. Barnet 

måste således i en rättegång bevisa brottet och andra omständigheter. Därför ansåg regeringen 

att man inte skulle ändra skadeståndslagen, så att det skulle finnas en särskild rätt för det 

barnet som bevittnar ett brott.70  

 

Enligt skadeståndslagen kan man få skadestånd för personskada, antingen en fysisk eller 

psykisk skada. Om skadestånd ska utgå för psykiska skador krävs en medicinsk påvisbar 

effekt, exempelvis om man tvingas sjukskriva sig eller gå hos psykolog för depression, ångest 

eller sömnbesvär. I en proposition från år 2000 menade regeringen att trots att psykiska 

besvär kan drabba en nära anhörig till en person som utsätts för våld (5:2 SkL), är det inte 

säkert att besvären är en förutsebar följd av händelsen. Ingen reglering infördes och man 

lämnade frågan över till rättstillämpningen eftersom man ansåg att gränsdragningen blir för 

svår men att man inte ska utesluta möjligheten att få skadestånd.71 

 

I propositionen menade regeringen då att man inte bör ge ett barn som har bevittnat ett brott 

den processuella ställningen som målsägande, dels på grund av existerande praxis men också 

eftersom bestämmelsen 20:8 RB st. 4 finns. De ansåg att eftersom staten har tagit på sig ett 

ansvar att betala ut ersättning genom brottsskadelagen och att barnet således har rätt till 

brottsskadeersättning, skulle det medföra att barnet ändå betraktas som brottsoffer. Barnets 

rätt till ersättning motsvarar inte således någon rätt till skadestånd från gärningsmannen.72 

Barnet ses som brottsoffer i socialrättslig mening och enligt brottsskadelagen, men inte enligt 

straffrätten och därmed inte heller i skadeståndsrätten och kan därför inte vara part i en 

rättegång eller få status som målsägande.  

 

                                                
70 Prop. 2005/06:166, s. 24. 
71 Prop. 2000/01:68, Ersättning för ideell skada, s. 33 f. 
72 Prop. 2005/06:166, s. 25. 
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5.2 Unionsrätten 

5.2.1 EU:s rättighetsstadga 
 

Rättighetsstadgan återger nästan exakt samma rättigheter som Europakonventionen gör och 

består av 54 artiklar som är uppdelade i sju avdelningar. Den består dels av civila rättigheter 

men också politiska, ekonomiska, sociala rättigheter samt barns rätt till skydd och omvårdnad. 

Stadgan för samman de rättigheter som redan fastslagits av EU-domstolen och genom 

fördragen. I samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009 blev också 

rättighetsstadgan juridiskt och rättsligt bindande för alla stater och har fått samma ställning 

som fördragen. Alla artiklar i stadgan gäller oavsett om man är vuxen eller barn, dock finns 

det några som är barnspecifika.73 I och med att stadgan kom till ses barnen som en egen grupp 

med behov och skydd i EU. Den gjorde att barnen uppmärksammades inom EU mer än 

förut.74 

 

Artikel 24 i rättighetsstadgan handlar specifikt om barnets rättigheter. Första punkten handlar 

om att barn ska ha rätt till skydd och omvårdnad, barn ska också kunna uttrycka sina åsikter 

fritt och man ska beakta deras åsikter i frågor som rör barnen. I punkt två stadgas det att man 

ska ta hänsyn till barnets bästa vid alla åtgärder, som vidtas av det offentliga eller av det 

privata, som rör barn. I den sista punkten står det att barn har rätt till att ha ett förhållande och 

kontakt med båda föräldrar, om det inte strider mot barnets bästa.  

 

Lissabonfördraget medförde att stadgan blev bindande och gjorde ändringar i grundfördragen. 

I Lissabonfördraget finns det några artiklar som får betydelse. Det är bland annat artikel 2 där 

det stadgas: ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 

demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive 

rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för 

medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, 

rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”. Även artikel 3.3 

st. 2: ”Den ska bekämpa social utestängning och diskriminering samt främja social rättvisa 

                                                
73 EU-upplysningen.se. 
74 SOU 2001:72, s. 112. 
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och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och 

skydd av barnets rättigheter.”.75 

 

5.3 FN:s konvention om barnets rättigheter 
 

Barnkonventionen är ett folkrättsligt fördrag och förbinder stater till att följa artiklarna och 

tillerkänner barn egna rättigheter. Konventionen är det första internationella dokument där det 

uttryckligen är skrivet att barn ska skyddas mot alla former av våld.76 Den gäller alla barn upp 

till 18 år, enligt artikel 1 i konventionen, om inte nationell lagstiftning har en tidigare 

myndighetsålder. Den antogs av FN år 1989 och ratificerades av Sverige år 1990 och vi är 

således förpliktade att följa artiklarna. Man har valt att anpassa de svenska lagarna till 

konventionen och tillämpa transformeringsmetoden, förutom när det gäller artikel 3 och 12. 

Dessa två har inkorporerats i svensk rätt, bland annat i föräldrabalken. Detta innebär dock att 

barnkonventionen inte får samma status som de nationella lagarna. Däremot pågick det 

diskussioner om konventionen skulle inkorporeras, men svensk rätt ansågs följa 

barnkonventionen genom vår existerande lagstiftning och går till och med längre än de 

minimikrav som konventionen ställer upp.77 Dock pågår det en ny utredning om konventionen 

ska bli svensk lag som förväntas blir klar i februari 2016.78 UNICEF anser att Sverige bör 

inkorporera konventionen för att stärka barns rättigheter. De menar att man då skulle ta 

rättigheterna på större allvar och att domstolar och myndigheter skulle kunna åberopa 

konventionen.79 

 

I Sverige är det främst Barnombudsmannen som ansvarar för att förverkliga 

barnkonventionen. Barnkonventionen är indelad i tre olika avdelningar och består totalt av 54 

stycken artiklar. Den första avdelningen handlar om barnets rättigheter, den andra 

avdelningen handlar om rättigheter som ger barnet skydd mot exempelvis övergrepp, vanvård, 

sexuellt utnyttjande och så vidare samt den tredje avdelningen som tar upp rättigheter som tar 

sikte på barnets rätt till utbildning, fritid, lek och kultur. Barnkonventionen har en 

genomgående princip som lyder att föräldrar har ansvar för sitt barn, de har inte en rätt till 

barnet.  
                                                
75 EU-upplysningen.se 
76 SOU 2001:72, s. 113. 
77 Dir. 2013:35, s. 2 ff. 
78 UNICEF.se 
79 UNICEF.se 
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Barn anses ha ett skyddsbehov och ett behov att kunna utvecklas till att bli framtidens vuxna 

och barnkonventionen markerar denna skyldighet för samhället. Familjen är den viktigaste 

och naturligaste miljön för denna utveckling. Av det skälet måste familjen få bistånd och 

skydd så att barnet kan växa upp med god fostran och få kärlek.  

 

Det finns inga sanktioner i barnkonventionen och således kan inte stater straffas om de inte 

följer den. Däremot sker det en granskning av staternas arbete av en barnrättskommitté i FN, 

enligt artikel 44 i konventionen. Staterna skickar in en rapport till kommittén vart femte år 

och kommittén kommer i sin tur ut med kommentarer till staterna i form av så kallade General 

comments. 

 

Det finns några centrala principer i barnkonventionen och de stadgas i artiklarna 2, 3, 6 och 

12. Dessa kan sägas bilda fyra grundstenar och ska vara vägledande för hur man tolkar resten 

av konventionen. I artikel 2 stadgas diskrimineringsförbudet, vilket handlar om att alla barn 

har lika rättigheter. Inget barn får diskrimineras på grund av barnets egna eller föräldrars ras, 

hudfärg, religion, språk eller andra orsaker. Barnets bästa tas upp i artikel 3, begreppet har 

definierats av barnkommittén som ett begrepp med tre delar: en materiell rättighet, en 

tolkningsprincip och en förfaranderegel.80 Barnets bästa ska komma först när det gäller 

åtgärder som vidtas och som rör barnet. Vad som anses vara barnets bästa avgörs från fall till 

fall och man ska ta hänsyn till att barnet är en egen individ med egna åsikter och känslor. 

Artikel 6 tar upp barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den handlar inte bara om 

barnets fysiska hälsa utan den tar också upp den psykiska och sociala utvecklingen. Slutligen 

tar artikel 12 upp barnets rätt att bilda och uttrycka sin åsikt och får den respekterad. Man ska 

också ta hänsyn till barnets ålder och mognad.81 

 

Artikel 19 i konventionen tar upp barnets skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel och så vidare av 

föräldrar och andra vårdnadshavare. Artikeln preciserar det ansvar som åligger stater att 

skydda barnet i alla aspekter, i det offentliga livet såväl som det privata livet. De 

skyddsåtgärder som tas upp i art. 19.2 är olika sociala program för att ge barnet nödvändigt 

                                                
80 Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 5 u., Studentlitteratur, AB, Lund, 2014, s. 31. Hänvisar till General 
comment No.14 (2013) #6. 
81 Singer, Anna, s. 38. 
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stöd, ha förebyggande åtgärder och andra rättsliga ingripanden. Dessa ingripanden behöver 

inte vara att man rubricerar det barnet har utsatts för som något brottsligt, utan det kan enbart 

vara åtgärder för att skydda barnet. Däremot finns det situationer då en brottsrubricering kan 

vara av fördel eftersom barnen då kan få ekonomisk kompensation och för att markera att det 

som har hänt är särskilt klandervärt.82 När det finns ett behov för skyddsåtgärder får principen 

om familjens privatliv ge vika för att staten ska kunna tillförsäkra barnet den bästa miljön som 

möjligt. Artikel 5 ska man se i ljuset av artikel 19, föräldrarna ska ge barnet det stöd och den 

hjälp som barnet behöver, allt efter barnets ålder och mognad. I artikel 39 i barnkonventionen 

stadgas det att ett barn som har fallit offer för till exempel vanvård eller försummelse har rätt 

till rehabilitering och få hjälp med sin sociala återanpassning.  

 

I februari83 i år kom FN:s barnrättskommitté med sina åsikter om hur Sverige lever upp till 

artiklarna i barnkonventionen. De ansåg bland annat att Sverige ska göra barnkonventionen 

till svensk lag. Som framgått ovan pågår den diskussionen just nu men kommittén vill att den 

processen ska påskyndas. De ansåg också att ett barn som bevittnar brott mellan föräldrarna 

ska få straffrättslig status som målsägande och få stöd genom en sådan rättsprocess. Idag är ett 

sådant barn inte part i målet och det var kommittén emot. Barnet borde få vara målsägande 

och således även ha rätt till skadestånd från gärningsmannen.84 

  

                                                
82 Singer, Anna, s. 246 f. 
83 CRC/C/SWE/CO/5 
84 Artikel från Mitt i juridiken, Barnrättskommittén ger Sverige allvarlig kritik, Krabbe, Erica, 5 feb. 2015. 
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6. Brott i Sverige 

6.1 Mord 3:1 BrB 
 
”Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio år och högst 

arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.” 

