
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

AnnCharlotte Anevski 
 

 
En studie i barnmisshandel och 

domstolarnas straffmätning  
 
 
 
 
 

Examensarbete 
20 poäng 

 
 
 
 

Handledare 
Helen Örnemark-Hansén 

 
 

Ämnesområde 
Straffrätt 

 
Termin 

9 



Innehåll 

SAMMANFATTNING 1 

FÖRORD 2 

FÖRKORTNINGAR 3 

1 INLEDNING 4 

1.1 Syfte 4 

1.2 Frågeställning 5 

1.3 Disposition 5 

1.4 Metod och material 5 

2 BARNMISSHANDEL 7 

2.1 Bakgrund 7 

2.2 Definition av begreppet barnmisshandel 9 
2.3.1 Aktiv fysisk misshandel 11 
2.3.2 Passiv fysisk misshandel 11 
2.3.3 Aktiv psykisk misshandel 13 
2.3.4 Passiv psykisk misshandel 14 
2.3.5 Sexuella övergrepp 15 

2.4 Vem blir misshandlad och vem misshandlar? 16 
2.4.1 Egenskaper hos barnet 16 
2.4.2 Egenskaper hos föräldrarna 17 

2.5 Typ av våld 19 
2.5.1 Konsekvenserna av våldet 19 

2.6 Samtal med ett brottsoffer för barnmisshandel 22 

3 ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER SOM 
TILLVARATAR BARNS INTRESSE 25 

3.1 BRIS- barnens rätt i samhället 25 

3.2 Rädda Barnen 26 

3.3 Barnombudsmannen 27 

4 MÄNSKLIGA  RÄTTIGHETER I FN:S BARNKONVENTION 28 
4.1 Implementering av barnkonventionen 28 



5 MISSHANDEL OCH STRAFFMÄTNING I BROTTSBALKEN 30 

5.1 Misshandel 3 kap 5 § BrB 30 

5.2 Grov misshandel 3 kap 6 § BrB 31 

5.3 Straffmätning 29 kap BrB 32 
5.3.1 Straffvärdebedömning 32 
5.3.2 Försvårande omständigheter 33 

6 RÄTTSFALLSSTUDIE 38 

6.1 NJA 1992 s. 85 38 

6.2 NJA 2000 s. 612 39 

6.3 NJA 2003, målnr B 991-03 42 

6.4 RH 1993 s. 101 44 

6.5 RH 1994 s. 118 45 

6.6 RH 2000 s. 307 46 

7 UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 47 

7.1 Syfte 47 

7.2 Undersökningens genomförande 48 

7.3 Undersökningens resultat 48 

7.4 Analys av resultatet 48 

8 ANALYS OCH SLUTSATS 49 

8.1 Barnmisshandel och domstolarnas straffmätning därav 49 
8.1.1 Ett tillägg i 29 kap 2 § BrB – positivt eller negativt? 50 
8.1.2 Utökad kriminalisering av barnmisshandel – ja eller nej? 52 

SLUTORD 54 

Nej! Pappa 54 

LITTERATURFÖRTECKNING 56 
Källor 56 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 58 
Avgöranden från Högsta Domstolen 58 

 



Sammanfattning 
I detta arbete har jag haft som syfte att undersöka om det behövs ett tillägg i 
29 kap 2 § BrB. Den röda tråden har givetvis varit barnets situation i 
samhället. 
 
Jag har behandlat barnmisshandel ur ett historiskt perspektiv för att få en 
överblick hur barn har behandlats de senaste seklen. Ur ett historiskt 
perspektiv har barnets rättigheter, från att i princip ha varit obefintligt, under 
det senaste seklet förändrats markant till fördel för barnet. 
 
Vidare har jag också studerat hur barnmisshandel kan se ut. Detta med tanke 
på att barnmisshandel inte alltid är av konkret karaktär.  Det var också av 
intresse att se över vem som tillvaratar barns intresse i vårt samhälle. 
 
Sverige har varit ett föredöme för andra länder vad gäller implementeringen 
av barnkonventionen. När Sverige godkände barnkonventionen gjordes den 
bedömningen av riksdagen att normharmoni förelåg och att de svenska 
lagarna i huvudsak överensstämde med konventionen. 
 
Lagar och riktlinjer som används vid bedömningen av straffvärdet vid 
barnmisshandel har fungerat som utgångspunkt för min frågeställning. 
 
Mina slutsatser är att det finns ett behov av ett tillägg i 29 kap 2 § BrB som 
stärker skyddet för utsatta barn . Invändningarna mot ett sådant tillägg har 
inget större stöd.  Tillägget medför praktisk betydelse i den bemärkelsen att 
utsatta barns situation förbättras.  
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Förord 
Hon sa åt honom att han själv skulle gå ut och ta reda på ett ris åt henne. 
Den lille pojken gick och var länge borta. Till sist kom han gråtande 
tillbaka och sa: ”Jag hittade inget ris, men här har du en sten som du kan 
kasta på mig.” Då började mamman också gråta, för hon såg plötsligt 
alltihop med barnets ögon.1  
 
Det här arbetet vill jag tillägna min dotter Emma. Hon ger mig glädje, kraft, 
kärlek och en tro på en ljus framtid. Min dotter har gett mig ett nytt 
perspektiv på tillvaron. Genom hennes ögon ser jag hur beroende barn är av 
vuxna och vilket stort behov av trygghet och ömhet de har. Emma är min 
främsta inspirationskälla till mitt ämnesval. 
 
Om vi vuxna tidigt visar barnet att vi försöker vara ärliga och om vi möter 
barnet med respekt, så lär sig också barnet ett naturligt och sunt 
ansvarstagande. Bara den som har rättigheter förstår vad skyldigheter är. 
Bara den som får kärlek kan ge kärlek.  
 

                                                 
1 Ur Astrid Lindgrens tal vid mottagandet av Tyska Bokhandelns Fredspris den 22 oktober 
1978 
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Förkortningar 
A anförd 
 
A.a. anfört arbete 
 
BrB brottsbalken 
 
F följande sida 
 
Ff och flera följande sidor 
 
HD Högsta domstolen 
 
HovR Hovrätten 
 
LVU lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga 
 
Prop. Proposition 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
 
SoL socialtjänstlagen 
 
SoU Socialutskottets betänkande 
 
TR Tingsrätten 
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1 Inledning 
Den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring rättegångar som rör just 
misshandel av barn har medfört att allmänheten kräver krafttag av 
regeringen. En stor anledning till mitt ämnesval är den lille pojken Marlain, 
vars öde berörde mig djupt. Den 26 februari 2002 misshandlades Marlain av 
sin styvfar genom sparkar och slag som orsakade frakturer på revbenen och 
en perforerad tjocktarm. Denna brutala misshandel orsakade akut 
bukhinneinflammation som sedan ledde till en mycket smärtsam död. 
Tingsrätten dömde styvpappan till 3 år och 6 månader i fängelse. Denna 
påföljd orsakade en massiv reaktion från allmänheten och man krävde att 
samhället skulle reagera. Påföljden som styvpappan fick ansågs som 
otillräcklig. Protestlistor upprättades och flera hundratusen människor skrev 
på dessa listor som skickades till regeringen.  
 
Vi behöver se saker och ting ur barnens perspektiv för att på allvar kunna 
förstå vilka behov barn har. Barnkonventionen har vunnit insteg i hela 
samhället, där barnet ses som en självständig individ med rätt till inflytande 
över beslut som rör den personliga situationen och samhället i stort. Varför 
jag antagit utmaningen att skriva om barn är att jag anser att barnen är det 
viktigaste vi har och att det därför är viktigt att se till att de får en rättvis 
tillvaro. Jag vill med uppsatsen belysa problemet med barnmisshandel och 
samtidigt visa hur lagstiftaren arbetar för barnets bästa. Sverige är ett av de 
länder som på allvar tagit till sig barnkonventionen. Allmänheten vill ha 
hårdare straff för barnmisshandlare och debatten är i nuläget viktigare än 
någonsin. Jag har gjort en undersökning och syftet med min undersökning är 
att visa på om det finns någon skillnad mellan gemene man och juristers 
uppfattning om straffens tillräcklighet. Detta tycker jag är intressanr att 
utreda då jag personligen tror att det finns en skillnad.     
 
 

1.1 Syfte 

Med detta arbete vill jag visa hur barnmisshandel ser ut, vilka konsekvenser 
barnmisshandel får, och vilken straffvärdebedömning domstolarna gör vid 
barnmisshandel. Ett syfte med uppsatsen är också att utröna om det behövs 
ett tillägg i 29 kap 2 § BrB gällande försvårande omständigheter vid brott 
som riktar sig mot barn eller om det är tillräckligt med de punkter som redan 
finns.  
 
Regeringens proposition 2002/03:53 ”Stärkt skydd för barn i utsatta 
situationer” är ett omfattande lagförslag som berör många områden som har 
med barn att göra. Propositionens syfte är att stärka skyddet för barn i 
utsatta situationer. Jag redogör för och analyserar den del som berör 
straffrätten, nämligen straffskärpningsregeln med tillägget i 8:e punkten 
29:e kapitlet brottsbalken. Syftet med detta är att jag tycker det är intressant 
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att utreda om lagrådet, som motsatte sig detta tillägg, har rätt i sina 
synpunkter på varför det inte är bra med ett sådant tillägg eller om det är så 
att deras oro är obefogad. Jag har också utrett om regeringens förslag på 
detta tillägg kommer att medföra någon egentlig skillnad i domstolarnas 
bedömningar av vilket straffvärde barnmisshandelsbrott har. Regeringen 
ville inte utöka kriminaliseringen av barnmisshandel. Några remissinstanser 
vill att så ska ske och jag håller med dem. Jag anser att lagförslaget kan 
betraktas som en uppfordran till domstolarna att skärpa straffen i fall där 
barn blivit skadade av någon närstående. Ytterligare ett syfte med uppsatsen 
är att utröna om domstolarna redan innan det nya lagförslaget använt sig av 
möjligheten till straffskärpning i 29 kap. 2§ 3 och 4 p. Brottsbalken. 
 

1.2 Frågeställning 

Jag har ställt mig frågor såsom hur rätten använder sig av de försvårande 
omständigheterna i 29 kap 2 § BrB då de dömer vid fall av barnmisshandel. 
Vidare har jag också studerat hur påföljdsbestämningen går till.  
 
Andra frågor som behandlas i uppsatsen är: 
- Hur ser barnmisshandel ut?  
- Hur resonerar domstolarna vid straffmätning av barnmisshandel? 
- Behövs det ett tillägg i 29 kap 2 § BrB?  
- En utökning av kriminaliseringen av barnmisshandel – kan det vara 

något? 
 
 

1.3 Disposition 

Arbetet består av sju huvudkapitel. Det första kapitlet behandlar 
barnmisshandel – samt historia, hur barnmisshandel ser ut och vilka 
konsekvenser den får. I nästföljande kapitel redogörs för en del olika 
organisationer som tillvaratar barns intressen.  Det fjärde kapitlet tar upp 
Barnkonventionen och Sveriges implementering därav. I det femte kapitlet 
redogörs för de lagar och riktlinjer som används vid bedömningen av 
straffvärdet vid barnmisshandel. Det sjätte kapitlet är en rättsfallsstudie där 
avsikten med kapitlet har varit att visa hur domstolarna resonerar vid 
straffvärdebedömningen av barnmisshandel. Det sjunde kapitlet är en 
ovetenskaplig undersökning av juristers och gemene mans uppfattning om 
straffen vid barnmisshandel. Det sista kapitlet är en analys av området 
barnmisshandel, domstolarnas straffmätning därav och egna slutsatser 
rörande detta.  

1.4 Metod och material 

Materialet har uteslutande bestått av svenskt sådant, beroende på att arbetet 
behandlar svensk rätt. Materialet består således av lagtext, förarbeten, 
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juridisk litteratur , annan relevant litteratur samt referat av HD-domar, 
hovrättsdomar och en dom från regeringsrätten.  
 
Den metod jag använt mig av består av instudering av lagtext, förarbeten, 
praxis och doktrin, samt av sammanställning och analys av dessa källor. 
Därutöver har jag intervjuat personer såsom dagispersonal och BRIS-
ombud. Frågor jag har ställt dem har varit av intresse för arbetet. Det har 
varit frågor som rör deras personliga erfarenheter av barnmisshandel. Jag 
har även intervjuat ett offer för barnmisshandel som idag är vuxen och 
hennes historia har jag återberättat i jagform. 
 
Vidare har jag studerat gällande rätt, framförallt den nya propositionen om 
att stärka barns ställning i samhället, och redogjort för lagtext, förarbeten 
och doktrin. 
 
Jag har även redogjort för praxis inom området för att belysa användandet 
av 29:e kapitlet BrB om straffmätning. 
 
När det gäller min undersökning har jag gått tillväga på följande sätt: Två 
frågor har ställts till två olika populationer, gemene man och jurister. 
Frågorna har ställts på så sätt att svaret kunnat ges som ja, nej eller vet ej.  
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2 Barnmisshandel 
Rapporterna om barnmisshandel ökar. Det är oroväckande rapporter som 
berättar om hur fysisk misshandel skadar barns hjärnor som resulterar i 
deformerade psyken, störda känsloliv och skadade minnesfunktioner i vuxen 
ålder. Detta är givetvis upprörande för allmänheten och i det här avsnittet 
redogör jag för vad barnmisshandel är, hur den känns igen och vilka 
konsekvenser barnmisshandel får.  
 
 

2.1 Bakgrund 

Före år 1946 ”visste vi inget” om barnmisshandel. En amerikansk läkare vid 
namn Caffey lämnade den första medicinska beskrivningen av skallskador 
och skelettskador som misshandlade barn typiskt uppvisar.2 Caffey ansåg 
sig ha identifierat en dittills okänd sjukdom och upptäckten presenterades i 
fackpressen som Caffeys syndrom. Det dröjde ytterligare några år innan det 
förstods att syndromet inte uppstod genom sjukdom utan genom 
misshandel. Barnläkaren Carl Kempe myntade begreppet ”the battered child 
syndrom” på 60-talet.3
 
Innan 1946 har samhället överhuvudtaget inte sett barnmisshandel som 
något problem. Människosynen var överlag inhuman före 1900-talet och 
barn ansågs inte ha ett egenvärde. På 1700-talet användes barn i stor 
utsträckning till hälsovådliga arbeten och de fick bland annat arbeta i 
gruvor.  Samhället, mer eller mindre, accepterade att barn behandlades illa. 
Barn betraktades som föräldrarnas ägodel vilka kunde behandlas efter eget 
godtycke. Efter John Caffeys iakttagelser växte sakta men säkert ett 
medvetande fram om barns utsatthet. En medvetenhet som bland annat 
innebar att samhället i allt större utsträckning försökte arbeta förebyggande 
och där staten försökte erbjuda extra stöd och hjälp till familjer som 
behövde det. Föräldrar hade också ansvaret för sina barn och för att 
disciplinera barnen krävdes enligt den tidens värderingar hård fysisk 
bestraffning.4
 
Föräldrar hade ansvaret för sina barn och för att disciplinera barnen krävdes 
enligt den tidens värderingar hård fysisk bestraffning5. Det fanns till och 
med bestämmelser som innebar att föräldrar var skyldiga att aga sina barn. 
 

                                                 
2 Berit Hedeby ”Barnmisshandeln i Sverige”, s.26, Bohusläningens AB, Uddevalla 1975 
3 BRIS fördjupningsstudie nr 3 2002, ”Barnmisshandel – ur BRIS och barns perspektiv”, s. 
5 f, Halmstad 2002. 
4 Jan Seidel ”Övergrepp mot barn”, s. 10 f. Studentlitteratur, Lund  
5Ruth S. Kempe, C. Henry Kempe ”Barnmisshandel”, s. 11ff, Wahlström & Widstrand, 
Stockholm 1979 
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Denna bestämmelse fanns i 1864 års strafflag 5 kap. 1 § som stadgade att 
”barnet af föräldrar, eller annan, under hwars wård och lydnad det står, 
med aga hemma i huset rättas skall.” 
 
Bestämmelsen om rätten att aga sina barn levde kvar långt in på 1900-talet. 
 
  1917 kom en barnlagstiftning. Dessförinnan fanns endast ett fåtal 

stadganden på familjerättens område. 
  Tre år senare (1920) kom en lag som gav föräldrarna rätt att tukta sina 

barn. Denna lag reviderades dock senare och alla fristående lagar som 
berörde föräldrar och barn sammanfördes i föräldrabalken från 1949, där 
”tukta” ersattes med ”tillrättavisa”. 

  1926 kom den första barnavårdslagen vilken gav samhället en möjlighet 
att omhänderta vissa barn som utsattes för misshandel eller annan 
vanvård, men fortfarande var våld i hemmet accepterat i uppfostrande 
syfte. 

  1924 års barnavårdslag ersattes av en ny barnavårdslag som trädde i 
kraft 1961. 1960 års lag ersattes av socialtjänstlagen och lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. I 14 kap 16 § 
SL stadgades att för den händelse någon under utövning av laga rättighet 
att aga den som stod under hans lydnad tillfogade honom skada som ej 
var ringa, han ej skulle fällas till straff därför. Denna lag togs bort den 1 
juli 1957. I familjerätten gjordes också förändringar men det skulle dröja 
tjuguett år innan rätten att aga togs bort. 6 

  Rättigheten att aga, som fanns kvar i FB, togs bort 1966 genom ändring 
av 6 kap 3 § FB. I den bestämmelsen stod det att föräldrar skulle ha 
uppsikt över sitt barn och att de ägde, för barnets tillrättavisande, 
använda de uppfostringsmedel som med hänsyn till dess ålder och 
övriga omständigheter må anses lämpliga. Efter ändringen stod det att de 
skulle utöva den uppsikt över barnet som var nödvändig med hänsyn till 
dess ålder och övriga omständigheter. En anledning till att aganderätten 
togs bort var att det fanns svårigheter att särskilja tillåten aga från 
misshandel. Det var lagligt att slå sitt barn i uppfostrande syfte men det 
var bara om rätten missbrukades som åtal kunde väckas. Rätten att aga 
togs alltså bort och brottsbalken skulle gälla om ett barn misshandlades. 
Ändringen var inte helt till barnens fördel då den nämligen lämnade en 
gråzon öppen. Om misshandeln var ringa; smärtan lindrig eller 
övergående så kunde inte föräldern åtalas.7 

  1979 antogs anti-agalagen 6 kap. 1 § FB. Här föreskrivs att barn har rätt 
till omvårdnad, trygghet, och en god fostran samt att barn ska behandlas 
med aktning för sin person och egenart och inte får utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling. Denna lag innebär att 
misshandel av barn idag ska bedömas på samma sätt som för vuxna.8 

                                                 
6 Statens offentliga utredningar 2001:72 ”Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda”, 
s.107ff. 
 
7 BRIS, ”Barnmisshandel – ur BRIS och barns perspektiv, s. 6 f. 
8 SOU 2001:72, s.107ff. 
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Denna klara markering var den första av sitt slag i världen och väckte 
både beundran och förvåning. Att det ska ingå i uppfostran att aga sina 
barn om det behövs ses fortfarande som en självklarhet i många länder.  

 
Upprinnelsen till agaförbudet var fallet med den treåriga flickan som 1971 
misshandlades till döds av sin styvfar. Mamman visste om att misshandeln 
pågick och det gjorde även de sociala myndigheterna men ingen ingrep. 
Fallet debatterades i media, i riksdagen och bland allmänheten. Regeringen 
kom fram till att den allmänna kunskapsnivån måste höjas bland personer 
som jobbar med barn och bland gemene man. Sjukvårdspersonal hade redan 
anmälningsplikt vid misstänkta fall av misshandel, men på grund av 
okunskap så tillämpades den inte. Allmänheten borde anmäla men vågade 
inte på grund av att den som blev anmäld kunde ta reda på vem som anmält. 
 
Fallet med den treåriga flickan föranledde också att bland andra journalisten 
Berit Hedeby och barnboksförfattarinnan Gunnel Linde bildade 
aktionsgruppen BRIS – barnens rätt i samhället. En utställning 
organiserades med bilder av misshandlade barn från rättsläkarstationer. 
Denna utställning väckte anstöt och reaktionerna fick debatten att sätta fart 
på riktigt.  
 
  1977 lades ett förslag fram av BRIS om ett tillägg i föräldrabalken av ett 

förbud för ”kroppslig bestraffning eller kränkande behandling”. 
Lagändringen kom som ovan nämnts 1979 och omfattade nästan exakt 
det som BRIS föreslagit.9 

  Ett tiotal länder följde Sveriges exempel och 1989 kom 
Barnkonventionen som emellertid inte innehåller något direkt förbud för 
barnmisshandel. Den säger att barnet ska skyddas mot alla former av 
psykiskt eller fysiskt våld.  

 
Arbetet med barnens rättigheter fortsätter alltjämt men har dock ännu inte 
helt lyckats att skydda barnen mot kränkande behandling. Som ett i hög 
grad riktigt resultat av detta är offentligheten inte nöjd och kräver av 
lagstiftaren hårdare tag mot förövarna. Kanske kan hårdare straff i 
preventivt syfte hjälpa de små?  
 

2.2 Definition av begreppet barnmisshandel 

Barnmisshandeln regleras i 3 kap 5 § Brottsbalken och går således under 
den vanliga misshandelsparagrafen som också används på vuxna. Den grova 
misshandeln regleras i 6 §. 
 
Det finns ett stort behov av att försöka definiera vad barnmisshandel är. 
Gråzonen är stor och svårövergriplig. Det är viktigt att vuxna klart får veta 
vad lagen anser om hur man inte bör behandla barn. Utifrån barnens 
perspektiv är det också angeläget att man får fram en klar definition. En 
                                                 
9 BRIS – ”Barnmisshandel – ur BRIS och barns perspektiv”, s. 7 ff. 
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vanligt förekommande definition i internationella sammanhang är Kempes 
definition från 1983: ”barnmisshandel är när ett barn utsätts för fysisk 
skada, ofta upprepat, eller allvarlig försummelse av föräldrar eller 
vårdnadshavare och när dessa normer strider mot samhällets normer och 
lagar vad beträffar vård, omsorg av barn från vuxna och när de inte är 
resultat av oförutsedda händelser”.10 FN:s konvention om barnens 
rättigheter artikel 19:1 säger att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 
lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 
utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av psykiskt eller 
fysiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande (inklusive sexuella övergrepp) medan barnet är 
i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons 
vård. 
 
Kommittén mot barnmisshandel anser att barnmisshandel inte kan definieras 
på samma sätt som det definieras i 3 kap 5 § brottsbalken, utan definitionen 
måste vara vidare. Definitionen av barnmisshandel måste omfatta alla 
beteenden som är skadliga för barn. Definitionen skall alltså omfatta 
beteenden som inte alltid är uppsåtliga och som inte är möjliga att utreda 
och fastställa med sådan noggrannhet att de kan vara underlag för en 
brottmålsprocess. Även beteenden som inte brukar kallas misshandel men 
som barn kan fara illa av ska ingå i definitionen.11  
 
I proposition 2002/03:53 ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.” 
uttrycks en klar definition av barnmisshandel. Barnmisshandel är när en 
vuxen person utsätter ett barn för  
-fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller  
-försummar att tillgodose barnets grundläggande behov12

 
Frågor som ställs i litteraturen om barnmisshandel är bland annat om 
misshandelsbegreppet endast ska omfatta fysiska övergrepp mot barnet eller 
om även psykiska övergrepp ska räknas in? Är det misshandel endast när 
föräldrarna uppsåtligt skadat barnet eller även när man av oaktsamhet 
vanvårdar barnet? Det finns även kulturella skillnader i synen på misshandel 
och i vårt mångkulturella samhälle kan detta vara problematiskt. 
Litteraturen skiljer på fem former av barnmisshandel. 
 
1. Aktiv fysisk misshandel 
2. Passiv fysisk misshandel 
3.  Aktiv psykisk misshandel 
4.  Passiv psykisk misshandel 
5.  Sexuell misshandel13

 

                                                 
10 SOU 2001:72, s. 116f. 
11 SOU 2001:72, s. 119. 
12 Proposition 2002/03:53 s. 119 
13 Seidel, J., s.12ff. 

 10



Med aktiv fysisk misshandel menas att barnet avsiktligt tillfogas en skada. 
Den passiva fysiska misshandeln är resultatet av någon form av 
underlåtenhet. Vanvård eller försummelse kallas den passiva formen och 
den resulterar i fysisk skada även om uppsåtet inte varit att skada.14

 
Vidare har även den psykiska misshandeln en aktiv och en passiv form. Den 
aktiva innehåller kränkande behandling av någon form såsom 
förödmjukelse, kritik, hot, isolering med mera. Vid den passiva formen av 
misshandel har inte föräldrarna något direkt uppsåt att såra eller kränka utan 
föräldrarna är helt enkelt oförmögna att tillfredsställa barnets behov.15

 
Sexuella övergrepp är också en form av misshandel men det regleras i andra 
lagrum i brottsbalken än vad misshandel gör. Sexuella övergrepp mot barn 
är handlingar eller situationer med sexuell innebörd där en vuxen eller ung 
person utnyttjar en underårig för att tillfredsställa egna sexuella eller andra 
behov.  
 

2.3.1 Aktiv fysisk misshandel 

Aktiv fysisk misshandel är när våldet är avsett att åsamka smärta hos barnet. 
Fysisk misshandel kan vara att den vuxne slår barnet med eller utan 
tillhygge, nyper, sparkar, knuffar , kastar, skakar, luggar, river eller biter 
barnet, trampar eller stampar på barnet eller tvingar in föremål i barnets 
mun, förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet16. 
Denna form av misshandel kan ofta ses i form av blåmärken, brännmärken, 
benbrott med mera. Dessutom uppmärksammas denna form av misshandel 
då den är farlig och direkt livshotande för barnet. Blåslagna små ansikten 
och bit- och rivmärken talar också sitt tydliga språk.17 Då hjärnskador är 
svåra att se upptäcks de ofta inte förrän det är försent och skadan är 
oåterkallelig. Svåra fall av hjärnskador leder till grava handikapp och de 
lindrigare visar sig genom försenad utveckling, känsloproblem och andra 
neurologiska skador. 

 

2.3.2 Passiv fysisk misshandel 

Vid denna form av misshandel vill föräldrarna egentligen inte utsätta barnet 
för smärta, men på grund av bristande förmåga, självupptagenhet eller störd 
uppfattning om vad som är bäst för barnet, så hämmar föräldrarna en normal 
utveckling av barnet. Fysisk försummelse gäller barnets fysiska hälsa och 

                                                 
14 Lisa Axelsson ”Övergrepp mot barn och mäns våld mot kvinnor”, s. 2f,  Snabba Tryck 
2001. 
15Axelsson, L. s. 3. 
 
16 Prop. 2002/03:53, s.119 f. 
17 Seidel, J. s. 15f. 
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utveckling. Det vill säga hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade 
kläder, möjlighet till vila och sömn, medicinsk vård med mera.18

Att föräldrarna inte intresserar sig för barnets säkerhet är också misshandel 
och med detta menas då föräldrarna låter barnet leka nära farliga platser 
eller sova i kalla och dragiga utrymmen. Det är svårt att skilja mellan den 
aktiva och den passiva misshandeln eftersom den passiva kan styras av både 
omedvetna och medvetna krafter. Det är många barn som utsätts för 
bristande omsorg och mörkertalet är stort. Fysisk misshandel är ett mycket 
stort problem som drabbar barnet mycket hårt. Statistiken visar att det är 
den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 6-12 månader.19

 
Bristande omsorg kan sammanfattningsvis sägas vara mer eller mindre 
allvarlig. Det kan omfatta allt från föräldrars osäkerhet och bristande 
kompetens till ett tillstånd som kan vara att föräldern avvisar barnet. 
Bristande omsorg kan vara av kortare eller längre varaktighet. Det 
gemensamma för alla situationer handlar om en brist på erkännande av och 
respekt för barnets behov, om avvisande och likgiltighet.20

 
Tolkning av begreppet brister i omsorgen togs upp till prövning i målet RÅ 
1996 ref 61. Frågan i målet gällde bl a om en 16-årig flickas kroniska 
trötthet, depression, somatiska besvär och sammanhängande sociala 
problem och försummad skolgång, kunde läggas vårdnadshavaren till last 
såsom bristande omsorg om dottern. Frågan bedömdes enligt följande: 
 
År 1995 ansökte distriktsnämnden om beredande av vård enligt 2 § LVU för 
Camilla, född år 1980. Som grund anfördes att Camilla på grund av brister i 
omsorgen led av kronisk trötthet och att hennes normala utveckling därmed 
kommit i obalans. Camilla levde ett asocialt liv och klarade ej av 
skolgången. Vidare uttalade nämnden att modern genom sin underlåtenhet 
att sätta gränser och ge tydliga signaler hade låtit dottern glida in i passivitet 
och på det sättet brustit i sin omsorg. Eftersom modern förhindrade 
nämndens utredningar, innebar Camillas livssituation en påtaglig risk för 
hennes hälsa och utveckling. Länsrätten beviljade nämndens ansökan om 
LVU-vård. 
 
Modern och dottern överklagade och yrkade att länsrättens dom skulle 
upphävas. Kammarrätten fastslog länsrättens beslut och yttrade att modern 
saknade förutsättningar och kraft att ta ansvar för Camillas fostran, varför 
behövlig vård ej kunde ges i moderns hem. 
 
Såväl dottern som modern fullföljde talan i Regeringsrätten. Till 
utvecklande av sin talan anförde modern att dotterns tillstånd förvärrats på 
grund av tvångsvården och att dottern fruktade för sitt liv. Camilla anslöt sig 
till moderns anförande. Regeringsrätten upphävde beslutet om vård enligt 
LVU med motiveringen att det ej visats att brister i omsorgen förelåg. 

                                                 
18 Prop. 2002/03:53, s.119 f. 
19 Seidel, J. s. 17f. 
20 Killén,“ Svikna barn – om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen, s. 23 f. 
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Regeringsrätten uttalade att man ej lyckats klargöra ursprunget till Camillas 
trötthet och därmed sammanhängande problem, samt att problemen snarare 
förvärrades sedan Camilla intogs på behandlingshem. Vidare uttalades att 
Camillas skolplikt upphört eftersom hon fyllt sexton år. Sammanfattningsvis 
saknades skäl för fortsatt omhändertagande. 
 
Jag anser att detta är motsägelsefulla slutsatser. Brister i omsorgen är 
situationer då barnet utsätts för vanvård, t ex genom att den materiella 
omsorgen om barnet brister eller genom att föräldrarna inte medverkar till 
att barnet får nödvändig medicinsk behandling. Även situationer av psykisk 
och känslomässig trygghet och stimulans eftersätts, såsom vid missbruk 
eller psykisk störning hos någon av föräldrarna, eller till följd av djupgående 
konflikter mellan dem, varvid barnet hamnar i ett känslomässigt vakuum, ett 
ingenmansland, på ett sådant sätt att dess hälsa eller utveckling riskerar att 
skadas. 
 
Regeringsrätten uppställer höga krav på rekvisitet ”brister i omsorgen”. 
Bristerna ska vara så allvarliga att det föreligger en påtaglig risk för att 
barnets hälsa eller utveckling tar skada. 
 