 

Innan brottsbalken infördes år 1965 reglerades brotten i 1864 års strafflag (SL). Utredningen 

om brottsbalkens införande delades upp på två kommittéer, straffrättskommittén och 

strafflagberedningen.85 Den tidigare hade till uppgift att reformera strafflagens bestämmelser, 

medan den senare hade till uppgift att företa en allmän översyn av påföljdssystemet. Arbetet 

med BrB pågick under en lång tid och det skickades två remisser till Lagrådet, den första år 

1958 och den andra år 1960. 

 

Om brottet med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller om det annars är 

ett mindre grovt brott kan man istället dömas för dråp enligt 3:2 BrB. Innan BrB:s tillkomst 

gjordes det skillnad på om en person dödat någon i berått mod eller hastigt mod. Dödade man 

någon med berått mod rubricerades det som mord medan om man dödade med hastigt mod 

rubricerades det som dråp. I propositionen till införandet av brottsbalken menade man att en 

sådan uppdelning mellan brotten mord och dråp inte var lämplig, uppsåtligt dödande ska 

betraktas som mord annars ska det rubriceras som dråp. Straffbestämmelserna om mord och 

dråp skulle innefatta skydd för varje människoliv.86 3:1 och 3:2 BrB motsvarades av 14:1 

(berått mod) och 14:3 (hastigt mod) i SL.87 Bestämmelserna i strafflagen ansågs vara 

krångliga och föråldrade. Kommittén ansåg att ett planerat mord hörde till de allra grövsta 

fallen, men att det ändå kan ses som ett lindrigare brott om det finns omständigheter som talar 

för det. Omständigheterna skulle då vara till exempel att en person som under lång tid utsatts 

för fysisk och psykisk misshandel och bara har som mål att få stopp på misshandeln och i 

samband med det har planerat att ta livet av förövaren. Departementschefen ansåg att 

avgörande för gränsdragningen mellan mord och dråp bör vara om brottet med hänsyn till 

                                                
85 SOU 1953:14 och SOU 1956:55. 
86 Prop. 1962:10, s. B 12. 
87	Prop. 1962:10, s. B 90.	
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samtliga omständigheter är att anse som grovt eller inte. Chefen menade även att ett uppsåtligt 

dödande är en så allvarlig gärning, att mord ska ses som huvudstadgandet.88 

 

Rätten till liv är en av de mest grundläggande rättigheterna som existerar idag. Hur man ser på 

våldsbrott förändras över tid och efter hur samhällets utvecklas. Nuförtiden är man mera 

medveten om hur ett våldsbrott påverkar inte bara brottsoffret utan också hans eller hennes 

omgivning. Ett brottsoffer påverkas både fysiskt och psykiskt utav att falla offer för brott.89  

 

Det har länge varit så att brottbestämmelsen om mord har sett likadan ut medan det är 

straffskalan som har ändrats under tiden som gått. En person anses vara död när alla 

funktioner i hjärnan totalt och oåterkalleligt har slutat att fungera. För att kunna dömas för 

mord måste man ha uppsåt till offret ska dö. Har man inte uppsåt i förhållande till effekten 

kan man inte dömas för mord. Gärningen kommer istället att rubriceras som vållande till 

annans död. 

 

6.2 Misshandel 3:5-6 BrB 
 
”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.” 

 

Misshandel reglerades först i kap. 14 SL. I den första remissen till Lagrådet år 1958 menade 

man att de så kallade objektiva överskotten var en viktig del av misshandelsbrottet. Straffet 

skulle variera beroende på vilken effekt misshandeln har haft, oavsett om gärningspersonens 

uppsåt omfattat denna effekt eller inte. Var effekten att offret avled skulle straffet vara hårdare 

än om offret endast fick en mindre kroppsskada. Man ansåg att den ordningen inte går att 

tillämpa i ett modernt kultursamhälle.90 Man hävdade även att om misshandeln haft dödlig 

utgång ska misshandelsbrottet tillämpas, förutsatt att gärningspersonen inte haft något uppsåt 

till att döda offret.91 I remissen menade man att det fanns en tendens till minskad respekt för 

andra människors personliga integritet och att det var väldigt viktigt att man gör allt för att 

                                                
88 Prop. 1962:10, s. B 75. 
89 Prop. 2013/14:194, s. 13. 
90 Prop. 1962:10, s. B 14.  
91 Prop. 1962:10, s. B 83. 
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skydda den enskilde. Ett av medlen för detta var att skärpa straffen.92 Kommittén kom med ett 

förslag på hur misshandel skulle definieras. Misshandel skulle anses vara att tillfoga annan 

kroppsskada, sjukdom eller smärta samt att försätta någon i vanmakt eller annat sådant 

tillstånd. I några remissyttranden uttryckte man en viss tvekan kring hur man ska dra en gräns 

mellan fysiskt och psykiskt lidande. Propositionen menade att vissa svåra former av psykiskt 

lidande kan omfattas av bestämmelsen, men att det blir för svårt att göra en gränsdragning och 

lämnade därför över det till rättstillämpningen istället. Betänkandet föreslog att det skulle 

finnas tre grader av misshandel; ringa misshandel, misshandeln av normalgrader och grov 

misshandel. Lagrådsremissen ansåg dock att de gärningar som skulle kunna falla in under 

ringa misshandel istället kan ses som ett ofredande och att misshandelsbrottet enbart skulle 

delas in i två delar, misshandel av normalgraden och grov misshandel.93 Enligt propositionen 

skulle man, när det gällde gradindelning av misshandel, inte ta hänsyn till skada som orsakats 

utan istället ta hänsyn till alla uppsåtliga omständigheter vid gärningen. 

 

I den andra remissen till Lagrådet gjordes det lite ändringar, bland annat att 

misshandelsbrottet ändå skulle delas upp i tre delar istället för två.94 I propositionen framgick 

det att man ville tillgodose samhällets krav på skydd för de allmänna samt de enskilda 

intressena utan att man skulle inskränka människors handlingsfrihet mer än nödvändigt.95  

 

I samband med att grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning kriminaliserades 

ändrades också lydelsen i 3:5 BrB om misshandel till en mer könsneutral text, inga ändringar 

har gjorts sedan dess. 96 Däremot har gjordes det ändringar i straffskalan för ringa misshandel 

men det gjordes ingen ändring i gränsdragningen mellan misshandel av normalgraden och 

ringa misshandel.97  

 

Definitionen på misshandel har inte ändrats sen brottsbalkens tillkomst, att någon uppsåtligen 

tillfogar någon annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller att försätta personen i 

vanmakt eller annat sådant tillstånd. Kroppsskada kan vara sår, blåmärken, svullnader, 

benbrott och så vidare medan smärta anses vara ett fysiskt lidande som inte är alltför varaktigt 

eller obetydligt i intensitet. I rekvisitet sjukdom inkluderas inte bara fysiska utan även 
                                                
92 Prop. 1962:10, s. B 87 f. 
93 Prop. 1962:10, s. B 90 f.  
94 Prop. 1962:10, s. C 175 och B 14. 
95 Prop. 1962:10, s. A 2.  
96 Prop. 1997/98:55, s. 8 och 88. Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken. 
97 Prop. 1992/93:141, s. 29 f. 



  41 

psykiska tillstånd. Vanmakt innebär att man tappar kontroll över sin kropp, till exempel 

genom medvetslöshet.98 Brottet kan bestå av olika slags handlingar som exempelvis slag, 

förgiftning, knuffning, sparkar och så vidare. I några fall kan misshandel ske genom 

underlåtenhet, till exempel då en vårdnadshavare, som är skyddsgarant och har skyldighet att 

skydda från faror inte gör det.99 

 

Misshandel av normalgraden regleras i 3:5 BrB, om man utsätter ett barn för misshandel i 

syfte att uppfostra barnet kan det ses som en ringa misshandel (NJA 2003 s. 537). Men om 

det är en handling som medför att barnet sätts i livsfara, drabbas av en svår kroppsskada eller 

sjukdom eller om gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet kan det istället ses som en 

grov misshandel enligt 3:6 BrB. Det kan till exempel ske i fall där en vuxen gärningsman 

misshandlar ett väldigt litet barn. Sedan finns det en grad av misshandel som anses vara den 

högsta graden, det är synnerligen grov misshandel i 3:6 st. 2 BrB. Misshandel är ett 

uppsåtsbrott. Skulle man istället ses som oaktsam kan bestämmelsen om vållande till 

kroppsskada (3:8 BrB) bli tillämpligt istället. Straffbestämmelsen tar sikte på fysiska skador, 

skulle det uppstå psykiska skador kan istället ofredande (4:7 BrB) eller förolämpning (5:3 

BrB) bli aktuellt.100 Ett bevittnande av våld omfattas inte idag av misshandelsparagrafen, dock 

kan psykiskt våld under vissa förutsättningar anses vara straffbart. Till rekvisitet sjukdom 

räknas nämligen psykisk sjukdom eller psykisk invaliditet, handlingen måste dock ha medfört 

en medicinskt påvisbar effekt som till exempel chock eller neuros. För att kunna dömas för 

misshandel krävs det att gärningen har orsakat effekten samt att orsakssambandet mellan 

gärningen och effekten är adekvat. Det krävs också att gärningspersonen har uppsåt till både 

gärningen och den efterföljande effekten.101 

 

Barnmisshandelskommittén föreslog i sitt betänkande från 2001102 att man borde införa en 

straffskärpningsgrund för de brott som inneburit att ett barn har kränkts av närstående eller en 

tidigare närstående till barnet.103 En lagändring gjordes och numera finns 29:2 p. 8 BrB. 

Bestämmelsen har en inverkan på straffvärdet. Det anses vara en försvårande omständighet 

om: ”brottet varit ägnat att skada ett barns trygghet och tillit till en närstående person.”. Det 

som är viktigt att komma ihåg att det inte bara gäller när barnet själv har blivit offer för ett 
                                                
98 Prop. 1992/93:141, s. 28. 
99 SOU 2001:72, sid 327 f. 
100 Singer, Anna, s. 250. 
101 Prop. 1997/98:55, s. 76. 
102 SOU 2001:72, s. 338 ff. Som ledde till prop. 2002/03:53. 
103 Singer, Anna, s. 248.  
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brott utan även när barnet tvingas bevittna brott, exempelvis våld mellan föräldrarna. 

Kommittén kom också fram till att man inte borde utöka kriminaliseringen och skapa ett 

barnmisshandelsbrott eller att man skulle göra en ändring i brottsbalken. De menade att 

många av handlingarna som klassas som barnmisshandel redan är straffbara enligt gällande 

lag. Anledningen till att straffbestämmelserna inte tillämpas i praktiken är för att detta är brott 

som är svårt att bevisa och pågår oftast inom husets fyra väggar och därför är svåra att ens 

upptäcka. Kommittén ansåg även att en psykisk misshandel av ett barn alltid är allvarligare än 

mellan två vuxna, eftersom barnet är mera utsatt och sårbart. Även om den psykiska 

misshandeln verkar vara ringa sett från utsidan, är den mycket allvarligare för ett barn som 

kan få problem i framtiden. Deras lösning var att, istället för att utöka straffbestämmelserna, 

man genom utbildning och information bör höja medvetandet om den psykiska misshandeln i 

till exempel skolor. 104 

 

6.3 Grov kvinnofridskränkning 4:4 a BrB 
 
”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 personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, 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 istället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.” 