 

2.3.3 Aktiv psykisk misshandel 

Psykisk misshandel är exempelvis orimligt hårda bestraffningar, 
förlöjligande, kritik, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav 
eller konstant vägran att lyssna på barnets synpunkter. Att tvingas bevittna 
våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld är ofta 
förekommande och är i allra högsta grad en form av barnmisshandel.21  
 
Psykisk misshandel bottnar i en respektlöshet för barnet. Föräldrarna avvisar 
barnets närmanden, är medvetet elaka eller hånfulla mot barnet. De trycker 
ner barnet genom att få det att känna sig värdelöst och oälskat. Beteendet 
förekommer i alla sociala klasser. Föräldrar som inte är nöjda med sig själv 
har en ökad riskfaktor att psykiskt misshandla sina barn. Kanske känner de 
att de har misslyckats med sina karriärer. Barnet kan ha varit oönskat. Ett 
missnöje gentemot barnet, föräldern önskar att barnet såg annorlunda ut 
eller betedde sig annorlunda. Föräldern kan själv ha blivit utsatt som liten 
och på det sättet lärt sig att nedvärdera sig själv och har då lättare att 
överföra detta nedvärderande sätt på sina barn.22 Kränkningar kan vara att 
på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk eller begåvning, 
säga att barnet är odugligt eller att syskon är mycket sötare och mer 
framgångsrika, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller 
vuxna, läsa barnets dagbok eller liknande. 23

 

                                                 
21 Prop. 2002/03:53, s.119 f. 
22 Seidel, J. s. 24 f. 
23 Prop. 2002/03:53 s.119 f.n 
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Det är viktigt för en människa att känna sig respekterad, omtyckt och viktig. 
En varaktig psykisk misshandel kan göra barnet omänskligt. Det vill säga de 
blir oförmögna till ett normalt känsloliv och kommer att se ner på sig själva 
som mindre värda människor. Att låta barnet bestämma allt är också en form 
av misshandel, eftersom barnet utvecklas till en tyrann. Alla barn behöver 
fast vägledning och en konsekvent gränssättning. Om barnet inte får detta, 
så kommer viktiga karaktärsdrag att skadas, t ex förmåga till impulskontroll 
och att ta hänsyn till andra.24 Av samtalen till BRIS är det endast en ytterst 
liten del av samtalen som rör psykisk misshandel. År 2001 handlade 1,2 % 
av samtalen om psykisk misshandel. 6,9 % handlade om fysisk 
misshandel.25 Kanske kan det vara att den psykiska misshandeln är så pass 
subtil från föräldrarnas sida att barnen uppfattar behandlingen som normalt 
beteende och helt enkelt accepterar att bli nertryckta och förolämpade på 
grund av detta.  
 
Som exempel på detta kan nämnas ett samtal till BRIS som berör psykisk 
misshandel:  
Samtalet berör ämnet osynliggörande från föräldrarnas sida, 
  
En pojke på 11 år, berättar att båda föräldrarna inte låtsas se honom när 
det passar dem att göra så. De talar också om för honom att han inte duger, 
att hans utseende lämnar övrigt att önska och att det aldrig kommer att bli 
något av honom.26

 
En 15-årig flicka berättar att hennes föräldrar kallar henne kränkande 
saker, säger att hon ingenting klarar och att de inte tror på henne. Hon 
berättar också att en lärare har förödmjukat henne i skolan och att hennes 
föräldrar tvingat henne att be om ursäkt fast det var läraren som gjort fel. 
Föräldrarna ställer sig alltid på andras sida, säger hon, och tycker att alla 
bara kör över henne. Hennes självförtroende är dåligt. Hon känner sig 
ensam och bitter och vill hämnas.27

 
Barn är känsliga, särskilt under tonårstiden. Det kan vara så att vissa 
föräldrar på grund av sin okunnighet inte är medvetna om att de gör fel. Ett 
sätt att hjälpa föräldrar att förstå vikten av att behandla sina barn rättvist och 
med respekt kan vara att i samråd med skolorna anordna kvällar, där man 
har föreläsare som är kunniga inom området, och upplysa föräldrarna  om 
den psykiska utvecklingen barnet i olika åldrar befinner sig i. 
 

2.3.4 Passiv psykisk misshandel 

Vad är då passiv psykisk misshandel? Kännetecknande för den är att den 
inte direkt riktar sig mot barnet utan, ständiga bråk mellan föräldrarna där 
de försöker hävda sig själva hela tiden, upprivande scener, okontrollerade 
                                                 
24 Seidel, J. s. 24 f. 
25 Brisrapporten – samtal och mejl 2001, s. 17. 
26 SOU 2001:72, s.90. 
27 BRIS, “Barnmisshandel – ur ….., s. 48. 
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handlingar och en hatisk atmosfär skapar ångest och osäkerhet som leder till 
att barnets psykiska hälsa tar skada. Bristande förmåga att ta hand om barnet 
på grund av känslomässiga problem, drogmissbruk och psykiska störningar 
kan också störa barnets normala utveckling. Barnet har behov av fysisk 
kontakt, värme och ömhet för att kunna växa upp med en tilltro till sig själv 
och andra. Vissa äktenskapliga och familjära problem drabbar barnet 
särskilt hårt. Den passiva psykiska misshandeln behöver alltså inte vara 
direkt riktat mot barnet.28 Att se sin mamma bli slagen är mycket svårt för 
barnet att uppleva. Barnet får en känsla av vanmakt när det inte kan stoppa 
våldet som präglar hela dess uppväxt. I familjer där det finns våld har 
föräldrar och barn en dålig anknytning till varandra, bristande kontinuitet 
och brist på stimulans. Om pappa slår mamma är detta en katastrof för 
barnet och kan beskrivas som ett trauma. Hemmet som ska vara en trygg 
och säker plats blir ett ställe där de mest skrämmande händelser utspelar sig. 
Det är många barn som lever under sådana här förhållanden i Sverige, exakt 
hur många vet man inte men det uppskattas att ungefär 190 000 barn under 
1998 upplevde att deras mamma hotades eller utsattes för våld i hemmet.29

 
Ett exempel på passiv psykisk misshandel är detta samtalet till BRIS:  
 
En 14-årig pojke som bor med sin lillebror hos sin ensamstående far 
berättar att pappan säger att sonen får ta hand om sin bror. Han måste 
göra läxor, handla, städa och utföra andra sysslor som en förälder 
egentligen ska göra.30

 

2.3.5 Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp är brott som regleras i 6 kap BrB. Eftersom mitt arbete 
riktar in sig på misshandel av barn skall jag endast kort beröra vad sexuella 
övergrepp är. Dessa delas in i tre olika typer: 
 
1.  Övergrepp utan fysisk kontakt. 
2.  Övergrepp med fysisk kontakt. 
3. Sexuell exploatering av barn och unga i kommersiella och 

liknande sammanhang 
 
Sexuella övergrepp utan fysisk kontakt räknas som sexuellt ofredande och 
kan exempelvis vara exhibitionism, sexuella anspelningar, kommentarer och 
förslag samt exponering för pornografiskt material. Sexuella övergrepp med 
fysisk kontakt innebär onani, beröring av bröst och genitalia , oralsex samt 
att föra in finger, föremål eller penis i anus eller vagina. Sexuell 
exploatering av barn innebär att engagera barn och unga i aktiviteter med 
avsikt att framställa barnpornografi eller utöva barnprostitution. 

                                                 
28 Seidel, J. s, 30ff. 
29 Arnell, Ami, “och han sparkade mamma... – möte med barn som bevittnar våld i 
hemmet”, s. 21 ff. 
30 SOU 2001:72, s. 90 
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Rubriceringen av dessa brott är sexuellt ofredande, sexuellt tvång, sexuellt 
utnyttjande av underårig eller våldtäkt beroende på hur grova brotten är.31

 

2.4 Vem blir misshandlad och vem 
misshandlar? 

Hur kan det komma sig att någon slår på sitt eget barn? Det finns en del 
egenskaper som anses som typiska för barn som utsätts för misshandel. 
Sådana kännetecken kan också hittas hos de vuxna förövarna.  
 
Dessa egenskaper för psykisk och fysisk misshandel  delas upp i : 
 

- egenskaper hos barnet och 
- egenskaper hos föräldrarna 

 
Jag vill dock poängtera att utgångspunkten är att det är föräldern som är den 
grundläggande orsaken till att misshandeln sker. 
 
 

2.4.1 Egenskaper hos barnet 

Det finns en del utmärkande drag hos barn som blir misshandlade. Låg 
födelsevikt, för tidig födsel, dålig hälsa, fysiska fel, onormalt utseende och 
fel kön är några fysiska egenskaper som går igen hos misshandlade barn. 
Hyperaktivitet, bristande uppmärksamhet, opålitlighet, envishet, låg 
frustrationstolerans med mera är psykiska egenskaper hos barn som kan 
utlösa misshandel. Att dessa fysiska och psykiska egenskaper hos barn kan 
vara en utlösande faktor till misshandel är svårt att förstå. Varför blir ofta 
barn med dessa egenskaper misshandlade? En förklaring till att 
misshandelsfrekvensen är högre för dessa barn är att de vid födseln tas ifrån 
sina mödrar så att den viktiga första kontakten inte kommer till stånd. En 
studie från Washington visar att 27,8 % av samtliga misshandlade barn hade 
låg födelsevikt och att 41,5% hade skilts från mamman direkt efter 
förlossningen.32  
 
Fler pojkar än flickor utsätts för misshandel inom familjen. Desto äldre 
barnet är desto större är risken att de utsätts. I en tredjedel av alla 
anmälningar är barnen upp till 2 år, emedan drygt hälften är upp till 6 år. 33

 

                                                 
31 Axelsson, L. s. 4 
32 Seidel, J. s. 41ff. 
33 BRÅ-rapport 2000:15, s. 7f. 
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2.4.2 Egenskaper hos föräldrarna 

Utgångspunkten är att det är egenskaperna hos föräldrarna som är den 
grundläggande orsaken till misshandeln. 
 
Vilka föräldrar misshandlar? Nästan hälften av gärningsmännen har en 
brottslig bakgrund innan de utfört misshandeln. De flesta av dessa är tungt 
kriminellt belastade, med en benägenhet att ta till våld. Invandrare – födda 
utomlands är överrepresenterade bland gärningsmännen. Svenskar med 
invandrarbakgrund – personer med minst en utlandsfödd förälder - är inte 
överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen.34   
 
Papporna dominerar den aktiva fysiska misshandeln medan mammorna 
dominerar den passiva misshandeln. Man delar upp orsakerna till varför 
barn misshandlas i förklaringsmodeller: 
 
- Individuella psykologiska faktorer 
- Relationsbetingade psykologiska faktorer 
- Situationella faktorer 
- Strukturella/kulturella faktorer 

 
 

  Individuella psykologiska faktorer 
De föräldrar som är mest benägna att misshandla är de som: 
1. själv varit utsatta för misshandel när de var små,  
2. har låg självkänsla,  
3. varit ensamma och har lite stöd från andra,  
4. dålig impulskontroll,   
5. själv varit utsatta för misshandel av sin make,  
6. lider av social isolering 
7. har ekonomiska problem  
8. har orealistiska förväntningar på barnet. 
 
De allra flesta, omkring 80 % av de misshandlande föräldrarna är 
normala, d.v.s. människor som sköter sina jobb och lever ett till synes 
normalt liv. Med det undantaget att majoriteten själva blev misshandlade 
som barn. För att klara av föräldraskapet måste man själv ha upplevt 
trygghet och stabilitet i sin barndom. För att kunna ge måste man ha 
något att ge. Det är oerhört viktig att bryta den onda cirkeln, annars 
kommer nästa generation göra samma misstag som sina egna föräldrar.35  

 
 

  Relationsbetingade psykologiska faktorer 
Relationen mellan föräldrar och barnet kan vara problemfyllt och då 
ökar risken för misshandel. Vissa föräldrar och barn passar inte ihop 
personlighetsmässigt och det kan skapa missförstånd, motsättningar och 

                                                 
34 BRÅ-rapport 2000:15, s. 9f. 
35 Seidel, J. s. 43 ff. 
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irritation. Finns det kommunikationsproblem så ökar frustrationen på 
båda sidor.36 En revolterande tonåring är inte alltid lätt att handskas med 
men våld får aldrig bli lösningen. Den trotsiga treåringen kan vara svår 
att tycka om, men allra mest för treåringen själv. 

 
  Situationella faktorer 
En viktig orsak till barnmisshandel är familjens livssituation över 
huvudtaget. Föräldrar som annars inte skulle ha slagit sina barn kan göra 
det om de hamnar i en kris eller lever under svåra yttre omständigheter. 
Det kan vara kriser i de vuxnas liv som karaktäriseras av plötsliga 
förändringar, störningar och obalans. Jobbiga händelser såsom dödsfall, 
allvarlig sjukdom, plötslig arbetslöshet, otrohet m.m. kan öka risken för 
misshandel. Två tredjedelar av alla offer har skilda föräldrar. 
Förklaringen till detta kan ligga i att det är lättare att anmäla den andre 
föräldern för misshandel om man är skild, eftersom det inte blir några 
socialt förödande effekter av anmälningen som om man hade levt ihop. 
Det kan också vara så att människor som skiljer sig gör det för att det 
redan finns familjära problem såsom alkoholism, misshandel eller någon 
annan form av socialt problem.37

 
 

  Strukturella/kulturella faktorer 
Ett sätt att se på problemet är att se det som ett samhällsfenomen. Hur 
ser man på aga, vilka attityder har samhället till våld. Andra yttre 
omständigheter som används under detta begrepp är arbetslöshet, dålig 
ekonomi och trångboddhet. Att vara invandrare kan också innebära 
särskilda svårigheter. 38  

 
I Sverige är det relativt få som anser att det är legitimt att slå barn i 
uppfostrande syfte. Det visar den senaste undersökningen som gjorts. 
Endast 10-15 procent av föräldrarna tycker att det är acceptabelt med 
mildare former av kroppsaga. Bland unga vuxna människor anser endast 
6 procent detta och bland barn endast 2 procent.39  

 
Av egen erfarenhet kan jag dra den slutsatsen att invandrare i regel har 
en annorlunda syn på aga än vad svenskar har. Att invandrare mindre 
sällan allvarligt skadar sina barn än vad svenska förövare gör tyder på 
att de inte använder sig av våldet på ett sadistiskt sätt. En örfil eller 
liknande används för att barnet ska ”lära sig”, alltså strikt i uppfostrande 
syfte; Man har själv blivit slagen och anser inte att man tagit skada av 
det. De flesta i deras kulturella gemenskap har liknande syn och det gör 
det lättare att komma undan med beteendet. Om invandrare lättare och 
snabbare hade assimilerats i samhället hade de också kunnat upplysas 
om hur viktigt det är i det svenska samhället att barn behandlas och 

                                                 
36 A.a. s. 43 ff. 
37 BRÅ-rapport 2000:15, s.34f. 
38 BRÅ-rapport 2000:15, s.53f. 
39 BRIS, ”Barnmisshandel – ur …..”, s. 67. 
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respekteras som en jämlike. Det är viktigt att de får ta del av de 
kunskaper som finns angående barn och deras uppfostran, vad som är 
bäst för dem och hur man ska bete sig som förälder för att se till att ens 
barn får de allra bästa förutsättningar i livet. 

 

 

2.5 Typ av våld 

Den vanligaste typen av misshandel är slag med handen. Användandet av 
någon form av tillhygge förekommer i vart tionde fall. Bitskador blev av 
någon anledning vanligt under 90-talet och var den vanligast förekommande 
skadan bland de allvarliga och mycket allvarliga skadorna.  
  
När misshandeln väl blir polisanmäld är det ofta fråga om upprepad 
misshandel. Det har visat sig att endast en mycket liten andel (2 %) har 
blivit utsatta för misshandel under endast ett tillfälle.40

 
 

2.5.1 Konsekvenserna av våldet 

Skadorna är både synliga fysiska skador och framförallt psykiska skador. 
Barnen påverkas olika beroende på hur de blivit misshandlade men också 
hur länge misshandeln har pågått. Andra faktorer som har betydelse är även 
barnets ålder och kön, förövarens relation till barnet samt barnets sociala 
förankring i övrigt. 
 
De vanligaste fysiska skadorna består av blåmärke av olika slag, men även 
skelettskador räknas som typiska skador. En annan typ av misshandel är så 
kallad shaken baby syndrom när spädbarn blir så våldsamt skakade att 
huvudet åker okontrollerat fram och tillbaka. Förövaren som oftast är 
pappan sätter sina händer runt barnet, tummarna över bröstet, resten av 
handen om barnets rygg och skakar barnet kraftigt för att få tyst på det. 
Spädbarnets hjärna är i den här åldern liten, ömtålig, outvecklad och mycket 
känslig för skakningar. När huvudet kastas fram och tillbaka slungas den 
lilla hjärnan, som skyddas av vätska inne i skallen, mot det hårda skalet. Av  
detta kraftiga våld mot ett så känsligt organ som hjärnan kan blodkärl slitas 
av, vilka går från hjärnans yta till hjärnhinnorna något som i sin tur leder till 
allvarliga blödningar. Även syrebrist kan drabba barnet i denna situation, 
eftersom det skriker tills luften tar slut. Då det sedan försöker hämta andan 
hindras det av de stora händerna som håller över den lilla bröstkorgen och 
barnet får ingen luft ner i lungorna. Revbenen knäcks, barnet slutar andas 
och förlorar medvetandet. En tredjedel av alla barn som skakas på detta sätt 
dör. Av de som överlever behöver 80 % sjukvård hela livet, och då får de 

                                                 
40 BRÅ-rapport 2000:15, s. 29f. 
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diagnosen cerebral pares.41 I NJA 1992 s. 85 misshandlar en biologisk far 
sin en månad gamla bebis till döds på detta sätt. Våldet bestod bland annat 
av kraftiga skakningar som ledde till dödliga hjärnskador. Redogörelse för 
detta rättsfall finns längre fram i arbetet under avsnittet om straffmätning. 
 
En ovanlig form av barnmisshandel men allvarlig är ”Münchhausens 
syndrom by proxy” som innebär att en förälder framkallar en sjukdom eller 
sjukdomssymptom hos sitt barn.42  
 
Fysisk misshandel har ofta förödande konsekvenser för barnen. De vanliga 
följderna av allvarlig art är förlamning, nedsatt syn, försämrad hörsel men 
också intelligensdefekter om skadorna har lett till hjärnskador. Symptom på 
att ett barn blir misshandlat är ju först och främst de fysiska skadorna, men 
man kan även märka det på barnets beteende. 
 
Vidare har misshandlade barn i större utsträckning än icke misshandlade 
barn svårt att uppleva glädje. De är i större utsträckning ledsna, rädda och 
känner sig ensamma och maktlösa. De har ofta självmordstankar.43 De kan 
ha psykiska symtom som sängvätning, raserianfall, hyperaktivitet, 
tillbakadragenhet, våldsamhet, tvångshandlingar, dåligt självförtroende och 
inlärningssvårigheter.  
 
De kan också uppvisa psykosomatiska symptom som magont, sömnlöshet 
och aptitlöshet. Hos små barn (0-3) år kan tillväxthämning som inte har 
medicinska orsaker, så kallad ”non-organic failure to thrive”, vara ett tecken 
på misshandel. Förutom alla  skador som dessa barn får löper de också 
större risk att själva bli förövare.  
 
De psykologiska skadorna blir allvarliga på misshandlade barn. En trygg 
uppväxt är en förutsättning för att utvecklas normalt psykiskt. Det är inte 
svårt att tänka sig hur skrämmande det måste vara för ett litet barn att 
utsättas för våld av den eller de personer som det älskar mest av allt här i 
världen och som barnet är totalt beroende utav.44  
 
Barnläkaren Salomon Schulman har i en artikel i Aftonbladet på ett 
gripande sätt beskrivit hans möte med misshandlade barn. Han beskriver 
vanmakten och den gränslösa vrede han känner när han framför sig har på 
britsen har ett litet barn, blåslaget och med märken över hela kroppen. Han 
berättar att han fullkomligt kokar av ilska när han som barnläkare med 
objektivitet anger varenda blåmärke, storlek, färg samt gör bedömning på 

                                                 
41 Intervju på Tv2, ”Uppdrag granskning”, den 13 maj 2003 med överläkaren på Astrid 
Lindgren-sjukhuset, likaså chef för MIO-gruppen (Gruppen mot misshandel och 
omsorgsbrist), denna grupp bildades på grund av ett misstag en läkare på Astrid Lindgrens 
sjukhus gjort när han skickade hem en två-månaders baby med lindriga blödningar i 
hjärnan i tron om att föräldrarna talade sanning att barnet trillat ur soffan. Barnet kom 
sedan tillbaka med kraftiga blödningar som ledde till döden.  
42 BRÅ-rapport 2000:15, s. 18f. 
43 BRIS, “Barnmisshandel - ur BRIS och barns perspektiv”, s. 38. 
44 Seidel, J. s. 19f. 
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hur färsk blodutgjutningen är för att skriva ett rättsintyg inför en eventuell 
rättegång.  Vidare berättar Schulman att de framtida konsekvenserna av 
våldet, såsom utvecklingsförsening, beteendestörningar och andra 
handikapp förklaras som psykiska konsekvenser av traumat, men att dagens 
teknologi också visar att det är framkallat av fysiska orsaker. Eftersom olika 
hjärncentra påverkar varandra deformeras psyket av fysiska förändringar i 
hjärnan orsakade av misshandeln. Det som verkligen är skrämmande är att 
misshandeln ofta äger rum under de år hjärnan utvecklas som mest och 
därför blir skadorna ofta svåra.45  
 
Statistik visar att hälften av offren (51 %) har fått lindriga skador av 
misshandeln och 12 % fick allvarliga eller mycket allvarliga skador. 
Allvarliga skador förekom alltså i vart åttonde fall. I 19 % av fallen kunde 
man inte påvisa några skador. De flesta fall av barnmisshandel leder till 
lindriga eller inga fysiska skador, men det är något som också stämmer in på 
misshandel av vuxna.46

 
Under 90-talet undersökte kriminologen Mikael Rying dödligt våld mot 
barn i Sverige. Undersökningen visade att 71 barn dödsmisshandlades 
mellan 1990-1999 och att samtliga var under 15 år. Mikael menar att 
domstolarna utgår från att gärningsmannen inte hade för avsikt att döda och 
att redan när polisen gör en anmälan kallas brottet för vållande till annans 
död. Vidare menar Mikael att polisen inte skall göra en sådan bedömning i 
sin anmälan, då risken finns att åklagare färgas av den första bedömningen. 
I början av 90-talet var det vanligare att domstolarna fann att dödandet inte 
varit avsiktligt, men domstolarna har blivit hårdare i sina bedömningar och 
dömer oftare till mord.47 Det är glädjande att se att en förändring i 
domstolarnas bedömningar börjat ske i sådana här fall 

                                                 
45 Aftonbladet, 13 mars 2002, s. 24. 
46 BRÅ-rapport 2000:15, s. 27ff. 
47 Dagens Nyheter 19 februari 2003, Del A, s. 5. 
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2.6 Samtal med ett brottsoffer för 
barnmisshandel 

Jag har under arbetets gång kommit i kontakt med en person som blivit 
utsatt för misshandel under sin barndom. Denna person ville gärna berätta 
sin historia för mig under förutsättningen att anonymitet kunde garanteras. 
Därför kommer läsaren inte att få ta del av personalia på personen ifråga. 
För att få en bättre bild av hur det går till i verkligheten kommer jag att 
berätta hennes historia med hennes egna ord.  
 
”Min mor fick en förlossningsdepression vid förlossningen. Hon kunde inte 
ta mig till sig och tog liten eller ingen del i mig fram till dess att jag var två 
år. Detta har jag fått återgivet till mig i vuxen ålder av min mor. Det var en 
oönskad graviditet och på grund av stark förträngning förstod min mor inte 
att hon var gravid förrän i graviditetens 6: e månad. Det var då för sent för 
abort och min mor försökte då framkalla missfall genom att hoppa från 
höga höjder. När det misslyckades kontaktade hon socialtjänsten och 
förberedde en bortadoption av mig vilket min far sedan emotsatte, varför 
det inte skedde. Det blev också min far som hade ansvar för mig de första 
två åren fram till dess att de skilde sig och en långlivad vårdnadsprocess 
inleddes. Under hela min uppväxt saboterade min mor umgänget med min 
far och jag återsåg honom först när jag själv uppsökte honom i övre 
tonåren. 
 
Min mor har berättat för mig att hon började slå mig redan innan jag lärde 
mig gå. Jag var sen i min utveckling och började gå först när jag var 2 år 
och tala när jag var 3 år. Jag var ett blygt, tystlåtet och skrämt barn – enligt 
min omgivning. Min mor misshandlade mig såväl fysiskt (med och utan 
tillhygge) som psykiskt under hela min uppväxt fram till dess att jag var 
vuxen (jag var 22 år vid det sista tillfället!). Jag lämnades även ensam på 
nätterna redan i 3-års åldern, när min mor gick ut för att roa sig. 
 
Min mor lider av en personlighetsstörning och var mycket labil med många 
humörsvängningar. Detta i kombination med ett hårt liv och en tuff 
barndom gjorde henne mycket oberäknelig. Jag lärde mig tidigt att tolka 
hennes signaler långt innan hon skiftade humör. Varje dag präglades av oro 
och nervositet i väntan på att hon skulle komma hem från jobbet. Vilket 
humör skulle mamma vara på idag? Var hemmet i sin ordning och städat? 
Hade mamma haft en bra dag på jobbet? Det var inte alltid jag fann en 
förklaring och anledning till varför jag blev slagen. 
 
Misshandeln skedde med händerna, badtofflor (s.k. flip-flops), hundkoppel 
eller annat föremål. Slagen riktades mot kroppen (armar och ben) och 
aldrig mot ansiktet där skadorna skulle synas. Misshandeln ledde till 
svullnader, blåmärken och ömhet. Jag var under utredning för 
barnmisshandel vid flera tillfällen men lyckades alltid förklara mina skador 
och skydda min mor. Jag skyddade henne med näbbar och klor och 
ifrågasatte aldrig misshandeln förrän jag kom upp i tonåren. Under 
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utredningarna hade jag hårddrillats av min mor om hur jag skulle svara på 
frågorna. Vid vissa tillfällen satt hon med och då fick jag instruktioner av 
henne genom ett dolt inövat kroppsspråk. 
 
Den psykiska misshandeln bestod av kränkningar, förolämpningar, 
inlåsning (även vid högtider såsom jul och nyår) på rum och i garderob 
samt förvisning från hemmet. Jag var 9 år när jag sov i trappuppgången 
utanför vår bostad första gången. För varje gång som jag blev utkastad 
dröjde det längre tid innan jag fick komma hem. Dagar blev till veckor och 
månader innan jag fick komma hem. Vid 14 års ålder sov jag ”ute” och hos 
kompisar under 2 månaders tid innan jag hamnade på Lorensborgs 
basenhet i Malmö efter att ha ringt 90 000. Då orkade jag inte längre och 
var för första gången tvungen att ”ange” min mor – något som hon aldrig 
kunde förlåta mig. Socialarbetarna trodde att det rörde sig om ”vanliga” 
tonårsproblem och försökte medla mellan mig och min mor. De kunde inte 
förstå att min trevliga mor kunde bete sig illa mot mig. Men efter att jag 
ringt dem vid ett tillfälle då min mor var ursinnig på mig efter ett bråk och 
de kunnat se hennes ”andra” sida samt efter att hon brutit mina fingrar 
påbörjades diskussioner om LVU. Det blev aldrig ett 
tvångsomhändertagande eftersom jag och min mor starkt motsatte oss detta. 
Jag fick dock ett eget boende vid 16 års ålder i en så kallad 
träningslägenhet och en kontaktfamilj efter att i perioder ha bott på 
basenheten. 
 
Under tonåren präglades min tillvaro av våldsamma hysteriutbrott och jag 
revolterade våldsamt mot min mor. Jag led av depressioner, 
humörsvängningar och ätstörningar. Jag kräktes så gott som dagligen, led 
av kronisk trötthet, mycket låg självkänsla, självmordstankar och 
självmordsförsök (det första när jag var 9 år). 
 
Jag bestämde mig tidigt för att aldrig misshandla mina barn den dag jag 
fick några. Jag ville bryta mönstret i min familj och insåg att jag befann mig 
i riskzonen för att själv bli en misshandlande förälder. Min längtan efter 
barn och familj har alltid varit stor, men jag har inte vågat skaffa barn 
förrän jag varit säker på att jag är redo och färdigrehabiliterad så att jag 
inte återupprepar det min mor utsatt mig för. 
 
Efter en lång rehabilitering bestämde jag mig till slut för att tiden för att 
skaffa barn var inne. De yttre omständigheterna förelåg också. Jag hade en 
utbildning, ett arbete, en man (sedan 7 år) och ekonomi. Graviditeten gick 
bra men efter förlossningen fick jag, liksom min mor, en 
förlossningsdepression. Den yttrade sig dock på helt annat sätt än för min 
mor. Jag kunde knyta an till mitt barn och blev på intet sätt aggressiv mot 
henne. Depressionen yttrade sig med att jag blev överbeskyddande, orolig 
och fick ångest och tvångstankar. Tvångstankarna upptog hela min tillvaro 
och yttrade sig med tankar över allt ont som kunde hända min dotter. Hon 
var ju så liten och skyddslös. Minnen från min allra tidigaste barndom kom 
tillbaka och de känslor som jag upplevde som barn applicerade jag nu på 
min dotter. Jag behandlade henne som om hon var övergiven och utsatt 
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vilket hon ju inte var. Hennes gråt och skrik kunde jag inte alls hantera. 
Mitt beteende gjorde i sin tur min dotter orolig och nervös. Vi kom båda 
under behandling vilken fortgick under cirka ett års tid. Idag mår vi båda 
bra. Min mor har inte visat något intresse av att vara mormor för min dotter 
och efter många segslitna bråk och försök att upprätthålla en kontakt har vi 
idag ingen kontakt alls. Min far och jag har däremot reparerat en del av 
skadorna från vårt förflutna och vi har kontakt varje dag. Han är även en 
mycket kärleksfull, omtänksam och aktiv morfar för båda mina döttrar. Jag 
har idag hunnit få en dotter till.”48

 
Avslutningsvis vill jag berätta att det trots allt har gått väldigt bra för den 
här lilla flickan i vuxen ålder. Hon har ett högt respekterat yrke och en fin 
familj. Tyvärr så slutar inte alla misshandlade själars historier på detta 
lyckliga sätt. Alla är inte lika starka i sitt psyke och skadas mer än andra. 
Den här flickan gick segrande ur situationen och bröt mönstret och därmed 
arvet från hennes mor. Hennes berättelse bekräftar att det finns egenskaper 
hos föräldrar såsom beskrivet i tidigare kapitel som ökar deras benägenhet 
att misshandla sina barn. Berättelsen visar också att ett litet barn är otroligt 
lojalt mot sin misshandlande förälder. Trots att det blir skadat såväl fysiskt 
som psykiskt är kärleken till föräldern stor. 

                                                 
48 Samtal med ett anonymt offer för barnmisshandel. 
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3 Organisationer och 
myndigheter som tillvaratar 
barns intresse 
Det finns organisationer som tillvaratar barns intressen och ser till att barns 
rättigheter inte trampas på. Dessa organisationer utför ett ovärderligt arbete. 
Många barn har haft stor glädje och nytta av dessa organisationer. Flera av 
organisationerna fungerar även som remissinstanser i viktiga lagärenden 
angående barn. I detta avsnitt redogör jag för tre sådana organisationer vilka 
alla arbetar för barn. 
 

3.1 BRIS- barnens rätt i samhället 

1971 misshandlades en 4–årig flicka till döds av sin styvpappa för att hon 
hade kissat på sig. Händelsen väckte stor massmedial uppmärksamhet. En 
av anledningarna till att händelsen fick stor uppmärksamhet var att 
barnavårdsnämnden visste att flickan varit utsatt för misshandel sedan 
tidigare men inte gjorde något åt saken. Aga var accepterat under den här 
tiden så attityden till att slå barn var annorlunda jämfört med vad den är nu. 
Samtidigt väckte denna lilla flickas onödiga död starka känslor vilket ledde 
till att många människor engagerade sig i barnens öde. Bland dessa 
människor fanns Gunnel Linde, barnboksförfattarinna, och Berit Hedeby 
som skrivit böcker om barnmisshandel. De två engagerade sig, samlade in 
namn och startade det som idag är känt som BRIS – barnens rätt i samhället. 
 