 
Brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning finns i 4:4 a BrB. Paragrafen kom 

till år 1998 efter ett betänkande från Kvinnovåldskommissionen och en proposition från 

regeringen.105 Propositionen tog upp problemet med den maktobalans mellan könen som då 

existerade och menade att den mest extrema formen av obalans var mäns våld mot kvinnor 

som de har eller har haft en relation till. De ansåg att mäns våld mot kvinnor var ett allvarligt 

samhällsproblem samt att bekämpa denna brottslighet måste vara en prioriterad uppgift för det 
                                                
104 SOU 2001: 72, s. 332 ff. 
105 Kvinnovåldskommissionen kom med sitt betänkande år 1995 (SOU 1995:60). Ledde fram till prop. 
1997/98:55. 
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svenska rättsväsendet.106 Ett nytt brott infördes i BrB för att lyfta fram det våld som kvinnor 

utsätts för i hemmet, men regeringen betonade vikten av medan denna lagstiftning är en viktig 

åtgärd krävs det mer än så för att åstadkomma förändring, så som öka kunskapen om våldet 

mot kvinnor samt att de kvinnor som utsätts får hjälp från myndigheter och andra som 

kommer i kontakt med dessa kvinnor.107 I propositionen menar man att dessa brott främst ska 

ta sikte på de upprepade straffbara kränkningar som riktas mot antingen närstående eller 

tidigare närstående (grov fridskränkning enligt det första stycket) eller om kränkningarna har 

begåtts av en man mot en kvinna (grov kvinnofridskränkning enligt det andra stycket).108  

 

Kvinnovåldskommissionen hade i sitt betänkande en annan uppfattning om hur 

brottsbestämmelsen skulle utformas. Kommissionen ville att paragrafen även skulle innefatta 

sådana gärningar som då inte var straffbara. Det första stycket skulle enbart handla om mäns 

våld mot kvinnor och rubriceras som kvinnofridsbrott. Det andra stycket skulle istället 

innefatta handlingar som begås av en man mot en annan man eller av en kvinna mot en annan 

kvinna eller man, och skulle rubriceras som fridsbrott. Kommission ville i sin formulering 

inkludera både fysisk och psykisk misshandel samt uttalade eller outtalade hot eller andra 

kontrollerande beteenden från mannens sida. Regeringen höll inte med kommissionen 

angående deras formulering av den nya brottsbestämmelsen. De menade att en sådan 

formulering inte är tillräckligt klar och avgränsad, och således kommer legalitetsprincipen att 

sätta stopp. Man fortsatte med att säga att en brottsbestämmelse som tar sikte på en lindrigare 

form av psykisk misshandel blir alltför oprecis och skulle omfatta oändligt många olika 

gärningar, vilket enligt legalitetsprincipen är oacceptabelt. I propositionen hävdade man att 

brottet ska markera det särskilt straffvärda i att under lång tid och upprepade gånger kränka en 

annan person samt där gärningarna egentligen var för sig är straffbelagda. Domstolen ska då 

kunna döma för ett brott som innefattar alla gärningar och inte varje gärning för sig som ett 

enskilt brott. Att kränka en nära anhörig ska ses som något särskilt allvarligt eftersom dessa 

kränkningar kan pågå under en lång tid utan att det uppdagas samt att de ofta sker i hemmet 

där man ska känna sig trygg och säker. Regeringen hävdade också att brottet inte enbart ska ta 

sikte på mäns våld mot kvinnor, utan även andra nära anhöriga ska omfattas av bestämmelsen. 

Kommissionen ansåg inte att minderåriga barn skulle omfattas, där höll regeringen inte med 

utan menade att kränkningar av ett minderårigt barn ska ses som minst lika allvarliga som 

                                                
106 Prop. 1997/98:55, s. 20 f. 
107 Prop. 1997/98:55, s. 23. 
108 Prop. 1997/98:55, s. 74. 
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kränkningar av vuxna personer. Bestämmelsen skulle då innefatta sådana straffbara gärningar 

som typiskt sett kan ingå i en kränkning, så som misshandel, olaga tvång, olaga hot, 

ofredande och så vidare, dock ska inte de grövre brotten inkluderas som till exempel grov 

misshandel.109 

 

Enligt det första stycket kan det antingen vara en man eller kvinna som begår flera brottsliga 

gärningar enligt 3, 4, 6 och 12 kap. BrB eller 24 § lagen om kontaktförbud110. Gärningarna 

ska vara riktade mot samma offer, som kan vara man eller kvinna, och offret ska vara eller har 

varit närstående till gärningsmannen. Handlingarna ska även vara upprepade kränkningar av 

den personliga integriteten och ägnade att allvarligt skada självkänslan hos offret. Grov 

kvinnofridskränkning finns i det andra stycket. Samma rekvisit ska vara uppfyllda, skillnaden 

är att det ska vara en man som har begått de brottsliga gärningarna mot en kvinna, enligt de 

ovan nämnda kapitlen i brottsbalken. Gärningsmannen ska antingen vara eller har varit gift 

med eller om de bor eller har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden 

(sambo). Även här gäller rekvisiten om att mannen upprepade gånger ska ha kränkt den 

personliga integriteten och handlingarna ska ha varit ägnade att allvarligt skada 

självkänslan.111 Av paragrafen följer att det måste handla om flera gärningar, en enstaka 

gärning faller således inte in. Det kan därför bli praktiskt att, istället för att behandla 

gärningarna som enstaka brott av till exempel misshandel, samla ihop dem och åtala för grov 

fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning.112 När brottet betraktas som en enhet kan 

olika faktorer, som till exempel omfattning eller frekvens, få betydelse. Åklagaren behöver 

således inte individualisera och bevisa varje enskild händelse. Domstolen kan göra en 

helhetsbedömning av offrets situation. 113  

 

Rekvisitet om närstående i det första stycket omfattar: make/maka, tidigare make/maka, 

sambo, tidigare sambo, föräldrar, syskon, egna barn samt styv- och adoptivbarn med flera. 

Dock är det väldigt svårt att bedöma om någon är eller har varit närstående till 

gärningsmannen. Det finns praxis som visar på olika bedömningar. Ett fall från HD (NJA 

2004 s. 97) handlade om en kvinna som haft en relation med en man under en tid, men de 

hade inte en gemensam bostad, bohag eller ekonomi. De betraktades dock av sig själva och av 

                                                
109 Angående detta stycke se prop. 1997/98, s. 77 ff. 
110 Se prop. 2012/13:108, s. 12 ff. 
111 Westerlund, Göran, Studiematerial i straffrätt, 1 u., Bruun Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 39. 
112 Nilsson, Göran, Brottsbalk (1962:700), 4 kap. 4 a §, Lexino, 2015, s. 2. 
113 Prop. 1997/98:55, s. 81. 
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andra runt omkring dem som ett par. De räknades som närstående men mannen dömdes inte 

för grov kvinnofridskränkning utan för brottet i första stycket, grov fridskränkning. HD ansåg 

att det finns parrelationer som inte faller in under det andra stycket utan istället faller in under 

det första.114 

 

Att det ska ha skett upprepande kränkningar av den personliga integriteten är ett annat 

rekvisit. Det finns inte någon direkt gräns för hur många gärningarna måste ha varit för att 

kunna döma för grov kvinnofridskränkning. Däremot kan man säga att ju allvarligare 

gärningarna är desto färre krävs det och tvärtom. Som sagt måste det handla om flera 

gärningar, således minst två. I doktrin115 menar man att det krävs åtminstone tre gärningar. 

Det som också blir viktigt i denna bedömning är under vilken tidsrymd gärningarna har skett. 

Har det gått för lång tid mellan dem kan det hända att rekvisitet inte anses vara uppfyllt. 

Tidsgränsen är dock varken definierad eller uttalad i praxis. Det sista rekvisitet handlar om att 

gärningarna ska typiskt sett varit ägnat att allvarligt skada den personliga självkänslan. Det 

viktiga är att gärningarna ska vara av ett allvarligt slag och att de typiskt sett leder till att 

självkänslan skadas.116 Gärningarna kan ingå i ett mönster som sammantaget leder till att 

offrets bryts ned. Ju allvarligare gärningarna desto mera typiskt att självkänslan skadas 

allvarligt. Båda dessa rekvisit är normativa, vilket innebär att det räcker att gärningsmannen 

har haft uppsåt till de faktiska omständigheterna. Man bortser från gärningsmannens syfte.117  

 

6.4 Ofredande 4:7 BrB 
 

”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat 

hänsynslöst beteende eljest ofredar någon annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i 

högst ett år.”  

 

Bestämmelsen om ofredande har sett likadan ut sen införandet av BrB, det är bara straffskalan 

som har höjts från högst sex månader till högst ett år.118 Tidigare reglerades denna typ av 

gärningar i kap. 15 SL. Man menade i propositionen att brott som tidigare omfattats av lindrig 

misshandel eller ärekränkning ska istället omfattas av bestämmelsen om ofredande.  
                                                
114 Nilsson, s. 3. 
115 Nilsson, s. 4. Se även Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, 2007, s. 188 f. 
116 Nilsson, s. 4 f. 
117	Westerlund, s. 39.	
118 Prop. 1962:10, s. A 15. 
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Som ofredande klassas som sagt en mängd olika gärningar. Rekvisitet handgripligen antastar 

anses vara avsiktliga knuffar, när man rycker och sliter i en person, tillfälligt håller fast 

personen och så vidare, om inte gärningen är att bedöma som misshandel eller försök till 

misshandel.119 Bestämmelsen är så pass generell att man skulle kunna tillämpa den på nästan 

vilken situation som helst. Ett hänsynslöst beteende kan anses vara att man exempelvis stör 

sina grannar genom att spela alldeles för hög musik, telefon-terroriserar någon eller allvarligt 

skrämmer någon annan.120 Kriminalpolisintendenten som yttrade sig över förslaget till 

brottsbalken och närmare om bestämmelsen om ofredande menade att man genom denna 

paragraf kunde: ”/.../ stävja den allmänna nedbusning som på senare tid blivit alltmer 

framträdande.”. Bestämmelsen innefattar även sådana situationer där kvinnor blir trakasserade 

men där trakasserierna inte omfattas av bestämmelsen om sexuellt ofredande, som till 

exempel att ta tag i henne och hindra henne från att komma framåt eller antastar henne genom 

att smeka eller klappa henne. Även andra former av trakasserier innefattas, så som mobbning. 

Kravet är dock att gärningen ska innebära en kännbar fridskränkning samt ge uttryck för 

hänsynslöshet. Gärningar som omfattas av bestämmelserna om olaga hot, olaga intrång eller 

hemfridsbrott kan inte samtidigt omfattas av bestämmelsen om ofredande.121  

 

 

  

                                                
119 Prop. 1962:10, s. B 91. 
120 I prop. 1961:10, s. B 116 tyckte man att skrämma någon annan kunde innebära att man ”anordnar nattliga 
spökerier”.  
121 Prop. 1992/93:141, s. 32.  
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7. Praxis 

7.1 Introduktion 
 
I dagsläget finns det endast två fall från HD, vilket ger dem prejudicerande verkan. Båda 

dessa fall tar upp situationer där barn tvingas bevittna våld mellan två närstående och där 

åklagaren har försökt tillämpa dagens brottsbestämmelser på händelserna. Jag har även tagit 

med ett antal rättsfall från hovrätterna i Sverige, dock har dessa ingen prejudiciell verkan men 

de visar på vissa tendenser i rättsläget och belyser problematiken med att ett barn bevittnar 

våldet. Det är så många olika faktorer som spelar in vilket gör det svårt att ibland se hur 

bevittnandet har påverkat påföljden. Tillämpningen av 29:2 p. 8 BrB hamnar ibland i 

skymundan och någon närmare förklaring eller analys är ibland svårt att utläsa i rättspraxis. 