BRIS var från början mycket aktionsinriktade. De använde sig av en 
journalistisk teknik där de gick direkt till makthavarna och konfronterade 
dem med kameror som levande vittnesmål. Målet var helt enkelt att stärka 
barnens rätt. 1975 startades en telefonlinje och anledningen till detta var att 
när misstanke fanns att ett barn for illa kunde inte anonyma anmälningar till 
sociala myndigheterna göras och namn och personuppgifter skulle anges. 
Först 1982 ändrades detta. Ett sätt att gå förbi denna för oss idag absurda 
regel var att låta vuxna ringa in till BRIS och berätta vad de visste vilket 
sedan ledde till att BRIS kunde anmäla förhållandena till de sociala 
myndigheterna. 1980 öppnades dock den första telefonlinjen dit barn kunde 
ringa. 
 
1974-76 hade BRIS en utställning i Stockholm med chockerande bilder på 
misshandlade barn. I samband med denna utställning startades en utredning 
om barnets säkerhet. Denna utredning arbetade fram lagändringen som 
förbjöd aga, nämligen 6 kap 1 § FB. Denna lag kom 1979 och Sverige var 
det första landet i världen med en sådan lag. Det var en händelse som gav 
uppbåd till ett stort massmedialt pådrag utomlands och Sverige blev hånat 
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av utländska medier för sin otroliga slapphet – Hur skulle man kunna 
uppfostra barn utan att få slå dem? Det var den stora frågan. 
 
1988 ökade samtalen till BRIS. Ökningen gjorde att systemet lades ut på 
växel och ett 020-nummer kom till. Idag är det helt kostnadsfritt att ringa. 
Vuxentelefonen däremot kostar.  
 
BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och 
endast 6 % av deras verksamhet finansieras med statliga medel. De har 
därför en finansiell avdelning som samlar in pengar och ser till att 
verksamheten går runt. BRIS finns på fem ställen i landet, Malmö, 
Göteborg, Stockholm, Norrköping och Umeå. Det är ungefär åtta anställda 
på varje kontor, bortsett från Stockholmskontoret som har något fler. De 
ideella arbetarna är ungefär 300 stycken och kraven på de ideella arbetarna 
är att de ska vara över 25 år och ha en bakgrund som har med barn att göra. 
Har man dessa formella krav blir man kallad på intervju, vilket sedan kan 
leda till att en 40 timmars utbildning erbjuds. BRIS olika kontor jobbar med 
olika projekt och Malmös kontor exempelvis jobbar just nu med två projekt: 
Invandrarbarn och deras familjer och flickor i patriarkala familjer. De 
anställda åker runt på bland annat skolor och utbildar skolpersonal och 
andra som jobbar med barn. 
 
Vidare är BRIS en opinionsbildande remissinstans som också sysslar med 
lobbyverksamhet. För barnen är BRIS ett stöd, en öppning att våga berätta 
för någon annan om sina problem. I fjol kom 18 000 samtal, där många av 
samtalen rör vanliga tonårsproblem såsom kärlek, kamratskap, känslor och 
annat. BRIS ska finnas där för barnen och inga samtal är ointressanta. BRIS 
finns till först och främst för att lyssna och ge råd. Barnen ringer in för att 
de behöver någon att tala med och ofta börjar ett samtal väldigt oskyldigt 
för att plötsligt vända. Om barnen vill att BRIS ska hjälpa till och ingripa så 
gör de det. Helen Thorén, BRIS-ombud, berättar att telefonisterna förmedlar 
kontakten med barnet till någon av de anställda på BRIS och då vidtar de 
dom åtgärder som barnet önskar. Om ett barn till exempel blir mobbat 
kontaktas skolan och åtgärder vidtas. 
 
På min fråga om barnmisshandeln ökat anser Helen att den inte har gjort 
det, snarare tvärtom. Hon berättar att misshandeln har minskat på grund av 
en attitydförändring hos föräldrarna. Örfilar och liknande i uppfostrande 
syfte har minskat i och med ökad medvetenhet. Det är tragiskt nog den 
grova misshandeln som däremot är densamma.49

 
 

3.2 Rädda Barnen 

Rädda Barnen är ytterligare en organisation, en folkrörelse, som finns till 
för barnen. De bedriver sin verksamhet med hjälp av gåvor och anslag från 
                                                 
49 Intervju med Helen Thorén – BRIS-ombud 
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bland annat SIDA och Allmänna arvsfonden. Barnkonventionen är 
utgångspunkten för all informationsverksamhet som Rädda Barnen bedriver. 
De bedriver olika projekt som går ut på att implementera och förverkliga 
konventionen. 
 
Dessutom arbetar Rädda Barnen med flera mottagningar för utsatta barn. De 
t kan vara barn med svåra krigsupplevelser, barn i kris eller sorg, men också 
barn som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp.50

 
Värt att nämnas i sammanhanget är Riksförbundet Hem och Skola, Svenska 
Röda Korset, Unicef-kommittén och svenska kyrkan, vilka samtliga gör 
betydande insatser för barnets rätt i samhället. De har bland annat fungerat 
som remissinstanser i barnkommitténs arbete med förverkligandet av 
barnkonventionen. 

 

3.3 Barnombudsmannen 

Slutligen har vi BO som bildades 1993. BO har i lagen om barnombudsman 
givits i uppdrag att bevaka frågor som angår barns och ungas rättigheter och 
skall särskilt beakta att lagarna och dess tillämpning överensstämmer med 
Sveriges skyldigheter enligt barnkonventionen.51 Vidare skall 
Barnombudsmannen inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till åtgärder 
som syftar till att hävda barns och ungdomars rättigheter och säkerhet. BO 
har som opinionsbildare en viktig roll vilket bland annat innebär att arbeta 
aktivt med implementeringen av barnkonventionen. BO kan också 
medverka som sakkunnig i olika utredningar som berör barn.  
 
Betydelsen av ideella organisationers insatser vad gäller samhällets framsteg 
för barnets bästa får inte underskattas. De är mycket viktiga och gör en 
behjärtansvärd och ovärderlig insats. 

 

                                                 
50 Rädda Barnens hemsida: http://www.rb.se 
51 prop. 1992/93:173, s. 6 ff. 
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4 Mänskliga  rättigheter i FN:s 
barnkonvention 
Rörelsen för barns rättigheter väcktes i början av seklet. År 1919 bildades 
organisationen ”Save the Children” i Storbritannien. Samma år stiftades 
Rädda Barnen i Sverige. Den framväxande uppfattningen om barns och 
ungas rättigheter betonade att barn har rätt att få sina grundläggande behov 
tillgodosedda, att skyddas mot utnyttjande och diskriminering samt att få 
uttrycka sin mening och att bli respekterade. 
 
Med begreppet mänskliga rättigheter menar man att alla människor är födda 
fria med lika värde och rättigheter. Denna uppfordran har idag omsatts i 
lagliga rättigheter, fastställda genom lagstiftning i såväl nationella 
samhällen som i det internationella samfundet. FN:s barnkonvention är en 
av dem. Den 2 september 1990 trädde barnkonventionen ikraft och drygt 
190 stater har ratificerat den, vilket är rekordstort. Staterna åtar sig att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att förverkliga de rättigheter som fastställs i 
konventionen, och i samband med detta ska barnens bästa komma i främsta 
rummet. Konventionen tar även upp familjens betydelse för barnet. 
Konventionsstaterna ska skicka in rapporter om deras efterlevnad av 
konventionens bestämmelser och dessa granskas av kommittén för barnens 
rättigheter.52  Om staterna inte följer konventionen kan de inte ställas till 
svars på annat sätt än moraliskt. Sanktionerna för brott mot innehållet kan 
sägas bestå i ofördelaktig publicitet och politiska påtryckningar. 
Kränkningar av konventionen kan inte tas upp i en internationell domstol. 
Internationella konventioner är inte direkt tillämpliga i det svenska 
rättssystemet. Domstolarna är därför inte bundna av konventionens regler 
såsom svensk lag. Konventionsbestämmelserna aktualiseras vid tolkningen 
av svensk rätt, på sådant sätt att det åligger domstolarna att se till att 
tolkningen överensstämmer med de internationella åtagandena.53

 
 

4.1 Implementering av barnkonventionen 

I artikel fyra barnkonventionen fastslås att konventionsstaterna ska vidta 
alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för att implementera de rättigheter som 
erkänns i konventionen. Vad har gjorts konkret för att genomföra 
barnkonventionen i Sverige? Finns det en överensstämmelse med svensk 
lagstiftning och barnkonventionen? 
 
Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen 1989, har konventionens 
betydelse och frågan om dess införlivande flitigt debatterats. När Sverige 
godkände konventionen bedömde riksdagen att normharmoni förelåg och att 
                                                 
52 Levin, Leah ”Mänskliga rättigheter – frågor och svar”, s. 43 f. 
53 Melander/Strömberg. Folkrätt, s. 99-104. 
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de svenska lagarna i huvudsak överensstämde med konventionen. Därför 
företogs inga speciella lagstiftningsåtgärder.54 Debatten om barns rättigheter 
pågår fortfarande och frågan är fortfarande mycket aktuell. 
  
Socialutskottet föreslog att konventionen skulle införlivas i svensk rätt 
genom transformering och inte genom inkorporering. Socialutskottet 
föreslog också att en bred översyn skulle göras av hur lagstiftning och 
praxis överensstämmer med konventionens artiklar. Våren 1996 tillsatte 
regeringen Barnkommittén, vars uppgift var att klarlägga hur 
barnkonventionen kommer till uttryck i lagstiftningen. Betänkandet som 
lades fram innehöll förslag på ett antal förändringar i syfte att stärka 
barnkonventionens ställning.55

 
Ett viktigt led i implementeringen av barnkonventionens budskap utgörs av 
den plan som lagts fram i regeringens proposition 1997/98:182 - ”Strategi 
för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige”. 
Propositionen grundar sig på Barnkommitténs betänkande, samt på en 
rapport angående barnstatistik som utformats på uppdrag av 
socialdepartementet. Målsättningen med denna strategi är att 
barnkonventionen och dess intentioner ska beaktas i allt beslutsfattande som 
rör barn. För att realisera detta föreslås sammanfattningsvis att 
barnkonsekvensanalyser ska göras vid allt beslutsfattande som rör barn. 
Vidare skall barnperspektivet i ”lämplig omfattning” intas i 
utredningsdirektiv. Tjänstemän inom statlig verksamhet som berör barn 
skall erbjudas fortbildning, i syfte att fördjupa sina kunskaper om 
konventionen.56

 
Ytterligare ett försök att förbättra barnens situation i enlighet med 
barnkonventionen är den nu aktuella propositionen om stärkt skydd för barn 
i utsatta situationer m.m. Propositionen föreslår en mängd 
lagstiftningsåtgärder i syfte att stärka skyddet för barn i utsatta situationer. I 
SoL utvidgas anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 §. En gemensam 
skyldighet införs för polisen, hälso- och sjukvården, förskolan, skolan och 
skolbarnomsorgen i respektive lag, att på socialtjänstens initiativ samverka 
kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. I LVU 
föreslås ett antal ändringar i syfte att stärka barnperspektivet i lagen. Bland 
annat ska det som är bäst för den unge alltid vara avgörande vid alla beslut 
samt att hänsyn alltid ska tas till den unges vilja. Dessutom föreslås i 
propositionen att en straffskärpningsgrund införs i brottsbalken för sådana 
fall där brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess 
förhållande till en närstående person. Vidare läggs vållande till kroppsskada 
eller sjukdom som inte är grovt brott under allmänt åtal om brottet riktat sig 
mot någon som är under arton år och åtal är påkallat ur allmän synpunkt.57

                                                 
54 Barnombudsmannen ”Tänk om…Rapport från barnens myndighet, sid. 17. 
55 SOU 1997:116, s. 411 ff. 
56 Prop. 1997/98:182, s. 36-37. 
57 Prop. 2002/03:53, s. 1 f. 
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5 Misshandel och straffmätning 
i brottsbalken 
Misshandelsbrottet är indelat i tre grader i brottsbalken. Hänsyn tas till alla 
omständigheter vid brottet för gradbestämning. För att en misshandel ska 
vara för handen krävs ett uppsåt. Om man av oaktsamhet åsamkat någon 
skada finns det bestämmelser i brottsbalken för detta också. Om 
misshandeln leder till döden kan det bli fråga om brottskonkurrens mellan 
misshandeln och oaktsamhetsbrottet. Om inte den inträffade effekten 
(döden) täcks av gärningsmannens uppsåt får misshandeln inte hänföras till 
högre svårhetsgrad. Då döms för vållande till annans död eller vållande till 
kroppsskada eller sjukdom i brottskonkurrens med misshandel, under 
förutsättning att rekvisiten för vållandebrotten är uppfyllda och att 
misshandelsbrottet inte konsumerar oaktsamhetsbrottet. Om misshandeln 
inte lett till döden men väl till kroppsskada, skiljer man mellan misshandel 
av olika grader. Är det fråga om den lindrigaste formen av misshandel 
dömer man till ansvar för vållande till kroppsskada i brottskonkurrens med 
misshandeln. Eftersom vållande till kroppsskada förutsätter att 
kroppsskadan inte är ringa, konsumerar inte den ringa misshandeln ansvaret 
för vållande. Även när misshandeln är att anse som grov kan man komma att 
behöva döma för vållande till kroppsskada om det är så att misshandeln var 
att räkna som grov på grund av gärningsmannens hänsynslöshet eller råhet 
och inte på grund av skadans beskaffenhet. Ibland kan det också hända att 
gärningsmannens uppsåt var menat att tillfoga större skada än vad som sker 
i verkligheten. I så fall döms för försök till t.ex. mord eller dråp och då 
konsumeras ansvaret för misshandeln.58

 

5.1 Misshandel 3 kap 5 § BrB 

Den ringa misshandeln och normalgraden regleras i denna paragraf. 
Tillfogande av kroppsskada, sjukdom eller smärta anses som misshandel. 
Det ska vara ett uppsåtligt tillfogande.  Det är inte bara fysiskt synliga 
kroppsskador som räknas som kroppsskada utan också funktionsrubbningar 
av olika slag. Sjukdom innefattar såväl psykisk sjukdom och psykisk 
invaliditet. Även psykiskt lidande som medför en medicinskt påvisbar effekt 
faller under sjukdom. Det kan vara misshandel när man fått en kroppsskada 
eller sjukdom även om man ej tillfogats någon smärta. Smärta innebär ett 
fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt. Om man inte fått någon 
kroppsskada eller sjukdom så kan det anses som misshandel om den 
kroppsliga störningen inte varit alltför lindrig eller övergående. Vissa fall av 
underlåtenhet anses också som kroppsskada t ex underlåtenhet att skaffa 

                                                 
58 ”Kommentar till brottsbalken, del 1, supplement 3, jan 2000”, s.3:27 f. 
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barn läkarvård. Vad gäller förhållandet mellan misshandel och kroppsaga 
finns det idag ingen rätt att i uppfostrande syfte aga sitt barn. 6 kap 1 § FB 
säger att barnet inte får utsättas för kroppslig smärta eller annan kränkande 
behandling. I och med införandet av denna regel råder det ingen tvekan om 
att en bestraffningsåtgärd mot barn är brottslig, om motsvarande handling 
mot en annan person är straffbar som misshandel enligt brottsbalken. 
 
De flesta fall av misshandel renderar inte i några synliga skador och detta 
har inte någon betydelse vad gäller att ändå räkna det som en misshandel. 
Vuxna kan berätta om hur de upplevt situationen och accepterar oftast inte 
minsta lilla kränkande behandling medan barn inte har den förmågan. 
Eftersom det oftast vid fall av misshandel inte finns några synliga märken så 
uppfattas inte situationen som tillräckligt allvarlig från omgivningen. Vuxna 
människor som blir misshandlade upplever oftast situationen som mycket 
kränkande och kan beskriva sin känsla av vanmakt och förnedring. Barn har 
inte den förmågan, men man kan föreställa sig att deras vanmaktskänsla är 
ännu större. Med tanke på att det oftast är en person ur barnets närmaste 
krets som misshandlar och att det lilla barnet är i beroendeställning både 
känslomässigt och trygghetsmässigt så är den kränkande upplevelsen av 
ofantlig karaktär. Det är viktigt att stärka barns rättigheter i samhället och 
människor i allmänhet har nog en uppfattning om att misshandel av barn 
inte bestraffas tillräckligt hårt. Det ställs krav på våra ledare att de ska 
försöka göra något åt situationen. Att införa en speciell lag där man utökar 
kriminaliseringen av barnmisshandel hade varit intressant, men regeringen 
och många remissinstanser anser inte att det behovet finns. Det finns redan 
en lag som kriminaliserar misshandel i 3 kap 5 § BrB. Denna paragraf riktar 
sig mot all form av misshandel av människor och det anses fullt tillräckligt. 
Att införa en ny lag som speciellt skulle ta upp misshandel av barn, psykisk 
eller fysisk, anses inte nödvändigt.59   
 
Regeringen anser dock att man som psykisk misshandel i fortsättningen ska 
räkna de fall där barnet bevittnar när modern hotas, kränks eller 
misshandlas.60

 
 

5.2 Grov misshandel 3 kap 6 § BrB 

Huruvida misshandeln är att räkna som grov bedöms med hänsyn till 
samtliga omständigheter vid brottet. Enligt andra stycket ska särskilt beaktas 
om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår 
kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller på annat sätt visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet. Att gärningen ska bedömas som livsfarlig krävs 
att gärningsmannen vid brottstillfället måste ha insett att gärningen framstått 
som livsfarlig. Om misshandeln utförts med livsfarligt vapen kan det leda 
till att gärningsmannen straffas för grov misshandel. Grov misshandel 

                                                 
59 A.a. s.3:29 ff. 
60 Proposition 2002/03:53, ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.”, s. 70. 
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föreligger när ett barn tillfogats kroppsskada eller sjukdom genom att 
vårdnadshavaren uppsåtligen underlåtit att skaffa barnet sjukvård och om 
gärningsmannen haft skadeavsikt eller varit fullständigt likgiltig för barnets 
tillstånd. Att misshandel förövas mot närstående är försvårande om sådan 
misshandel är upprepad och skett under brutala former.61  
 

 

5.3 Straffmätning 29 kap BrB 

I 29 kap BrB finns bestämmelser om hur straffet för brott skall bestämmas 
inom den ram som straffskalan ger. 1 § i nämnda kapitel säger att straffet 
skall bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets 
eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av 
straffvärdet skall den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit 
beaktas och vad den tilltalade insett eller borde ha insett, samt de avsikter 
och motiv han har haft. I 2 § anges olika omständigheter som särskilt ska 
beaktas som försvårande vid bedömningen av straffvärdet. När domstolen 
ska bestämma straffvärdet av den aktuella gärningen så tas i beaktning om 
gärningen ifråga är svårare eller lindrigare än andra gärningar som hör till 
samma brottstyp.62

 

5.3.1 Straffvärdebedömning  

I 29 kap 1 § BrB finns reglerna om hur straffet skall värderas. Paragrafen 
infördes 1989. I tidigare lagstiftning fanns inte någon direkt motsvarighet. 
Huvudregeln finns i första stycket och den säger att straff skall mätas ut 
efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vilka 
omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet regleras i 
andra stycket. Huvudregeln att straff ska mätas ut efter straffvärdet är inte 
utan undantag. Det finns både försvårande och förmildrande 
omständigheter. Först ser man till de objektiva kriterierna, den skada, 
kränkning o.s.v. som gärningen inneburit, sedan ser man till 
gärningsmannens motiv och avsikter, men straffvärdebedömningen slutar 
inte där. Man måste också beakta om det finns försvårande eller 
förmildrande omständigheter.63 Det finns utrymme för olika uppfattningar 
om vilket straffvärde ett brott ska ha. Lagstiftaren har markerat intresset av 
en enhetlig behandling av likvärdiga brott från domarna sida. I lagtexten står 
att straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan och att 
intresset av en enhetlig rättstillämpning ska beaktas. Innebörden av detta är 
att domstolarna vid sin bedömning av straffvärdet ska utgå från den 
allmänna värdering som lagstiftningen ger uttryck för samt anpassa sig till 
den praxis som finns. 
 
                                                 
61 ”Kommentar till Brottsbalken”, supplement 3, jan 2000, s. 3:38 ff. 
62 “Kommentar till Brottsbalken del 3”, supplement 9, jan 2003, s. 29:11 f. 
63 Hoflund, Olle ”Straff och andra reaktioner på brott”, s. 72, Juristförlaget, Stockholm, 
1989. 
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Det är svårt att få en rättslig likabehandling. Det är mängd faktorer som 
påverkar straffvärdet i ett fall. Två fall av misshandel som medfört lika 
svåra skador kan med hänsyn till en rad olika omständigheter ha helt olika 
straffvärde. Syftet med lagstiftningen har varit att göra det möjligt för 
domstolen att göra en mer allsidig och nyanserad bedömning av 
straffmätningsfrågorna. 
 
Först avgörs vilken svårhetsgrad ett visst brott tillhör (om brottet är 
gradindelat) sedan sker straffmätningen. Vilken svårhetsgrad brottet har 
avgörs på de objektiva omständigheterna vid brottets genomförande. Vid 
straffmätningen tas hänsyn till de subjektiva omständigheterna vid brottet.  
 
Vid många brott utförda av samma gärningsman skall domstolen ta hänsyn 
till brottslighetens samlade straffvärde. I 25 kap 6 § BrB och 26 kap 2 § BrB 
finns bestämmelser om straffskalan vid flerfaldig brottslighet och de säger 
att maximistraffet kan höjas vid fall av flerfaldig brottslighet. Om något 
brott har ett betydligt lägre straffvärde än brottsligheten i övrigt är det 
sällsynt att dessa tillmäts någon betydelse vid straffmätningen. Det finns 
dock en möjlighet enligt 30 kap 3 § 2 st. BrB att döma till böter för ett eller 
flera brott och samtidigt döma till annan påföljd för brottsligheten i övrigt, 
men endast om det lindrigare brottet markant skiljer sig ifrån det grövre 
brottet.64

 
29 kap 1 § 2 st BrB innehåller en uppräkning av de omständigheter som ska 
beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Hänsyn ska tas till den kränkning, 
skada eller fara som gärningen inneburit för offret och vad den tilltalade 
insett eller vad han borde ha insett. Hänsyn ska också tas till de avsikter och 
motiv som gärningsmannen haft.65  
 

5.3.2 Försvårande omständigheter 

29 kap 2 § BrB innehåller en uppräkning av försvårande omständigheter, det 
vill säga omständigheter som ökar straffvärdet. Uppräkningen är inte avsedd 
att vara fast bestämd, även andra försvårande omständigheter kan 
förekomma. Avsikten med paragrafen är att den skall innehålla de 
vanligaste och mest betydelsefulla av de omständigheter som brukar 
åberopas som särskilt försvårande. Det är alltså inte uteslutet att det kan 
finnas andra omständigheter som kan tillmätas lika stor eller större 
betydelse i det enskilda fallet.66

 
Precis som vid gradindelningen av ett brott ska samtliga omständigheter tas 
i beaktande vid straffvärdebedömningen. Skillnaden mellan bedömningen 
vid gradindelningen och bedömningen av straffvärdet är att 29 kap 2§ BrB 
är mer allmänt hållen och därför kan även andra omständigheter än de som 

                                                 
64 ”Kommentar till Brottsbalken, del 3”, supplement 7, jan 2002, s 29:12 ff.. 
65 A.a, supplement 5, jan 2001, s.29:17 f. 
66 A.a, supplement 5, jan 2001 s29:22 f. 
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tas upp i paragrafen tas i beaktande. Om det i straffbestämmelsen anges 
sådana omständigheter som anges i 29 kap 2 § BrB saknas det ofta 
anledning för domstolen att ytterligare beakta denna omständighet i 
försvårande riktning vid straffmätningen. Exempel på sådana 
omständigheter är när gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller att 
brottet utgjort ett led i brottslig verksamhet. Dessa rekvisit finns redan i ett 
flertal brottsbeskrivningar, t.ex. vid grov misshandel och vid grovt 
narkotikabrott. Ibland kan dock omständigheterna vara av sådan hänsynslös 
karaktär att användandet av försvårande omständigheter i 
straffvärdebedömningen är relevant. Ett sådant fall hittar vi i ett avgörande i 
hovrätten från 1993. Ett referat av detta rättsfall finns i kapitlet 
rättsfallstudier. 
 
29 kap 2 § är uppdelad i punkter. Jag redogör här för de olika punkterna. 
 
Punkt 1. I denna punkt tas det subjektiva överskottet upp. 
Gärningsmannens uppsåt sträckte sig längre än det händelseförlopp han 
orsakat. Om gärningsmannen haft för avsikt att brottet skulle få betydligt 
allvarligare följder än det faktiskt fått, är det rimligt att denna omständighet 
verkar höjande vid bedömningen av straffvärdet. Om det är fråga om ett 
gradindelat brott kan han bli dömd för försök till den högre graden av 
brottet. Är brottet inte gradindelat eller brottet redan är att hänföra till den 
högre graden kan denna punkt användas för att ge brottet ett rättvisande 
straffvärde. 
 
Punkt 2. Särskild hänsynslöshet ska ha visats av gärningsmannen för att 
denna punkt ska bli tillämpbar. Det ska alltså tillkomma något extra utöver 
den hänsynslöshet som normalt ingår i begåendet av ett brott och som redan 
har beaktats i rekvisiten för brottet. Att råna under pistolhot är grovt rån, om 
man dessutom utöver det skjuter varningsskott upp i luften är det ett extra 
mått av hänsynslöshet som kan beaktas vid bestämmandet av straffvärdet. 
 
Punkt 3.  Denna punkt berör brott som drabbat barn, handikappade eller 
äldre och avser då någon som har en särskilt skyddslös ställning. Att 
narkotika sålts till barn eller ungdom ses som allvarligare än om samma 
preparat sålts till vuxna. I NJA 1992 s. 85 och i NJA 2000 s.612, som båda 
handlade om barnmisshandel, användes denna punkt såsom en försvårande 
omständighet. 
 
Punkt 4. Att grovt utnyttja sin ställning eller missbruka ett särskilt 
förtroende är straffvärdehöjande. En anställd som stjäl från sin arbetsplats är 
allvarligare än om någon utomstående stjäl samma sak. I NJA 2000 s.612 
ansåg HD att det var en försvårande omständighet att brottet mot barnet i 
detta fall framstod som ett missbruk av det särskilda förtroende som barnets 
mor hade visat genom att anförtro barnet i den tilltalades vård. 
 
Punkt 5. Det ska här röra sig om allvarligt tvång. När någon utnyttjar sitt 
barns ungdom eller beroendeställning till att förmå honom att medverka vid 
brott, då rör det sig om allvarligt tvång. 

 34



 
Punkt 6. Bestämmelsen avser brottslighet som har bedrivits i organiserad 
form genom att ha varit särskilt noga planlagt eller bedrivits i stor 
omfattning. Välplanerade rån faller inte in här om det endast rör sig om ett 
tillfälle. 
 
Punkt 7. Denna punkt avser brott där ett motiv för brottet har varit någon 
form av kränkning. Till exempel att någon misshandlas på grund av sin 
sexuella läggning eller på grund av sin hudfärg betraktas som en 
försvårande omständighet enligt denna punkt.67

 
Regeringen har beslutat att en ny lag ska träda i kraft i juli 2003 där det sägs 
att särskild hänsyn skall tas till att det är ett barn som blivit utsatt för brottet 
vid påföljdsbestämningen. Regeringens förslag innebär ett starkare skydd 
för barnen. Det är en straffskärpningsbestämmelse som innebär att det ska 
vara en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet om ett 
brott varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande 
till en närstående person. Denna bestämmelse tillsammans med 29 kap 2 § 3 
p. BrB innebär att när ett brott drabbar ett barn direkt eller indirekt så 
kommer det särskilt att beaktas vid bedömningen av straffvärdet.68

 
Den nya punkten i 29 kap 2§ BrB lyder: 
 
8. om brottet varit ägnat att riskera tryggheten hos ett barn i dess 
förhållande till en förälder eller annan vuxen som står barnet särskilt nära. 
 
Detta tillägg i punkten åtta innebär ett starkare skydd för barnen. Det är en 
straffskärpningsbestämmelse som innebär att det skall vara en försvårande 
omständighet vid bedömningen av straffvärdet om ett brott varit ägnat att 
skada tryggheten och tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående 
person. Avsikten är att regeln ska gälla inte bara då brottet riktar sig mot 
barnet utan även då det riktas mot annan.69

 
Denna punkt tillkom trots att lagrådet inte rekommenderade en sådan 
utökning av paragrafen. Lagrådet ställer sig tvivlande till om förslaget i sak 
kommer att medföra någon skillnad. De menar att praxis visar att vid 
straffvärdebedömningen, som en försvårande omständighet, beaktas att 
brottet har begåtts mot ett barn av en närstående person. Vidare säger de att 
det inte kan råda någon tvekan om att de redan nu gällande bestämmelserna 
kan vara tillämpliga när en förälder eller annan som har vården om ett barn 
utövar våld mot barnet och därigenom skadar barnet. De anser också att 
bestämmelserna även gäller när ett barn i hemmet ser eller hör hur den ene 
föräldern utövar våld mot den andra. Alltså inte bara i fall då barnet som 
brottsoffer berövas sin trygghet i förhållande till förövaren utan också när 
barnet som tredje man bevittnar att en närstående blir slagen.  

                                                 
67 A.a. supplement 8, juli 2002, s. 29:22 ff. 
68 Prop. 2002/03:53, s. 68f. 
69 Prop.2002/03:53, s. 69 f. 
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Regeringen har förståelse för Lagrådets synpunkter och instämmer i att 
dagens bestämmelser ger utrymme för att ge brott mot barn ett högt 
straffvärde. Regeringen vill dock särskilt lyfta fram att det har betydelse för 
straffvärdebedömningen om ett brott begås mot eller inför barn inom 
familjen. Det ska inte kunna råda några tvivel om detta. Även 
Barnombudsmannen anser att det finns anledning att ytterligare lyfta fram 
och tydligare markera barns särskilda utsatthet då förövaren är närstående 
till barnet. De flesta fall av barnmisshandel sker av någon närstående och då 
har inte förövaren endast utnyttjat barnets skyddslösa ställning utan också 
berövat barnet dess trygghet. För barnet är då hemmet inte längre den trygga 
plats det borde vara och den som förövat brottet och som egentligen ska 
vårda barnet inte längre någon barnet kan känna tillit till. Därför införs 
denna särskilda straffskärpningsgrund i 29 kap 2 § BrB som tar sikte på 
brott där barns trygghet och tillit hotas av närstående. På detta sätt skapas ett 
mer heltäckande straffrättsligt skydd för barn i utsatta situationer. Med 
bestämmelsen tydliggörs och markeras att brott mot närstående barn bör få 
ett högre straffvärde, för att barnet riskerar att berövas sin trygghet.70

 
Samtliga punkter i 29 kap 2 § BrB kan användas när det gäller brott mot 
barn, men punkterna 2, 3 och 4 är de som passar bäst. Enligt punkten 2 
räknas det som försvårande om gärningsmannen visat särskild 
hänsynslöshet. Enligt punkten 3 är det försvårande om den tilltalade använt 
sig av någons skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att värja sig. 
Enligt förarbetena till denna punkt menas brott som förövats mot barn, 
handikappade eller äldre.71 Om någon t ex sålt narkotika till barn eller 
ungdom  räknas det som allvarligare än om samma sak sålts till en vuxen 
person. Att uppsåtligen utnyttja någon som haft en skyddslös ställning 
tillmäts stor vikt vid straffmätningen. Det gäller även särskilt övergrepp mot 
barn.72 I ett fall från HD, NJA 2000 s. 612, har tagits i beaktande att brottet 
riktat sig mot ett barn såväl i gradindelningen såsom en försvårande 
omständighet vid straffmätningen. Enligt HD bör det faktum att brottet 
riktat sig mot ett barn ges en betydande vikt vid straffmätningen och särskilt 
då det rör sig om övergrepp mot barn där riskerna för svåra och långvariga 
men är stora. Enligt 29 kap 2§ BrB 4p skall det räknas som försvårande om 
den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt 
förtroende. Vidare ansåg HD att det faktum att förövaren utnyttjat moderns 
särskilda förtroende som hon visat genom att lämna barnet i den tilltalades 
vård, vara av försvårande omständighet enligt 29 kap 2§ 4p BrB. För att 
närmare belysa och för att läsaren bättre skall förstå hur Högsta domstolen 
har tänkt har jag gjort ett sammandrag av rättsfallet i kapitlet 
Rättsfallsstudier. Det kan också vara av intresse att läsa hur misshandeln av 
barn kan te sig för att få ett grepp om verkligheten. 
 