7.2 Högsta domstolen 

7.2.1 NJA 2005 s. 712 

 

I det här fallet handlade det om en familj med en pappa, en mamma och fyra barn, varav tre 

gemensamma söner och en dotter från mammans tidigare förhållande. Pappan hade under fem 

års tid begått olika brottsliga gärningar mot familjen. Han åtalades för grov 

kvinnofridskränkning och våldtäkt, som begicks mot mamman. Åtalet innehöll även brott som 

han begått mot barnen, såsom grov fridskränkning och misshandel. I domen framkommer det 

att i många av dessa händelser har barnen bevittnat våldet mot mamman och försökt stoppa 

det för att skydda henne. På grund av barnens bevittnande åtalades pappan även för 

ofredande.  

 

Pappan hävdade att anledningen till att dessa upprepande händelser skedde var på grund av 

mammans alkoholproblem. Hon medgav att hon hade problem men att det var en följd utav 

pappans våldsamma beteende och att när pappan försvann ur bilden så försvann även hennes 

alkoholproblem. I Högsta domstolen uppdagades det att polisen tillkallats ett flertal gånger till 

hemmet och att både mamman och pappan hade anmält varandra för olika brott. Mamman tog 

tillbaka sina polisanmälningar eftersom hon var rädd för att förlora vårdnaden om barnen och 

på grund av att hon var beroende av pappans försörjning. Högsta domstolen, precis som 

tingsrätten och hovrätten, ansåg att hennes trovärdighet var hög och att hennes berättelser om 

våldet och den grova kvinnofridskränkningen var detaljerade, sammanhängande och hade 
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stöd av barnens utsagor om händelserna. Även brotten mot barnen ansågs styrkt vad gällde 

den grova fridskränkningen och misshandeln. Däremot ansåg man inte samma sak om den 

påstådda våldtäkten och den delen av åtalet lämnades utan bifall av Högsta domstolen. 

  

Det viktigaste i domen och som har haft störst påverkan på hur man ser på barn som bevittnar 

våld gällde åtalspunkten om ofredande mot barnen. HD ansåg att enligt 4:7 BrB om ofredande 

krävs det att man antastat eller med ett hänsynslöst beteende ofredar någon annan. I förhören 

framkom det att sönerna kände stort obehag när det tvingades se pappans våld mot mamman, 

medan pappan inte brytt sig nämnvärt om att sönerna var närvarande. Men HD uttalar i 

domen: ” Det skulle emellertid otvivelaktigt innebära en pressad tolkning av 

straffbestämmelsen, om L.G. (pappan) skulle anses ha gjort sig skyldig till ett ofredande. 

Något stöd för en sådan tolkning finns inte vare sig i lagmotiven eller hittillsvarande praxis.”. 

Man menade att det skulle bli en dubbelbestraffning eftersom det finns en 

straffskärpningsgrund i 29:2 p. 8 BrB som tar sikte på dessa situationer. Det saknades därför 

skäl att utvidga bestämmelsen om ofredande till att innefatta situationer när någon tvingas 

bevittna ett brott. Jag får anledning att återkomma kring problematiken kring denna dom i min 

analys. 

 

I domskälen anförde HD också att händelserna har ägt rum under lång tid och att pappan visat 

stor hänsynslöshet genom att våldet mot mamman och barnen ägt rum i hemmet, där det är 

meningen att man ska vara trygg. De tog specifikt upp barnen och sa: ”Vad gäller barnen har 

han ryckt undan den tillit som ett barn behöver få ha till sina föräldrar, och han har utsatt dem 

för den otrygghet som också kränkningen av deras mamma C.G. har inneburit.”. Pappan fick 

fängelse i två år och sex månader. 

 

7.2.2 NJA 2013 s. 376  

 
Det här är kanske det mest uppmärksammade målet när det gäller barn som bevittnat våld. 

Det har även fungerat som ett riktmärke vad gäller bedömningen av straffvärdet för ett mord. 

Fallet har kallats för ”Bajonettmålet” eller ”Lugna gatan-fallet”. Det handlade om en familj 

bestående av en pappa, en mamma och två döttrar. Efter tio år, år 2011, tillsammans ville 

mamman separera på grund av den psykiska misshandel hon utsatts för. Pappan tog inte 

separationen bra och han vägrade inse att relationen var över. Han blev besatt av tanken att 

hon hade träffat någon annan och började förfölja henne och sitta vakt vid hennes nya bostad. 
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Han drabbades av depression och förlorade sitt arbete. Den 25 oktober 2011 åkte mamman 

förbi det hus de brukade bo i tillsammans för att hämta hennes egendom. Pappan bodde kvar i 

huset och var hemma vid detta tillfälle. Han började bli desperat och krävde att de skulle göra 

ett nytt försök och reparera deras relation. Hon vägrade och han blev förbannad och överföll 

henne och band fast henne i en stol. Han dömdes den 23 november 2011 till fängelse i ett år 

för olaga frihetsberövande, men släpptes fri i väntan på verkställande av dom. I samband med 

detta fick han även ett kontaktförbud. Efter allt som har hänt var mamman livrädd och 

övertygad om att han skulle döda henne. Hon flyttades till ett hemligt boende med hjälp av en 

kvinnojour. Hon inledde en vårdnadstvist och krävde att få ensam vårdnad över deras två 

döttrar. Pappan började förfölja barnens morfar i ett försök att ta reda på var hon bodde 

någonstans. En vecka innan mordet fick han av en slump syn på henne och följde efter henne 

till det skyddade boendet. Den 16 februari 2012 var det muntligt sammanträde i tingsrätten 

angående vårdnadstvisten dem emellan. Då uppdagades det även att hon skulle flytta till en 

hemlig ort och lämna Malmö för gott. Pappan fick enbart efter sammanträdet telefonumgänge 

i tio minuter per vecka med barnen. Den 17 februari 2012 fick han återigen syn på henne och 

barnen i en lekpark. När de var på väg hem och kommit fram till det skyddade boendet tog 

pappan fram en bajonett ur en verktygslåda i bilen och sprang fram till mamma och högg ner 

henne framför ögonen på deras två barn.  

 

Målet gick hela vägen upp till Högsta domstolen där pappan dömdes till fängelse i sjutton år. 

HD kom fram till att det inte rådde några tvivel om att pappan hade avsiktsuppsåt till 

mammans död, eftersom han målmedvetet sprang fram till henne och knivhögg henne direkt 

och inte tillkallade någon hjälp utan enbart såg på när hon tog sitt sista andetag. I HD hade 

pappan bland annat yrkat på att gärningen skulle ses som dråp istället för mord, vilket HD 

avfärdade ganska snabbt genom att säga att det inte fanns några omständigheter som skulle 

kunna ge stöd för en sådan bedömning. Det ansåg att det var ett mord och gick in på de olika 

omständigheterna som skulle anses vara försvårande och förmildrande.  

 

De försvårande omständigheterna var, enligt HD, dels att brottet var riktat mot en närstående 

och att personen var skyddslös och hade svårigheter att värja sig. Brottet skedde på en öppen 

plats mot en person inte var beredd på att bli överfallen, därför ansåg HD att pappan visat stor 

hänsynslöshet. En annan omständighet som talade för ett strängare straff var att pappan 

tidigare gjort sig skyldig till grov brottslighet mot henne (olaga frihetsberövande). Men den 

kanske mest försvårande omständigheten var att brottet skedde inför deras två barn. Barnen 



  50 

tvingades bevittna när deras mamma höggs ner med en kniv. Genom detta hade pappan visat 

total hänsynslöshet. Högsta domstolen uttryckte i domen: ”Barnen kommer under resten av 

sina liv att få leva med det trauma som upplevelsen av hur deras far mördade deras mor inför 

deras ögon innebär. Ett beteende av detta slag – genom vilket man inte bara har tagit den 

dödes liv utan även förstört barnens – är så utomordentligt allvarligt att det har ett synnerligen 

högt straffvärde.”.122 Allt detta skulle ha lett till livstids fängelse, men det fanns 

omständigheter som gjorde att det inte blev den slutgiltiga påföljden.   

 

Den förmildrande omständigheten i målet var pappans psykiska tillstånd. Utredningen hade 

visat att han led utav en psykisk störning. Han bedömdes dock inte ha begått gärningen under 

en allvarligt psykisk störning. Det är upp till åklagaren att bevisa att en invändning om 

psykisk störning inte är aktuell. Domstolen ansåg att den psykiska störningen inte var 

allvarlig, men att det genom vittnen, det rättspsykiatriska teamet och den sakkunnige 

(professor Sten Levander) ändå framkommit att invändningen inte var helt obefogad. Detta 

gjorde att pappan inte kunde dömas till livstids fängelse. När påföljden skulle bestämmas tog 

domstolen hänsyn till att det fängelsestraff han skulle ha avtjänat för olaga frihetsberövande 

inte verkställts ännu, därför fick pappan fängelse i sjutton år för mordet på mamman inför 

deras två barn. 

 

Det mest uppmärksammade med detta rättsfall var att åklagaren även yrkade på att pappan 

skulle dömas för grovt olaga hot mot barnen eftersom han rusat mot barnen med kniv, dödat 

deras mamma och att han efter mordet gick mot barnen med kniven fortfarande i handen. Den 

delen av åtalet ogillades av både tingsrätten och hovrätten, det togs aldrig upp i Högsta 

domstolen, på grund av att domstolarna inte ansåg att pappan hade uppsåt att skrämma 

barnen. Mordet gjorde pappan till den enda vårdnadshavaren och för att förhöra barn krävs 

vårdnadshavarens samtycke. Problemet blev då att pappan skulle ge sitt samtycke till att 

barnen skulle förhöras om hur han högg ner mamman. Hade åtalet om olaga hot fungerat hade 

barnen setts som målsägande och då hade samtyckte inte behövts.  

 

 

 

  
                                                
122 Punkt 36 i domen, s. 14. 
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7.3 Hovrätt  

7.3.1 Svea hovrätt, mål nr. B 6099-08  
 
Fallet handlade om en kvinna och en man som hade en relation med varandra. Efter ca ett 

halvår berättade kvinnan att hon har träffat någon annan och relationen tog slut. De hade ändå 

kontakt med varandra då hon hade bett honom att hjälpa till med att vara barnvakt. När 

mannen kom till lägenheten stod kvinnan och diskade medan kvinnans barn satt och målade i 

vardagsrummet. Han ville reda ut situationen mellan dem och gick in i köket för att prata med 

henne. Mannen hävdade att han fick en massa negativa tankar i huvudet och han kände sig 

kränkt och utnyttjad. I ren ilska slog han sönder hennes telefon och fick tag i en yxa som 

förvarades i köket och slog henne 10-15 gånger i huvudet med den. Barnen sprang in i köket 

och såg sin livlösa mamma ligga på golvet. Han täckte över kroppen, tog med yxan och 

lämnade lägenheten och gick till polisen för att anmäla brottet. Han lämnade kvar barnen i 

lägenheten medan mamman låg död i köket.  