 
                                                 
70 Prop. 2002/03:53 s. 68 ff. 
71 Prop. 2002/03:53, s. 69 f. 
72 Prop. 1987/88:120 s.83. 
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6 Rättsfallsstudie  
Med rättsfallen i detta avsnitt vill jag visa hur domstolarna resonerar vid 
straffvärdebedömningen av barnmisshandel. Anledningen till att jag använt 
mig av dessa fall från HD är att ett mönster kan följas som visar att 
påföljderna för barnmisshandel har blivit hårdare. I fråga om rättsfallen från 
hovrätten vill jag visa hur domstolarna resonerar vid de olika 
gradindelningarna av misshandel. 
 
Analys och kommentarer finns i slutet av varje rättsfall, för att närmare 
klargöra vilket resonemang som förs vid straffmätningen, respektive 
gradindelningen. 
 

6.1  NJA 1992 s. 85  

I detta fall skakade pappan sin nyfödda dotter så kraftigt att hon dog av 
skadorna. Han hade skakat henne vid ett upprepat antal tillfällen och 
dömdes också för att ha misshandlat sin styvson svårt. Han fick 18 
månaders fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. 
Omständigheterna var sådana att pappan erkände misshandeln. 
Pappan misshandlade sin 1 ½ årige styvson genom att tilldela flera slag, 
varav flera var med ett avlångt föremål, så att pojken ådrog sig 
underhudblödningar och överhudsskrapningar på huvudet, halsen, armarna 
och bålen. Samme man hade också någon månad efter misshandeln av sin 
styvson, dödat sin egen dotter, 1 månad gammal, genom uppsåtligt direkt 
eller indirekt fysiskt våld, kraftiga skakningar och hårt tryck mot 
bröstkorgen. Dottern avled till följd av en hjärnskada. 
 
Tingsrätten: Styvfadern erkänner misshandel men motsätter sig att den 
skulle ha varit grov. Åklagaren framför skriftlig bevisning i form av foton, 
videoupptagning – rekonstruktion av händelsen i badkaret och ett 
rättsmedicinskt protokoll med utlåtande om pojkens skador. Överläkaren 
säger att skadorna inte kan ha uppkommit genom fall och olyckor så som 
styvpappan försökt göra gällande. Skadorna har enligt överläkaren tillfogats 
pojken av någon annan. Dotterns död ansågs vara vållande till annans död, 
dock ej grovt. Det ansågs ej styrkt att det var fråga om ett uppsåtligt våld, 
alltså misshandel. TR dömde för grov misshandel och för vållande till 
annans död till fängelse 1 år och sex månader. 
 
Hovrätten: Det är en försvårande omständighet att misshandeln riktat sig 
mot ett litet barn när en bedömning ska göras huruvida misshandeln är att 
räkna som grov, men med hänsyn till skadornas inte alltför allvarliga 
karaktär samt att misshandeln endast rör sig om ett tillfälle samt att 
styvfadern dessutom varit i ett psykiskt uttröttat tillstånd, så är 
omständigheterna inte tillräckliga för att brottet ska anses som grovt. Vad 
gäller flickans död så håller hovrätten med tingsrätten. Hovrätten sänker 
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påföljden till tio månaders fängelse, på grund av att misshandeln ej är att 
anse som grov. 
 
Högsta Domstolen: Misshandeln har riktat sig mot ett litet barn som varit 
helt skyddslöst. Även med beaktande av att pojken såvitt framkommit bara 
vid ett tillfälle misshandlats och att de skador som uppkommit var av 
mindre allvarligt slag vittnar misshandeln om en sådan särskild 
hänsynslöshet att den är att bedöma som grov. Vad gäller den lilla flickans 
död så har han i irritation över att hon inte ätit skakat henne så kraftigt att 
hon till följd av detta genom total hjärnnekros avlidit. Skadornas omfattning 
tyder på att det våld som flickan utsattes för var mycket kraftigt. Genom att 
behandla ett nästan nyfött barn på det sätt som skedde har C handlat så 
oförsvarligt att hans vållande till barnets död är att anse som grovt. Med 
ändring av hovrättens dom dömer HD C för grov misshandel och grovt 
vållande till annans död till fängelse 1 år och 6 månader.  
 
Av omständigheterna kan man utläsa att domstolen varit mycket toleranta 
mot gärningsmannen och jag anser att påföljden var på tok för låg. Det 
verkar som om domstolen tänkt att styvpappan inte kunde kontrollera sig 
riktigt på grund av att han var utmattad av skriken. Hovrätten tog upp som 
en förmildrande omständighet att pappan var i ett psykiskt uttröttat tillstånd 
vid misshandeln av den lille pojken och därför var brottet ej att räkna som 
grovt. De förmildrande omständigheterna finner vi i 29 kap 3 § BrB. I detta 
fallet har hovrätten använt sig av paragrafens andra punkt, ”om den 
tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse eller av någon 
annan orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande”. Den 
milda påföljden skulle i dagens samhälle inte accepteras och påföljderna för 
barnmisshandel har sedan dess utvecklats i en hårdare riktning. 
 

6.2 NJA 2000 s. 612 

Straffmätning för grov misshandel av barn. 
 
Jonas J står åtalad för misshandel av sin sambos fyraåriga dotter. Flickan 
fick under misshandeln en livshotande skada då tolvfingertarmen på grund 
av våldet mot buken, helt slitits av och det uppkommit blödningar i levern, 
bukspottskörteln, tarmkäxet och rummet bakom bukhinnan. Tarmskadan 
hade obehandlad lett till döden. Åklagaren yrkade på att brottet är att anse 
som grovt då Jonas J tillfogat flickan svår kroppsskada samt då Jonas J visat 
särskild hänsynslöshet och råhet. 
 
Tingsrätten: Jonas J var ensam med flickan den dagen då misshandeln ägde 
rum, från ungefär klockan 15.00-17.30. Enligt läkaren som undersökt 
flickan kan skadan endast ha uppkommit genom annans åverkan eller 
genom ett mycket högt fall, minst fem meter, men vid ett sådant fall skulle 
också andra skador uppkomma. Misshandeln måste ha ägt rum efter klockan 
tolv den aktuella dagen. Symptom på skadan uppkommer inom 15-30 
minuter i form av kräkningar och illamående. Skador av detta slag medför 
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så stor smärta att lek är otänkbart efter skadans uppkomst. Smärtorna 
medför att den skadade förhåller sig passiv. Jonas J uppförde sig underligt 
under dagen och var angelägen om att flickan måste komma under läkarvård 
på grund av uppkastningar och ont i magen. Jonas ringde till mammans jobb 
vid ett par tillfällen för att han ville få iväg henne till läkaren. Han var också 
angelägen om att skaffa fram ”alibivittnen” och bjöd hem två kompisar som 
anlände vid 17.30-tiden. 
 
Tingsrätten gör den bedömningen att det kan finnas för visst att flickan 
utsatts för misshandel. Frågan gäller då vem som orsakat misshandeln. 
Flickan kunde inte berätta hur skadorna uppkommit. Misshandeln måste ha 
ägt rum någon gång mellan 15.30 och 17.30. Jonas och flickan har enligt 
åklagaren varit ensamma under denna tid, men att grunda en fällande dom 
enbart på den omständigheten att utredningen inte ger utrymme för någon 
alternativ gärningsman kan endast i undantagsfall komma ifråga. Teknisk 
bevisning saknas som binder Jonas vid brottet. Att Jonas skulle vara 
gärningsmannen talar främst det förhållande att flickan skadats då Jonas haft 
tillsynen om henne och att han inte kunnat lämna någon förklaring till hur 
skadorna uppkommit. Angivna omständigheter talar starkt för att Jonas är 
gärningsmannen. Att flickan inte har pekat ut Jonas som gärningsman har 
stor betydelse. Jonas har inte tidigare slagit flickan och motiv saknas. Även 
om omständigheterna är ytterst besvärande för Jonas vid en 
sammanvägning, föreligger inte sådan stödjande bevisning som HD 
uppställt som krav för fällande dom i en situation som denna. Det är således 
inte ställt utom allt rimligt tvivel att det är Jonas J som har tillfogat flickan 
skadan. Åtalet ogillades. 
 
Hovrätten säger att eftersom det är utrett att Jonas haft full tillsyn över 
flickan under tiden då skadan måste ha uppkommit och Jonas själv medgett 
detta, så är möjligheten att gärningsmannen skulle vara någon annan än 
Jonas väldigt liten. Flickan har nu också lämnat uppgifter som tyder på att 
det är Jonas som skadat henne och att detta skett i samband med att hon 
kissat på sig. Hovrätten finner det ställt utom allt rimligt tvivel att det är 
Jonas som har åsamkat henne skadan. Med hänsyn till den kraft som 
erfordrats för att åsamka skadan kan man säkert säga att den tillfogats 
flickan uppsåtligen. Våldet som Jonas utövat mot flickan är att bedöma som 
misshandel och denna misshandel är att anse som grov på grund av skäl som 
åklagaren angett. Eftersom misshandeln har varit av synnerligen svår 
beskaffenhet och förövats mot ett litet barn som stått under 
gärningsmannens tillsyn är straffvärdet mycket högt. Hovrätten dömer Jonas 
för grov misshandel till fängelse i 3 år och skadeståndet bestäms till 50 000 
kronor. 
 
Högsta Domstolen: Riksåklagaren överklagade och yrkade att 
fängelsestraffet ska höjas. HD fann ej skäl att meddela prövningstillstånd i 
ansvarsfrågan. Det är endast påföljdsfrågan som är föremål för prövning. 
HD gör samma bedömning i ansvarsfrågan som hovrätten har gjort. Frågan 
är hur långt fängelsestraff Jonas ska få. Bestämmelser om straffmätning 
finns i 29 kap BrB. Samtliga omständigheter vid gärningen ska beaktas vid 
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straffmätningen. Större värde läggs på subjektiva omständigheter vid 
straffmätningen än vad som görs vid gradindelningen av brottet. Värde 
läggs också vid objektiva överskott. Jonas J måste ha insett att våldet han 
brukade skulle orsaka svår smärta och svåra skador, vilket är försvårande 
vid bedömningen av straffvärdet. I 29 kap 2 § BrB finns bestämmelser om 
omständigheter som ska anses som försvårande vid bedömningen av 
straffvärdet. Vad gäller det brott som Jonas J gjort sig skyldig till finns i den 
delen anledning att särskilt peka på den omständighet att den tilltalade 
utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att 
värja sig. Hit räknas bland annat brott mot barn. Utredningen ger däremot 
inte stöd för att Jonas J visat en sådan särskild hänsynslöshet som ska 
beaktas vid straffmätningen. Av viss självständig betydelse är att Jonas J: s 
brott framstår som ett missbruk av det särskilda förtroende som barnets mor 
visat honom genom att anförtro flickan i hans vård. HD anser att det 
sammantaget finns försvårande omständigheter i en sådan omfattning att det 
klart går utöver vad som redan är beaktat inom ramen för gradindelningen. 
Frågan är då vilken nivå straffet ska ligga på. HD gör en jämförelse med 
andra utdömda straff för grov misshandel och kommer fram till att den 
genomsnittliga fängelsetiden för detta brott är 17,6 månader och att endast 
51 av 382 dömda fick ett fängelsestraff som var längre än två år. 
Anledningen till att man använder sig av den lägre delen av straffskalan är 
att man redan vid gradindelningen av brottet använt sig av de försvårande 
omständigheterna och det lägsta straffet är betydligt högre än det högsta vid 
den lägre graden av brott.  HD fastställer hovrättens dom. Domen från 
hovrätten får anses skälig med hänsyn till att fängelsestraffet på 3 år är 
längre än vad som genomsnittligt utdöms för grov misshandel.  
 
Såsom tidigare nämnts är 29 kap 2 § BrB fullt ut tillämpbar på fall av 
barnmisshandel. HD använder sig i detta fall av nämnda lagrum. HD anger 
att brott mot barn är en försvårande omständighet enligt 29 kap 2 § 3 p BrB, 
när förövaren utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller särskilda 
svårigheter att värja sig. Lagstiftarens bakomliggande tanke med punkten 3 
är att den ska användas vid brott mot barn, åldringar eller handikappade. 
Den täcker således en grupp av människor som är särskilt utsatta på grund 
av sin bristande förmåga att försvara sig själv. HD fann däremot inte att det 
här fallet var försvårande på grund av punkten 3, utan de fann att Jonas 
missbrukat det särskilda förtroende som flickans mamma anförtrott honom 
när hon lämnade över flickan i hans vård. Denna försvårande omständighet 
finner vi i punkten 4 i samma lagrum, ”om den tilltalade grovt utnyttjat sin 
ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende”. HD:s ledamöter 
frågar sig vilken nivå straffet ska ligga på. HD gör en jämförelse med andra 
utdömda straff för grov misshandel och kommer fram till att det 
genomsnittliga straffet är 17,6 månader och att väldigt få procentuellt sätt 
hade fått ett straff som var längre än två år. Därför ansågs den dom som 
hovrätten kom fram till på 3 års fängelse som skälig med hänsyn till att det 
är betydligt högre än vad som i genomsnitt döms ut för grov misshandel. 
Vid en jämförelse med rättsfallet NJA 1992 s 85, där en fader blev dömd för 
grov misshandel respektive vållande till annans död och fick 18 månaders 
fängelse, visar rättsfallet från 2000 att praxis går mot ett hårdare påföljdsval. 
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Inget fall är det andra likt, men jag tycker mig ändå ana en tendens mot 
hårdare påföljdsval. 
 
Tingsrättens domskäl kan te sig något märklig. Tingsrätten kommer fram till 
att olycka kan uteslutas och finner att flickan varit utsatt för misshandel. 
Tingsrätten kommer också fram till att misshandeln måste ha ägt rum 
mellan 15.30 och 17.30, när den tilltalade varit helt ensam med flickan, 
vilket den tilltalade också erkänner. Den tilltalade kunde inte ge någon 
förklaring på hur skadorna har uppstått. Ingen alternativ gärningsman kan 
anges. Tingsrätten lägger också stor vikt vid att flickan inte har pekat ut den 
tilltalade som gärningsman. Att ett litet barn inte pekar ut sin ondgörare 
betyder för den sakens skull inte att man bör lägga någon större vikt vid 
detta. Jag tycker att det faller sig ganska naturligt att ett barn kanske av 
rädsla eller av lojalitet väljer att inte uttala sig. Otaliga studier visar på att så 
är fallet. Tingsrätten kommer fram till att angivna omständigheter starkt 
talar för att den tilltalade är gärningsmannen men att domstolen inte kan 
grunda en fällande dom enbart på den omständigheten att utredningen inte 
ger utrymme för en alternativ gärningsman. Vid en sammanvägning av 
omständigheterna kommer tingsrätten fram till att omständigheterna är 
ytterst besvärande för den tilltalade men att det ändå inte räcker för en 
fällande dom. 
 
 

6.3 NJA 2003, målnr B 991-03 

Styvfadern åtalades för grov misshandel och vållande till annans död på en 
treårig pojke. Modern åtalades för vållande till annans död.  
 