 

Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att mannen uppsåtligen tagit livet av mamman 

genom att använda en yxa som mordvapen. Medan mannen hävdade att han inte några 

minnesbilder över vad han hade gjort, men att han var helt säker på var barnen befann sig 

under tiden för mordet, vilket hovrätten fann anmärkningsvärt. De ansåg vidare att det var 

osannolikt att barnen skulle ha suttit stilla och sett en film under den tumultartade händelsen i 

köket. De ansåg istället att var ställt utom rimligt tvivel att båda barnen fanns i den 

omedelbara närheten och bevittnade förloppet. Det jag finner intressant är att även fast barnen 

inte sett händelsen med egna ögon utan endast hört vad som hänt, behandlas det som ett 

bevittnande enligt domstolen. Detta är viktigt då det bekräftar det faktum att ett bevittnade är 

så mycket mer än att bara se händelsen. För mordet dömdes mannen till livstids fängelse.  

 

7.3.2 Svea hovrätt, mål nr. B 3378-13  

 
Mannen i förhållandet dömdes till ett år och sex månaders fängelse för grov 

kvinnofridskränkning. Målet handlade om ett par bestående av en man och en kvinna samt 

deras barn. I gärningsbeskrivningen togs ett flertal olika händelser upp, som skedde vid olika 

tidpunkter under deras förhållande. Åtalet bestod av nio olika händelseförlopp, varav tre 

ogillades av domstolarna eftersom det inte var ställt utom rimligt tvivel att mannen hade 

åsamkat skadorna hos kvinnan och på en punkt lades åtalet ner. Kvinnan hade blåmärken från 
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slag och sparkar, hon hade också blivit spottat på och hotad av mannen. En åtalspunkt 

handlade om att mannen hotat henne medan hon var gravid med deras dotter. Han hade uttalat 

att han skulle skära ut barnet ur hennes mage och sedan döda henne, samtidigt som han höll i 

en kniv. Hon hade också fått utstå slag i ansiktet, blivit släpad på golvet och fått sparkar i 

magen medan hon var gravid. En annan var när han misshandlat henne samtidigt som hon satt 

och ammande dottern som då var född. Hon fick knytnävsslag i ansiktet och sparkades. Under 

åren fortsatte han med att hota och misshandla henne framför deras gemensamma barn.  

 

I tingsrätten döms han till ett års fängelse men domen överklagas. I hovrätten höjdes 

fängelsestraffet med sex månader. Skälet för detta var att våldet hade pågått under en lång tid 

samt att hon även fick utstå slag och sparkar medan hon var gravid. Hovrätten noterade även 

att flera av dessa händelser skett medan ett eller flera utav barnen befann sig i närheten och 

vid några av dessa tillfällen varit direkt inblandade i våldet, eftersom mamman har haft något 

av barnen i famnen.  

 

7.3.3 Göta hovrätt, mål nr. B 1860-14 

 

Paret hade haft en relation med varandra i 17 år. De hade två gemensamma barn, en son och 

en dotter. Under tiden deras relation varade begick han olika brottsliga gärningen mot både 

henne och sonen. Han hade bland annat slagit mamman, dragit henne i håret och uttalat 

diverse hot mot henne med en kniv i handen. Brotten mot henne hade begåtts när barnen hade 

varit närvarande. Vid två tillfällen misshandlade han sonen. Pappan hade alkoholproblem 

medan mamman var bipolär, men hon medicinerades för det.  

 

Fallet togs upp i hovrätten där pappan yrkade på att domstolen skulle ändra brottet från grov 

kvinnofridskränkning till misshandel i flera fall och olaga hot samt att misshandeln av sonen 

skulle ses som ringa eller som ett ofredande. Han yrkade även på att skadeståndet till 

mamman skulle jämkas eftersom hon medverkat till de uppkomna situationerna genom sitt 

beteende. Han fick fängelse i nio månader. I gärningsbeskrivningen tog åklagaren upp 29:2 p. 

8 BrB och sa att brotten har varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnen. 

Bestämmelsen behandlades inte i hovrättens dom. I tingsrätten tog man upp de försvårande 

omständigheterna vid brottet. Brottet hade riktat sig mot två familjemedlemmar och var av 

sådan karaktär att det har varit ägnat att skada målsägandenas trygghet enligt 29:1 BrB. Man 
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nämner även 29:2 p. 8 BrB och sa att den tilltalade hade begått vissa av dessa gärningar inför 

barnen. 

 

7.3.4 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr. B 2035-12 

 

I det här fallet handlade det om försök till mord eller synnerligen grov misshandel när mannen 

i paret försöker att ta livet av sin hustru genom att först kasta en brännbar vätska på henne och 

sedan tänt eld på henne. Brottet fullbordades inte eftersom kvinnan fick av sig de brinnande 

kläderna och flytt ifrån mannen till ett annat rum. De hade tre döttrar, deras yngsta dotter var 

då drygt tre år gammal och befann sig i lägenheten med föräldrarna. Ingen annan befann sig i 

lägenheten vilket medförde att mannens ord stod emot kvinnans.  

 

Tingsrätten ansåg att mannens berättelse var ologisk och saknade trovärdighet, de ansåg att 

den enda som kunde ge en fullständig och trovärdig berättelse om händelsen var kvinnan. 

Även den tekniska bevisningen gav stöd till kvinnans version. Tingsrätten tog även hänsyn till 

parets tidigare relation, parternas handlande efter händelsen men framförallt vad dottern hade 

upplevt. Dottern var inte tillräckligt gammal för att höras under rättegången, dock hade man 

pratat med andra personer som kunde berätta om dotterns reaktion och beteende efter 

händelsen. En av de andra döttrarna kom till lägenheten efter händelsen och tog hand om den 

lilla flickan. Hon berättade att flickan flera gånger hade sagt att pappan hade bränt mamma. 

Barnen togs om hand av socialtjänsten och en kvinna som jobbade på jourhemmet uppgav att 

barnen hade varit chockade och stressade. Den lilla flickan var vaken hela natten på grund av 

mardrömmar där pappan kastade bensin på mamman och att hon brann. Flickan hade bevittnat 

sin mamma brinna i köket hemma i deras lägenhet.  

 

Både tingsrätten och hovrätten ansåg att mannen inte hade uppsåt att döda mamman och 

således inte kunde dömas för försök till mord. Då blev frågan om vilken grad av misshandel 

som skulle tillämpas. Hovrätten bedömde, precis som tingsrätten, att gärningen skulle ses som 

synnerligen grov. De menade att om en person efter viss planering tänkt tända eld på en annan 

människa med hjälp av en brännbar vätska och utan möjlighet att kontrollera effekterna av 

handlandet, visade det på stor hänsynslöshet. Som en följd av pappans handlade skadades hon 

allvarligt, därför skulle gärningen ses som den högsta graden av misshandel. Däremot 

påpekade domstolen att händelsen inte orsakat synnerligen lidande, de menade att en 
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tortyrliknande misshandel kan ge upphov till sådan lidande. Trots det ansåg domstolen ändå 

att bestämmelsen om synnerligen grov misshandel enligt 3:6 BrB skulle vara tillämplig. När 

påföljden skulle bestämmas tog hovrätten hänsyn till att brottet begåtts i hemmet, när dottern 

varit närvarande och att det var ett allvarligt angrepp på kvinnans hälsa och trygghet. Pappan 

fick fängelse i fyra år och sex månader.  

 

7.3.5 Göta hovrätt, mål nr. B 921-14 

 

Rättsfallet handlade om en familj bestående av en mamma, en pappa och deras två 

gemensamma döttrar. Pappan hade även en dotter från ett tidigare äktenskap som bodde hos 

familjen. Föräldrarna separerade och alla tre döttrar bodde kvar hos mamman, inklusive 

styvdottern. I oktober 2013 dömdes pappan för andra brott han begått mot mamman. Brotten 

var ofredande, grovt förtal, skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Kontaktförbudet 

upphävdes dock eftersom det ansågs viktigt att mamman och pappan hade kontakt med 

hänsyn till barnen. Den här gången åtalades pappan för olaga hot och misshandel. Han hade 

skickat dödshot till mamman via sms. Pappan hävdade att han var berusad när meddelandena 

skickades och att det inte var meningen att det skulle skrämma henne. När det gällde 

misshandeln hade den skett i köket då hon stod och lagade mat. Pappan befann sig i 

lägenheten för att hälsa på barnen och mamman trodde inte att han skulle göra något när 

barnen var i närheten. I köket började pappan komma med dödshot och tog tag om mammans 

hals med båda händerna och tryckte in henne i ett hörn. Alla tre barn bevittnade händelsen 

eftersom de också befunnit sig i köket. Den äldsta dottern, mammans styvdotter, drog bort sin 

pappa ifrån mamman vilket gjorde att pappan släppte greppet.  

 

Fallet överklagades till hovrätten men hovrätten fastställde tingsrättens dom. I tingsrätten 

hävdade man, gällande det olaga hotet, att det genom utredning har bevisats att pappan 

skickat hotfulla sms till mamman och att det inte kunde ha undgått honom att de skrämt upp 

henne. Särskilt med tanke på att han dömts för tidigare brottslighet mot mamman. När det 

gällde misshandeln, ansåg hovrätten, att målsäganden lämnat en trovärdig berättelse om 

händelsen i köket och att berättelsen vinner stöd av de uppgifter som dottern vittnat om, 

polisanmälan och från rättsintyget. Det ansågs vara misshandel av normalgraden på grund av 

att våldet skett inför deras barn och för att våldet skett mot en nära anhörig. Pappan fick sitta i 

fängelse i sju månader.  
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7.3.6 Hovrätten för västra Sverige, mål nr. B 3783-13 
 

Åklagaren skickade in en stämningsansökan till Halmstads tingsrätt och åtalade en man för 

två fall av grov misshandel. Den ena misshandeln skedde mot hans ex-fru i närvaro av hennes 

son och deras gemensamma dotter. Han slog och sparkade henne samt drog henne i håret. 

Han hade efter det börjat slå henne med en spikförsedd planka som han hittade i busken. Den 

andra misshandeln skedde mot hans ex-frus lillasyster som försökte stoppa misshandeln. 

Lillasysterns son var också närvarande vid händelsen.  

 

I tingsrätten hävdade han att han led av hallucinationer och att han hörde röster som sa att han 

skulle slå sin ex-fru samt att han var beroende av droger. Han hävdade också att det var 

nödvärn eftersom han trodde att hans ex-fru hade två knivar. Hon berättade han hade blivit 

förbannad på att hon inte hade velat prata med honom samt att han hade sett ut som en 

”galen” person. Ett vittne berättade också att mannen såg ut att vara ”helt borta” och att det 

var något som inte stämde. Domstolen ansåg att mannens invändning om nödvärn kunde 

lämnas utan avseende eftersom hans agerade inte kunde förklaras på annat sätt än ett 

raseriutbrott. De ansåg även att gärningarna ska ses som grova på grund av att brottet skedde i 

närvaro av barnen och att han genom att ha använt ett tillhygge visat stor hänsynslöshet och 

råhet. Han hade även dömts för en tidigare misshandel mot sin ex-fru. Det rättspsykiatriska 

rättsutlåtandet var av den åsikten att han begått gärningen under en allvarlig psykisk störning. 

Således dömdes han till rättspsykiatrisk vård och utvisning med förbud att återvända på fem 

år. 

 

Pappan överklagade tingsrättens beslut om utvisning till hovrätten. Precis som i tingsrätten 

kom socialtjänsten i Halmstad med ett yttrande, där de sa att det inte kommer att finnas någon 

negativ påverkan på barnen av att pappan utvisas från Sverige. Parets gemensamma dotter 

kommer att skyddas från faderns bristande förmåga som förälder och slippa bevittna våldet 

mot sin mamma. Hovrätten höll med socialtjänsten och fann att hinder mot verkställighet inte 

förelåg, enligt 36:13 BrB. Domstolen ansåg heller inte att pappan har en stark anknytning till 

det svenska samhället, vilket kunde ha medfört att utvisningen skulle stoppas. Pappan skulle 

därmed utvisas och med ett återvändandeförbud på fem år. 
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7.3.7 Svea hovrätt, mål nr. B 10940-13 

 

I tingsrätten yrkade åklagaren på att domstolen skulle döma en man för grov 

kvinnofridskränkning på grund av gärningar han begått mot sin fru och grov fridskränkning 

eftersom han även begått gärningar mot sin dotter. Paret hade varit tillsammans i 20 år och 

hade två gemensamma barn. Men från år 2008 fram till år 2013 började han bli våldsam. Han 

slängde henne mot en vägg, sparkade henne, kastade saker på henne samt slagit henne. Hon 

fick en massa blåmärken och smärtor samt blivit kallad för olika fula ord. Vid några av dessa 

händelser var barnen närvarande. Mot dottern hade han också orsakat henne smärta och 

blåmärken genom att ta strypgrepp flera gånger, släpa henne upp för en trappa, dra henne i 

håret och slå henne i ansiktet. Det fanns vittnen som kunde styrka vissa händelser, de hade till 

exempel sett mammans skador.  

 

Tingsrätten la stor vikt vid bevisvärdet av både mammans och dotterns berättelser. Mammas 

berättelse var utförlig med mycket detaljer och med olika datum för händelserna. Hon ansåg 

vara mycket trovärdig. Även dotterns historia bedömdes tingsrätten som mycket trovärdig. 

Det fanns dock händelser som tingsrätten ogillade på grund av att det inte var ställt utom 

rimligt tvivel, det gällde till exempel en av incidenterna med strypgrepp mot dottern. Dottern 

berättade också om en specifik händelse när mamman legat på golvet gråtandes medan 

pappan stod och sparkade på henne, och att båda barnen då kommit in genom dörren och 

bevittnat våldet. Varje gärning ansågs sig vara misshandel av normalgraden och ofredande 

men att dessa gärningar också vara upprepande kränkningar mot dem båda och varit ägnande 

att allvarligt skada deras självkänsla. Han dömdes därför till fängelse i ett år eftersom han 

utsatt två närstående för ett antal våldsgärningar och en del av de gärningarna har varit ägnat 

att skada tryggheten och tilliten hos barnen.  

 

Domen överklagades till Svea hovrätt där åklagaren yrkade på att domstolen skulle fälla 

pappan på de punkter där han friades i tingsrätten. Pappan yrkade i sin tur på att domstolen 

skulle ogilla åtalet i dess helhet och att han skulle slippa betala skadestånd till frun och 

dottern. Även hovrätten tyckte att de båda målsägandes berättelser varit trovärdiga och 

självupplevda. De åtalspunkter som tingsrätten ansåg vara styrkta togs inte upp av hovrätten, 

utan de tog bara upp de två punkter där han friades av tingsrätten. Hovrätten var av den 

åsikten att åtalet visst var styrkt och att även dessa gärningar skulle ses som misshandel av 

normalgraden. Domstolen tog även upp den försvårande omständigheten att våldet skett i 
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närvaro av barn samt att våldet skulle ses som allvarligt, därför tyckte de att fängelsestraffet 

som pappan fick i tingsrätten var för lågt. Hovrätten höjdes således fängelsestraffet till två år. 
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8. Psykiska aspekter 
 

Inledningsvis kan det vara bra att orientera sig lite i terminologin på detta område, då barn 

och vuxna inte alltid tänker i samma banor. Viktigt att ha i åtanke att alla barn är olika och 

vad som sägs i detta avsnitt gäller inte generellt för alla barn. Senare i avsnittet kommer fokus 

istället att hamna på de skador ett barn kan drabbas av samt hur man bemöter sådana skador. 

 

Enligt Socialstyrelsen, som utkom med en rapport år 2005, borde man inte kalla det för att 

barnet har ”bevittnat” våld. Istället bör man säga att barnet är ett ”deltagande vittne” eftersom 

det uttrycker barnets ställning som subjekt och att det för barnet är psykologiskt omöjligt att 

vara ett neutralt vittne till en händelse där en förälder blir slagen.123 Det finns ett 

samlingsnamn för barn som på något sätt drabbas av avsaknaden av omsorg i hemmet, ”barn 

som far illa”. Det begreppet betonar att barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda 

av föräldrarna.  

 

Det har funnits vissa siffror på hur många barn som har bevittnat våld i hemmet124, men det är 

ytterst svårt att säga en exakt siffra eftersom det sällan uppdagas och de brott som polisanmäls 

(exempelvis mäns våld mot kvinnor) är oftast baserade på ett kvinnoperspektiv och inte ett 

barnperspektiv.  

 

Frågan blir också vad barn anser att våld är för något, de har inte samma uppfattning om 

begreppet som vuxna har. Detta gör det svårt att få barn att berätta om sina upplevelser i 

polisförhör och så vidare eftersom de inte kan sätta ord på vad de har sett på samma sätt som 

vuxna kan. Ett barn kan till exempel anse att våld är enbart slag och därför inte uppfattar till 

exempel knuffar eller hot som något som faller under samma kategori. Vuxna gör skillnad på 

bråk och misshandel. Bråk är till skillnad från misshandel en händelse där två eller flera 

personer är deltagande men ingen av dem kan anses vara gärningsman eller offer. Men när det 

gäller misshandel finns det en förövare och ett offer och det är förövaren som tar hela ansvaret 

för händelsen.125 Det blir inte lättare för barn när föräldrarna kallar våldet för enbart ett bråk, 

vilket medför att barnet inte kan göra en skillnad mellan vad som är ett bråk och vad som 
                                                
123 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – Att hjälpa barn som levt med våld i familjen, 2005, Artikelnummer 
2005-131-9, Stockholm, 2005, s. 16. Se även Hydén 1995. 
124 Se t.ex. siffror från Nationellt centrum för kvinnofrid som menar att tio procent av alla barn i Sverige ska 
någon gång ha upplevt våld i hemmet, medan fem procent gör det ofta. 
125 Socialstyrelsens, s. 60. Se även till Hydén 1995.	
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faktiskt är våld och misshandel. Socialstyrelsen tar även upp ett viktigt problem när det gäller 

ett uppbrott mellan föräldrarna varav den ena blir utsatt för våld. Det tar upp problemet som 

uppkommer efter, och ibland även före, att mamman har flytt undan sin våldsamma partner (i 

rapporten tar man upp pappan till barnet som exempel). De menar att barnet kan komma att 

hamna i en lojalitetskonflikt mellan mamma och pappa. Om barnet stöttar mamma så kan 

pappa bli förbannad, däremot om barnet stödjer pappa riskerar barnet att förlora den förälder 

som skulle kunna ge barnet ett tryggare och bättre liv.126  

 

Barn som bevittnar våld och andra övergrepp är ofta väldigt tysta om det och har svårt för att 

anförtro sig någon annan vuxen för att berätta vad de har upplevt. Vuxna kommer aldrig att 

kunna se våldet från barnens perspektiv, därför är det extra viktigt att man stöttar barnet och 

tydliggör att det inte är barnets fel. Men framförallt att man lyssnar på vad barnet har att 

berätta. Barnet ser det från ett annat perspektiv än vuxna.127 Symptom som uppstår kan lätt 

missförstås som något annat och alla barn reagerar på olika sätt. Det är också viktigt att tidigt 

uppmärksamma barnet för att kunna hjälpa och ge det stöd som barnet behöver. Behoven 

varierar från ett barn till ett annat, det kan vara allt från skydd från personen som utövat våldet 

till att få någon att prata med. Många gånger kan ett barn som bevittnar våld reagera på 

samma sätt som ett barn som själv utsatts för brott.128 Det kan påverka hela barnets 

personlighet, inlärning, sociala förmåga och andra beteendeförändringar. Effekterna blir mer 

omfattande eftersom hoten kommer från en person barnet vill ha uppmärksamhet, kärlek och 

omsorg ifrån. Både fysiska (astma, eksem, sömnsvårigheter, ätstörningar med mera) och 

psykiska skador (depression, ilska, hat, skuld, självdestruktivitet) men också känslomässiga 

skador kan uppkomma.129 På samma sätt som vuxna kan även förneka att något har skett och 

radera det ur minnet, vilket gör det svårare att hjälpa barnet att komma över våldsamheterna. 

 

Ett av de problem som kan komma att drabba ett barn är posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSS)130. Det är en reaktion på våldet som kan uppkomma efter att händelserna är 

överspelade och som en reaktion på långvarig psykisk stress. Det finns kriterier för vad som 

anses som PTSS, de kommer från den amerikanska psykiatriorganisationen och kallas för 

DSM IV (Diagnostic Statistic Manual). För att ha PTSS måste man ha haft symptom i mer än 

                                                
126 Socialstyrelsen, s. 10 och 51.	
127 SOU 2001:72, s. 138. 
128 Prop. 2005/06:166, s. 16. 
129 Socialstyrelsen, s. 10. 
130 På engelska är förkortningen PTSD, vilket står för ”post-traumatic stressyndrom”. 
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en månad och det måste leda till att barnets förmåga att fungera socialt försämrats. Barnet 

måste också ha bevittnat den traumatiska händelsen och dessa tre symptomen måste ha 

uppkommit:  

 

1. Barnet upplever händelsen igen genom mardrömmar eller känna starkt obehag inför 

situationer som kan påminna om våldet. 

2. Barnet blir undvikande och apatiska. De undviker till exempel alla samtal som rör 

våldet eller platser eller personer som kan påminna dem om det. 

3. Barnet har sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och är hyperaktiva med mera.	 

 

Barnet blir så hjälplöst i situationen och kan varken fly från det eller slå tillbaka och när 

händelserna är över kan barnet inte komma över händelserna utan tvingas leva med dem hela 

tiden och ständigt påminnas om dem. Det går inte att hantera all rädsla trots att våldet är över, 

och barnet vill gör allt för att bli av med minnet av att det någonsin har hänt.131  

 

Det som också kan drabbas negativt av våldet är anknytningen mellan barnet och föräldrarna. 

Redan när barnet föds börjar anknytningen genom ögonkontakt, närhet, leenden och så vidare. 

Barnet lär sig då att det finns någon som kan ge trygghet och ser till att barnet mår bra genom 

att få mat, värme och omsorg. En stark anknytning medför att barnet kan upptäcka världen 

och lita på att föräldrarna alltid kommer att finnas där om hjälp skulle behövas. Det finns 

dock omständigheter som påverka denna anknytning, till exempel kan mamman ha drabbats 

av förlossningsdepression eller om mamman tidigare har förlorat ett barn och inte kan gen den 

omvårdnad och trygghet som barnet behöver. Då blir det en otrygg anknytning som kan 

medföra att barnet undviker närhet med mamman och lär sig att klara sig självt eller blir extra 

klängigt och vill aldrig vara ifrån mamman. Det finns också barn som inte känner att de kan 

vända sig till föräldrarna när de känner sig otrygga, trots att föräldrarna är där med dem. Detta 

sker framförallt när föräldrarna är källan till rädslan och deras beteende skrämmer barnet. Det 

är inte bara den föräldern som är våldsam utan också den som blir offer för våldet, eftersom 

deras rädsla förs över på barnet. Barnet blir väldigt förvirrat och får, som en konsekvens av 

detta, väldigt svårt att skaffa egna nära relationer med andra. När barnet blir äldre skapas det 

                                                
131 Socialstyrelsen, s. 27.	
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olika strategier för att kunna relatera till föräldrarna, allt för att barnet ska ha kontroll över 

relationen eller för att få det barnet vill ha genom aggressivitet.132 

 

Att bevittna våld är en traumatisk händelse och kan för resten av deras liv påverka dem 

negativt om stödet inte finns. Det barnet bevittnar under sin uppväxt blir normalt för dem. 

Barnet förstår inte att det är en dålig miljö att växa upp i, eftersom det inte har upplevt något 

annat.133 Det har lärt sig att det är så det fungerar i familjen eller att barnet ska hålla tyst om 

det som händer och att det är en familjehemlighet som ingen får veta om. Barnet är lojalt till 

sin familj. Men det kan också vara så att barnet känner skam eller är rädd för att vara 

annorlunda jämfört med andra barn.134 Forskningen visar att tryggheten försvinner eftersom 

varken föräldern som slår eller föräldern som blir slagen kan ge barnet det som behövs och i 

det ögonblicket kan barnet förlora båda sina föräldrar. Barnet kan också känna sig maktlöst 

eftersom det inte kan göra något för att skydda den utsatta föräldern eller så kan känslor av 

övergivenhet uppkomma.135 Barnet kan behöva lägga sina behov åt sidan för att ta hand om 

sin förälder istället för att vara just barn. 

 

Ett barn kan anpassa sig väldigt fort efter olika situationer för att kunna överleva. Det kan till 

exempel ändra sitt beteende för att inte utlösa någon misshandel eller så kan det psykiskt 

stänga sig ute och blockera det som händer. Det som också är ganska vanligt är att ett barn 

som ser sin mamma eller pappa bli misshandlad blir väldigt omhändertagande, tröstande och 

hjälpsamma.136 Barnet kan också börja identifiera sig med den våldsamma personen och 

utveckla ett eget våldsamt och aggressivt beteende. Barn är beroende av sina föräldrar och om 

den ena föräldern döms till fängelse för misshandel mot den andra föräldern, kan barnet ta på 

sig ansvaret och tro att det är hans eller hennes fel eftersom att barnet berättade om våldet.137 

Barnets förmåga att hantera våldet kan också bero på vilket kön barnet har och hur gammalt 

det är. En flicka brukar vanligtvis ta avstånd från våldet och blir deprimerande medan pojkar 

istället tar ställning för våldet och blir aggressiva.138 Det kan till och med vara så att barnet 

tvingas av den ena föräldern att delta i våldet mot den andra föräldern, vilket kan medföra att 

barnet i sin tur på eget initiativ misshandlar samma förälder för att få sin vilja igenom.  
                                                
132 Almqvist, Kjerstin, Broberg, Anders Barn som bevittnat våld mot mamma. En studie om kvinnor och barn 
som vistas på kvinnojourer i Göteborg, Rapport från Göteborgs stad och Karlstads universitet, 2004, s. 11 ff. 
133 SOU 2001:72, s. 104 f. 
134 Socialstyrelsen, s. 17.	
135 Prop. 2002/03:53, s. 71. 
136 Almqvist, Kjerstin, Broberg, Anders, s. 57 f. 
137 SOU 2001:72, s. 285 ff. 
138 Socialstyrelsen, s. 26.	
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Det finns verksamheter i Sverige som kan hjälpa både mamman och barnet och en del är 

endast inriktade på barnet. Vissa är skyddade boenden för kvinnor och deras barn, antingen 

som Socialstyrelsen har eller som är ideella. Det kan också vara BUP eller andra 

organisationer som hjälper till med krishantering och så vidare. De olika verksamheterna 

följer olika modeller för att bearbeta krisen. En del följer nätverksmodellen medan andra 

följer en modell som heter ”Children are people too” (CAP). I Sverige är dock ”Trappan-

modellen” vanligast. Trappan-modellen utvecklades av Ami Arnell och Inger Ekblom på 

Rädda barnen år 1999. Det är en samtalsmodell som består av individuella samtal med 

barnen. Samtalen består av tre steg: 

 

1. Etablera kontakt med barnet. 

2. Rekonstruera händelserna. 

3. Förmedla kunskap om händelserna. 

 

Målet med samtalen är att få barnen att släppa sina skuld- och skamkänslor, avlasta dem och 

få dem att förstå att de inte är ensamma utan att det finns personer som vill hjälpa dem.139 

Oavsett vilken metod som används för att hjälpa barnet, är det skyddet från fortsatt utsatthet 

som är det mest prioriterade i dessa fall. Alla reaktioner på våld är individuella och alla barn 

kan således inte behandlas på samma sätt. En del barn vill gärna prata om det och försöka 

förstå vad som har hänt medan andra barn gärna sitter tysta och tar längre tid på sig att öppna 

upp.140  

 

Det finns en stege som innehåller fyra olika nivåer av hjälp till barn som har bevittnat våld. 

Stegen har sin utgångspunkt i barnkonventionen, där barn har en rätt till att få hjälp. Den 

första nivån innebär att man ska uppmärksamma barnet och ta barnets upplevelser på allvar. 

Den andra nivån består istället av olika skyddsåtgärder som kan tänkas behövas. Detta gäller 

dock inte alla barn men några behöver det, eftersom de kanske inte har kommit ifrån den 

våldsamma föräldern. Man måste då också bestämma graden av skydd, vilket betyder att en 

bedömning måste göras om risken för det fortsatta våldet eller barnets rädsla. Nästa nivå av 

hjälp är den tredje nivån. De handlar om olika sätt att bearbeta krisen på exempelvis genom 

                                                
139 Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Grip, Karin med flera, Stöd till barn som bevittnat våld mot 
mamma – resultatet från en nationell utvärdering, Göteborgs universitet, Sverige, 2011, S.	22	f.	
140 Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Grip, Karin med flera s. 13. 
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att använda Trappan-modellen och hjälpa barnet komma över känslan av bland annat skam, 

skuld och osäkerhet. Detta är också individuellt, alla barn är inte i behov av dessa insatser. 

Den sista nivån handlar om barn som har drabbats extra hårt av att de tvingas bevittna våld. 

Barnet kan lida av extra svåra problem som inte går att ta hand om på tredje nivån utan måste 

upp på den fjärde nivån och få specialhjälp, till exempel då barnet lider av PTSS.141  

 

Det är även viktigt att ha i minnet att bara för ett barn har bevittnat våld eller upplevt 

skrämmande händelser i livet behöver inte det per automatik innebära att barnet kommer att få 

problem och bli psykiskt traumatiserade. Forskning visar att ungefär en tredjedel av barnen 

upplever våld i hemmet klarar sig utan problem i framtiden.142 Det är en stor skillnad på vad 

som faktiskt har hänt och hur barnet väljer att hantera det. Det finns barn som får den hjälp 

som de behöver och som klarar sig som vilken annan människa som helst. Barnet är 

motståndskraftigt och kan bearbeta dessa smärtsamma händelser om det bara får det stöd det 

behöver, dock står det klart att ju fler och allvarligare händelser som barnet tvingas uppleva 

desto större är risken för att det ska drabbas av problem. Man menar också att om barnet om 

och om igen under lång tid utsätts för smärtsamma händelser kan det medföra att symptomen 

blir värre än om det bara har skett en enstaka gång i barnets liv. Det finns mycket som 

påverkar hur ett barn reagerar på våldet, exempelvis om det finns en stark anknytning till den 

förälder som inte varit våldsam, andra vuxna som barnet kan vända sig till, hur sårbart barnet 

är eller hur barnets närmiljö ser ut.143 

 

  

                                                
141 Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Grip, Karin med flera, s. 18. Se även SOSFS 2009:22.	
142 Janson, Staffan, Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen – Barn som lever med våld i hemmet, 
Utdrag ur en NCK-rapport 2010:04, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2010, s. 7. 
143 Almqvist, Kjerstin, Broberg, Anders, s. 8 f. 
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9. Diskussion kring ett barns bevittnande 
 

Först och främst anser jag att en kriminalisering av den psykiska misshandeln barn faller offer 

för bör genomföras. Det är först på senare år som uppmärksamheten kring våld i hemmet och 

då framförallt på barns upplevelser har ökat markant. Det är dags att inse att barn som 

bevittnar våld inte är något nytt fenomen längre. Ett barn ska aldrig behöva bevittna våld 

mellan de två personer barnet älskar mest. Tyvärr är det så att det händer i dagens samhälle 

och det kommer att fortsätta hända, således blir det ännu viktigare att sätta ner foten och göra 

allt för att skydda barnen. Barnet ses, som sagt, som extra skyddsvärt enligt svensk rätt och 

därför bör man se till att om ett barn tvingas bevittna våld att rättsväsendet inte lämnar dessa 

barn utan upprättelse. Barnet har indirekt fallit offer för våldet. Man bör markera för 

samhället att ett barns bevittnande tas på allvar och man kan inte komma undan med att enbart 

straffas för de brott man begått mot sin partner utan även de gärningar man begått gentemot 

barnen. En kriminalisering av psykisk misshandel av barn skulle, enligt min åsikt, öka 

medvetenheten kring hur skört ett barn är. Visserligen har barn rätt till ekonomisk ersättning 

från Brottsoffermyndigheten, så kallad brottsskadeersättning, om vissa krav uppnås. Men som 

jag kommer återkomma till nedan, finns det luckor i den lösningen. Ett införande av en ny 

brottsparagraf som tar sikte på en psykisk misshandel skulle i förlängningen innebära att 

barnet även får status som målsägande. Detta skulle då medföra att barnet är berättigat till 

skadestånd från den dömde. Skulle en kriminalisering inte äga rum anser jag att domstolarna 

måste börja tillämpa de paragrafer som finns idag och bortse ifrån att förarbetena inte tar upp 

dessa nya situationer, vilket även det skulle medföra att barnet får status som målsägande. Jag 

får anledning att återkomma till det lite senare i analysen. 

 

Ett problem med dagens utformning av straffrätten är att det väldigt sällan framkommer av 

polisens förundersökningar om barnet har varit närvarande och vad barnet har upplevt, vilket 

kan få den konsekvensen att brottsskadeersättningen inte betalas ut. När polisen kommer till 

platsen hamnar fokus på personen som direkt har fallit offer för våldet, men eftersom barnet 

inte riktigt räknas som brottsoffer blir förundersökningarna ofta bristfälliga gällande barnet. 

Skulle det ses som ett brott att låta barnet bevittna våldet i hemmet kan det medföra att barnet 

tas mer på allvar när brotten utreds och inkluderas i en polisanmälan, då det inte bara har skett 

ett brott mot partnern utan även mot barnet samt att de får sin ersättning som de har rätt till. 
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Under senare tid har det funnits två åklagare som har försökt tillämpa de brottsbestämmelser 

som finns idag på det faktum att barnet har bevittnat våldet, båda försök har misslyckats. I det 

första fallet (NJA 2013 s. 376) försökte åklagaren åtala gärningsmannen för mord på sin 

partner och olaga hot mot barnen. Åtalspunkten om olaga hot ogillades av både tingsrätt och 

hovrätt, den togs aldrig upp till prövning i Högsta domstolen. Och i det andra fallet åtalades 

en man för grov kvinnofridskränkning samt ofredande då barnet bevittnat våldet. Då ansåg 

Högsta domstolen att det faktum att barnen bevittnat våldet inte låg till grund för att se dem 

som målsägande (NJA 2005 s. 712).  

 

Ytterligare ett problem är att det inte anses utgöra ett brott att låta ett barn bevittna våldet. Ett 

bevittnande får idag endast betydelse vid påföljdsbestämningen, vilket inte medför att barnet 

får större uppmärksamhet. Det skulle innebära en dubbelbestraffning för den tilltalade om han 

eller hon fälls för ett brott mot sin partner och under påföljdsbestämningen får ett strängare 

straff på grund av 29:2 p. 8 BrB samt fälls för ytterligare brott baserat på att barnet har 

bevittnat gärningen. Att barnets bevittnande tillämpats två gånger för att straffa den åtalade är 

inte tillåtet. Man måste uppmärksamma den psykiska misshandeln och den kränkning som 

uppstår som ett eget problem. Att leva i en familj där våldet upptar en stor del av barnets 

vardag och där barnet inte får den grundläggande tryggheten från föräldrarna är otroligt 

skadligt för ett barn.  

 

Ett problem med att vissa paragrafer, till exempel om ofredande i 4:7 BrB, inte har ändrats 

sen införandet av BrB det är att förarbetena inte heller har förändrats. Det medför att, 

eftersom förarbetena har blivit så daterade, att domstolar idag ibland har svårt att tillämpa 

dessa paragrafer. Bestämmelsen i sig fungerar fortfarande på många av dagens situationer, 

men på grund av att en situation inte tas upp i förarbetena är domstolarna restriktiva i sin 

tillämpning av paragrafen. Jag ser detta som ett problem eftersom det bara handlar om 

passivitet från domstolarnas sida. Domstolarna menar att det inte ligger på deras bord att 

tillämpa en så gammal bestämmelse på ett så nytt fenomen, utan att det är upp till lagstiftaren 

att göra en förändring. Jag kan inte se några problem med att tillämpa bestämmelsen om 

ofredande på en situation där barn bevittnar våld eftersom den är så allmänt hållen.   

 

En nackdel med kriminalisera den psykiska misshandeln och således låta barnet få status som 

målsägande är att det kan var väldigt påfrestande att medverka i en rättegång, barnet kan 

behöva återuppleva våldet i en rättssal med främlingar. Även om barnet har en rätt att komma 
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till tals måste man även värna om barnets rätt till tystnad och val att inte berätta om våldet. De 

ska inte behöva tvingas till att berätta om våldet. En annan nackdel är att en kriminalisering 

inte behöver innebära att barnet behandlas med mer respekt än innan. En annan nackdel med 

en straffrättslig förändring är att det eventuellt inte skulle innebära någon avskräckande 

effekt, eftersom upptäcktsrisken är så låg på grund av att brotten oftast sker i hemmet. 

 

Idag finns det en risk för att man inte upptäcker våldet och att barnet inte får den hjälp som 

han eller hon så desperat behöver. Om våldet upptäcks läggs samhällets fokus på ett annat 

offer, kvinnan eller mannen. Barn är bärare av rättigheter precis som vuxna är.  Barnet har rätt 

till omvårdnad och trygghet. De ska inte behöva uppleva en barndom som är fylld med våld 

och otrygghet. Barnet måste få den hjälpen det behöver för att kunna få ett fungerade liv. Det 

kommer alltid att finnas ett ärr kvar, men hellre ett ärr än ett öppet sår som kanske aldrig kan 

läka fullt ut. Efter all forskning som har gjorts på senare tid när det gäller barn som tvingas 

bevittna våld är det en sak som står klar, det är inte längre så att det finns en gärningsman och 

ett offer. När barn är inblandade finns det alltid mer än ett offer.  

 

Ett flertal organisationer, såsom Rädda barnen, Barnombudsmannen samt 

Brottsoffermyndigheten, anser att barnet ska får en status som målsägande i en rättegång och 

att en ändring av straffrätten ska ske. De menar att det skulle medföra att barnet får en större 

ställning än vad det har idag. Barnet skulle till exempel får rätt till målsägandebiträde eller 

särskild företrädare och kunna anmäla brottet till polisen. För närvarande anses inte brottet 

vara riktat mot barnet, således kan barnet inte polisanmäla våldet. Barnombudsmannen menar 

att en skärpt lagstiftning skulle leda till en förändring av samhällets syn på barn som bevittnat 

våld i nära relationer samt att det är oerhört viktigt att se barnet som ett brottsoffer enligt 

straffrätten och målsägande enligt RB. Att tillåta barnet en status som målsägande skulle 

medföra en oerhört viktig markering från samhällets sida och bevisa att barnet verkligen är 

särskilt skyddsvärt. När anti-agalagen kom år 1979 gjorde lagstiftaren det klart och tydligt för 

alla föräldrar att våld i uppfostringssyfte inte accepterades, och normen i samhället 

förändrades. Man skulle kunna uppnå samma effekt om man skapade en ny 

brottsbestämmelse samt gav barnet målsägandestatus.  

 

Professionella som arbetar med barn eller kommer i kontakt med dem genom sitt yrke, bör få 

en utbildning i hur man upptäcker och bemöter barn som uppvisar symptom på att våld 

existerar i hemmet samt när man ska hjälpa barnet genom krisen. Det kan ta väldigt lång tid 
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innan våldet upptäcks trots att barnet har signalerat om att det mår dåligt. När det väl 

uppdagas har barnet kanske lidit så stor skada att det inte längre litar på vuxna. Och trots att 

våldet uppdagats tidigt kan det ha åsamkat skador som inte går att se eller upptäcka förrän 

långt senare i livet. Alla barn reagerar olika och kan inte behandlas på samma sätt. En del barn 

ser sin förälder blir misshandlad medan andra barn ser sin förälder bli mördad. En förälder 

som blir misshandlad har en chans att få hjälp för både sin egen del men även för sitt barn, de 

får en andra chans. Men ett barn som blir av med sin förälder genom att den avlider på grund 

av våldet får inte samma chans. Barnet kommer då att sakna en förälders stöd och hela livet 

kommer att förändras.  

 

Min åsikt är även att Sverige bör göra barnkonventionen till svensk lag genom inkorporering. 

EU:s rättighetsstadga är direkt tillämplig i svensk rätt på grund av att den har samma status 

som unionsfördragen i EU. En inkorporering av barnkonventionen skulle medföra att den får 

en större betydelse än vad den har idag. Barnkonventionen uttrycker väldigt specifika 

rättigheter för barn och ger barnet rätt att utkräva dessa av staten. Idag finns det inga krav på 

att barnkonventionen ska inkorporeras utan transformeringsmetoden är fullt accepterad, även 

om FN:s barnrättskommitté anser att en inkorporering vore det bästa för alla länder. 

Transformeringsmetoden innebär att de svenska lagarna ändras och anpassas till konventionen 

bestämmelser. Det centrala är att resultatet uppfyller de krav som föreskrivs. På grund av 

rättspolitiska skäl har Sverige inte inkorporerat barnkonventionen. Det språk och den teknik 

som används skiljer sig från svensk rätt, till exempel har samma begrepp olika innebörd. Ett 

annat argument är att barnkonventionen innehåller olika slags rättigheter, ekonomiska, sociala 

samt kulturella, vilket har gjort det svårt för svenska domstolar och myndigheter att tillämpa 

den. Svensk rätt har ansetts uppfylla de krav som föreskrivs genom vår existerande 

lagstiftning. Men om barnkonventionen blev inkorporerad i svensk rätt, skulle den få status 

som rättskälla. Det skulle även resultera i att barnets rättigheter får en större uppmärksamhet i 

nationell rätt men även i samhället, vilket följaktligen skulle medföra att rättigheterna tas mer 

på allvar. En inkorporering skulle också leda till att rättigheterna kan åberopas på individnivå 

jämfört med idag när den enbart ses som ett vägledande dokument för regering och riksdag. 

Som nämnts ovan, är barnet särskild skyddsvärt och för att stärka den synen är det dags att 

höja statusen för barnkonventionen.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att det svenska rättsväsendet nu står inför ett val. Att välja att ta 

avstånd från en psykisk misshandel eller att låta rättsutvecklingen fortgå som den ser ut nu. 
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Att kriminalisera och således ta avstånd från denna typ av psykisk misshandel skulle medföra 

att Sverige blir ett föregångsland vad gäller barnets rättigheter och skydd. Ska det svenska 

rättsväsendet våga ta steget framåt i form av lagstiftning eller praxis eller kommer 

rättsväsendet att falla in i gamla hjulspår? Det fungerar inte längre med att skjuta på 

problemet och hoppas på att någon annan löser det. Att barn tvingas bevittna våld är 

oacceptabelt, därför måste man göra allt för att skydde dem som kommer att bli framtidens 

vuxna. 
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Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning  

Prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord 

 

Statens offentliga utredningar 

 

SOU 1995:60 Kvinnofrid 

SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda 

SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar. Betänkande från Psykansvarskommittén  

 

Övrigt offentligt tryck 

 

Direktiv 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt 

 

Webb 

 

Brottsoffermyndigheten, Barn som bevittnat våld mot närstående, 

”http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning/barn-som-bevittnat-

vald-mot-narstaende” 

 

EU-upplysningen, EU:s stadga för mänskliga rättigheter, ”http://www.eu-

upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-rattigheter-i-EU/Rattighetsstadgan/” 

 

EU-upplysningen, Lissabonfördraget är den senaste fördragsändringen, ”http://www.eu-

upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-fordrag/Lissabonfordraget/” 

 

Åklagare.se (utg.), Proportionalitetsprincipen, ”www.aklagare.se”  

 

UNICEF (utg.), Vad har barnkonventionen för status i Sverige?, ”https://unicef.se/fragor/vad-

har-barnkonventionen-for-status-i-sverige” 
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Rättsfallsförteckning 
 
Högsta domstolen 

 

NJA 2003 s. 537 

NJA 2004 s. 97 

NJA 2004 s. 176 

NJA 2005 s. 712 

NJA 2013 s. 376 

 

Hovrätterna 

 

RH 2008:43 

Göta hovrätt, B 1860-04 

Göta hovrätt, B 921-14 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 2035-12 

Hovrätten över västra Sverige, B 3783-13 

Svea hovrätt, B 6099-08 

Svea hovrätt, B 3378-13 

Svea hovrätt, B 10940-13 