Tingsrätten: Styvfadern hämtade pojken hos dagmamman. Misshandeln 
ägde sedan rum i hemmet innan mamman kom hem från jobbet. Våldet 
bestod i kraftiga sparkar och slag mot kroppen som resulterade i frakturer på 
revbenen och perforerad tjocktarm. Pojken dog av kraftiga blödningar i 
magområdet och av bukhåleinflammation. Anledningen till att mamman 
stod medåtalad var att hon borde ha upptäckt att pojken var svårt skadad och 
sett till att pojken kom under läkarvård, något hon inte gjorde. Mamman 
hade kommit hem från sitt arbete och hört barnskrik i trapphuset. När hon 
kommit in i lägenheten hade hon sett hur hennes man hade tagit ett 
strupgrepp på sonen samtidigt som han duschade honom. Mamman hade 
sedan försökt ge sin son yoghurt men han hade kräkts upp det. Sonen hade 
fått feber och kräktes. Mamman gav då sonen Alvedon för att få ner febern 
och lade honom att sova. Hon trodde att han hade fått maginfluensa. 
Mamman vaknar vid tre-tiden på natten för att titta till sonen och hittar 
honom livlös. 
 
Tingsrätten kom i sin bedömning fram till att det varit fråga om uppsåtligt 
våld och att våldet hade orsakats av styvpappan. Tingsrätten utdömde en 
påföljd på tre år och sex månader och hänvisade till NJA 2000 s. 612 där 
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HD dömde tre års fängelse eftersom våldet var av liknande art. I fallet från 
år 2000 ledde dock inte misshandeln till döden. 
 
Hovrätten gjorde den bedömningen att styvpappan uppsåtligen orsakat de 
skador på pojken som ledde till hans död och att detta skett när han varit 
ensam med pojken. Vad gäller påföljden sade hovrätten att vid 
bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara 
som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om 
detta samt de avsikter eller motiv som han haft enligt 29 kap 1 § BrB. 
Hovrätten tog också upp försvårande omständigheter enligt 29 kap 2 § BrB, 
vilket tingsrätten också gjorde. Hovrätten kom fram till att straffvärdet för 
grov misshandel av detta slag på ett barn motsvarade tre års fängelse, såsom 
man kommit fram till i HD-fallet från år 2000. Detta målet skilde sig dock 
från fallet från år 2000 på så sätt att misshandeln ledde till döden. Åklagaren 
angav som skäl för en straffskärpning att effekten av misshandeln ledde till 
döden. Hovrätten ställde sig då frågan i vilken mån den effekten skulle 
inverka på straffskärpningen. I propositionen 1993/94:44 s. 49 skärptes 
maximistraffet för grovt vållande till annans död från fyra år till sex år och 
lagstiftaren säger att det finns situationer där skillnaden mellan ett uppsåtligt 
och ett grovt oaktsamt dödande framstår som mycket liten. Hovrätten säger 
vidare att det finns stora likheter med misshandeln i rättsfallet från år 2000, 
men att en väsentlig skillnad mellan fallen är att misshandeln i detta fallet 
ledde till döden och att styvpappan visat i det närmaste likgiltighet för 
effekten av sitt handlande ligger den gärning han gjort sig skyldig till nära 
gränsen till ett uppsåtligt dödande. Hovrätten skärpte därför fängelsestraffet 
till fem år. 
 
Högsta Domstolen kommer fram till samma bedömning som hovrätten att 
styvpappan uppsåtligt orsakat skadorna på pojken. Straffets längd bedöms 
med utgångspunkt i brottslighetens straffvärde enligt 29 kap. 1 § BrB. HD 
tar upp som en försvårande omständighet att våldet riktat sig mot ett litet 
och skyddslöst barn och att det har utövats i hemmet av en person som 
skulle stå för barnets trygghet. HD refererar till rättsfallet NJA 2000 s. 612 
och uttalandena om straffmätningen i mål om grov misshandel av barn. HD 
anser att den domen innebär att en strängare syn anlagts rörande påföljd för 
misshandelsbrott riktade mot små barn än som tidigare varit fallet. HD säger 
vidare att hovrättens straffmätning framstår som väl avvägd och fastställer 
därför hovrättens domslut. 
 
Ett justitieråd var skiljaktig och ansåg att straffvärdet var högt. Justitierådet 
anför att det inte är visat att pappan hade uppsåt att döda, men att han borde 
ha insett att den råa misshandeln hade skadat pojken svårt och med tanke på 
pojkens alltmer försämrade tillstånd under kvällens gång borde styvpappan 
sett till att pojken kom under vård. Med det våld styvpappan utövade mot 
pojken och vad som därefter förekom tog styvpappan medvetet en risk av 
allvarligt slag. Ytterligare en försvårande omständighet enligt justitierådet 
var att styvpappan utnyttjat pojkens skyddslösa ställning och särskilda 
svårigheter att värja sig. Styvpappan missbrukade också det särskilda 
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förtroende som mamman visat honom genom att anförtro pojken i hans 
vård. Justitierådet ansåg att påföljden borde bestämmas till sex års fängelse. 
 

6.4 RH 1993 s. 101 

Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn – som erhållit revbensbrott, 
kompressionsfraktur på en ryggkota, skallfrakturer samt brott på lårben och 
skenben – har bestämts till fängelse sex år. 
 
I detta fall hade fadern vid två missfällen misshandlat sitt förtidigt födda 
barn när hon var en månad gammal. Misshandeln var särskilt hänsynslös 
och svår. Vid två tillfällen klämde han händerna runt hennes bröstkorg, så 
att det knakat och ett flertal revbensbrott uppkommit. Han hade med stor 
kraft vikt ihop hennes kropp framåt med en kompressionsfraktur av en 
ryggkota som följd. Han tilldelade henne två ytterst hårda slag i huvudet 
med händerna genom att samtidigt slå till henne på båda sidor om huvudet, 
så att två skallfrakturer uppkommit, samt vid ett flertal tillfällen kraftigt 
rycka, bryta och bända i hennes ben så att flera benbrott uppkommit, ibland 
med ljudligt knakande. Flickan bedömdes ha varit i livsfara. Rättsintyget 
visade på en stor mängd frakturer och andra skador. Rättsläkaren bedömde 
misshandeln som direkt livsfarlig.  
 
Fadern förklarade sitt handlande med att han tyckte att det var jobbigt att 
mamman kunde få flickan att sluta gråta men inte han själv. Han använde 
sig av våld för att få henne att sluta gråta, men våldet fick henne bara att 
gråta mer.  
 
Tingsrätten bedömde misshandeln som grov och utdömde ett kännbart 
fängelsestraff på sex år. 
 
Hovrätten tyckte att misshandeln måste betecknas som särskilt rå och 
hänsynslös. Därför ansågs gärningen som grov. Påföljden för ett sådant här 
brott ska normalt bestämmas till fängelse och även handlingarnas 
straffvärde talar i den riktningen. Om ett brott vid straffvärdebedömningen 
anses böra medföra ett års fängelse eller mer innebär det en presumtion för 
att fängelse ska ådömas. Hovrätten säger att vid en flerbrottslighet som 
denna kan med tillämpning av 26 kap 2 § 2 st BrB 14 års fängelse ådömas. 
Hovrätten ansåg att det inte var tillräckligt att använda sig av de försvårande 
omständigheterna genom rubriceringen av brottet som grovt, utan hovrätten 
säger att det måste fästas vikt vid att misshandeln riktat sig mot ett litet för 
tidigt fött barn med allvarliga skador som följd samt att misshandeln skett 
vid upprepade tillfällen och genom en straffvärdebedömning ligger brottet 
på den övre delen av straffskalan. Fängelse utdöms i sex år. Här använder 
sig hovrätten av  straffskärpning enligt 29 kap 2 § BrB fast man redan 
använt sig av de försvårande omständigheterna och rubricerat misshandeln 
som grov. Förarbetena säger till 29 kap säger att när det redan vid 
avgörandet av till vilken grad brottet är att hänföra, saknas det ofta 
anledning att ytterligare beakta den försvårande omständigheten vid 
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straffmätningen av brottet. Hovrätten ansåg inte att man i tillräcklig 
utsträckning beaktat de försvårande omständigheterna enbart genom 
rubriceringen av brottet. 

 

6.5 RH 1994 s. 118 

En styvfader har tilldelat sin 7-årige styvson ett slag med öppen hand över 
näsan med smärta och blodvite som följd. Brottet bestämdes till misshandel 
av normalgraden och påföljden till  en månads fängelse. 
 
Styvfadern erkände att han slagit pojken men gjorde gällande att det inte var 
misshandel utan att det varit ett led i ett sökande efter en fungerande 
uppfostringsmetod. Han bestred ansvar för brott. Styvfadern sade att han var 
medveten om att man inte fick slå barn och att han hade prövat olika 
metoder för att få pojken att lyssna på honom, men inte lyckats. Styvfadern 
hade tidigare blivit dömd för misshandel. Åtalet bifölls och tingsrättens 
domskäl hade följande lydelse: 
 
”Det får anses vara av stor vikt att barn känner trygghet i sin uppväxtmiljö. Det sätt Carlos 
valt att möta Henrik på, vilket enligt Carlos skett efter moget övervägande, får i högsta grad 
anses ha varit ägnat att motverka att Henrik upplevt sin hemmiljö på detta sätt. Henrik kan 
därför väl ha åsamkats stor skada genom Carlos behandling av honom förutom den 
övergående smärta själva slaget vållat honom. Att i en familjekrets utsätta ett litet barn för 
en både nedsättande och smärtsam behandling av ifrågavarande slag är enligt tingsrättens 
mening i allt fall ett så klandervärt beteende att samhällets starka ogillande därav endast 
kan komma till uttryck genom att Carlos nu ådöms ett kortare fängelsestraff.” 
 
Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 
 
I detta fallet har domstolarna dömt föredömligt, trots att smärtan var ringa 
och snabbt övergående har tingsrätten och hovrätten statuerat ett exempel 
och visat att samhället inte tolererar aga i uppfostrande syfte.  
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6.6 RH 2000 s. 307 

Fader som vid två skilda tillfällen tillrättavisat sin 3-årige son, genom att ta 
ett grepp om nacken vid det första tillfället och vid det andra tillfället utdelat 
ett slag mot halsen, båda gångerna med smärta och rodnad som följd. 
Brottet bedömdes som ringa misshandel och påföljden blev böter. 
 
Fadern förnekade gärningarna. Sonen berättade att han fått märkena av 
pappa genom att pappa hade ”tagit där, när jag inte hörde” och att det gjorde 
ont när man tog på märkena. Genom de uppgifter vittnen lämnat, vilket 
också stöds av fotografiet, fann tingsrätten att fadern misshandlat sonen på 
sätt åklagaren gjort gällande. Tingsrätten kom fram till att även om 
misshandeln riktat sig mot ett litet barn, var det att bedöma som en ringa 
misshandel på grund av att våldet varit av mindre allvarlig art. Tingsrätten 
säger vidare att även om misshandeln var ringa så fanns det anledning att se 
allvarligt på gärningen, med hänsyn till att den riktade sig mot ett litet barn 
som befunnit sig i pappans vård. Här har tingsrätten i straffmätningen tagit 
hänsyn till att brottet riktat sig mot ett barn och därför ådömdes fadern ett 
kraftigt bötesstraff. 
 
Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning och tillade att en förälder 
måste ha rätt att i vissa situationer även handgripligen tillrättavisa ett barn,  
t ex. för att undvika fara för barnet. Fadern har emellertid genom att tillfoga 
sin son skada som medfört bland annat smärta som inte varit omedelbart 
övergående gjort sig skyldig till en som misshandel straffbar gärning. 
Hovrätten säger vidare att även om misshandeln riktat sig mot ett litet barn 
är brottet ändå att döma som ringa, med hänsyn till att fadern inte har utövat 
något kraftigare våld. Påföljden stannar såsom tingsrätten sagt vid böter. 
 
I detta fall hade tingsrätten skrivit ett bättre domskäl. Hovrättens domskäl 
var något vagare i sin bedömning och markerade inte lika tydligt som 
tingsrätten att även om brottet var att bedöma som ringa såg man allvarligt 
på gärningen för att den riktat sig mot ett litet barn. Jag anser att domstolen 
även i detta fall såsom det ovan refererade skulle ha bedömt detta som en 
misshandel av normalgraden och tilldömt ett kortare fängelsestraff för att 
markera att samhället på intet sätt tolererar att barn blir utsatta för våld av 
sina vårdnadshavare. 
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7 Undersökning och resultat 
I detta kapitel redogör jag för undersökningen. Den genomfördes för att jag 
var intresserad av att få reda på om det finns någon skillnad på hur gemene 
man och jurister uppfattar straffen för barnmisshandel.  
 
Jag vill poängtera att undersökningen är ovetenskaplig, men mitt syfte har 
ändå varit att få fram ett stöd för min hypotes att jurister och gemene man 
har skilda åsikter i frågorna. 
 

7.1 Syfte 

Rapporterna om barnmisshandel ökar. Oroväckande rapporter om hur fysisk 
misshandel skadar barnhjärnor som resulterar i deformerade psyken, störda 
känsloliv och skadade minnesfunktioner i vuxen ålder. Allt detta upprör 
allmänheten. Massmedia bevakar noggrant varje mål som rör 
barnmisshandel och rapporterar sedan på lekmannavis sin tolkning av 
domens utgång. Gemene man läser i sin tur det som skrivs i tidningarna och 
tolkar innehållet efter sina förutsättningar. En jurist har andra 
förutsättningar att förstå hur rätten har dömt och varför. Därför tror jag att 
det finns en skillnad på hur gemene man och juristen uppfattar de straff som 
döms ut av domstolarna.  
 
Ofta har människor väldigt starka känslor när barn blir drabbade av ett brott 
och det är en normal reaktion. Barn är små, naiva, godtroende och beroende 
av vuxnas beskydd. Detta gör att en normal reaktion från en normal 
människa kan vara ganska brutal. Uttalanden som: Dödsstraff är det enda 
som duger åt honom (förövaren), är inte ovanligt att höra. Även en jurist 
kan ha förståelse för ett sådant uttalande, när brottet har drabbat ett 
oskyldigt barn, men det är inte ofta en jurist säger det högt. Vi jurister har 
skolats in och lärt oss att följa och respektera de värderingar och mål 
lagstiftaren har.  
 
Min tanke är således att utröna om skillnader i uppfattningarna finns, eller 
om det kan vara så att jurister och lekmän har liknande uppfattning i frågan. 
Anledningen till att jag tycker det är intressant att få reda på om det finns en 
skillnad, är att jag tror att allmänheten inte har en reell uppfattning om 
domstolarnas avgöranden. Jag tror att allmänheten reagerar instinktivt på en 
känslonivå som inte riktigt hör hemma inom juridiken. Domstolen måste se 
till fakta och döma efter de gällande regler som finns. Jurister däremot har 
kunskaper som gör att de inte reagerar lika känslofyllt som allmänheten.  
 
Jag tyckte också att det kunde vara intressant att se om det finns en skillnad 
i hur straffen i vanlig misshandel uppfattas och i barnmisshandel.  
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7.2 Undersökningens genomförande 

Förfarandet vid insamlandet av åsikter gick till på det sätt att jag ställde 
mina frågor skriftligt och delade ut dem. Jag ställde två frågor och dessa 
löd: 
 
- Tycker du att vi i Sverige har tillräckligt höga straff för barnmisshandel? 
 
- Tycker du att vi i Sverige har tillräckligt höga straff för misshandel? 

 
Deltagarna kunde svara ja, nej och vet ej.  
 
Frågorna ställdes till två olika populationer, gemene man och jurister. Jag 
valde främst icke-akademiker till min första population, gemene man. Dessa 
hittade jag på arbetsplatser där man oftast inte hittar akademiker såsom 
fabriker. Min andra population bestod av jurister. Dessa hittade jag på 
Juridicum i Lund och på en advokatbyrå. 
 
Jag frågade 40 personer ur varje population. 
 

7.3 Undersökningens resultat 

Gemene man:  
Samtliga svarade nej på båda frågorna. 
 
Jurister: 
39 av 40 svarade nej på frågan om vi har tillräckligt höga straff för 
barnmisshandel i Sverige. 
36 av 40 svarade nej på frågan om vi har tillräckligt höga straff för 
misshandel i Sverige 
 

7.4 Analys av resultatet 

Uppfattningen om straffen för barnmisshandel och misshandel av vuxna är 
lika hos båda populationerna. Av intresse är dock att man ändå kan se en 
liten skillnad. Skillnaden är dock för liten för att man ska kunna göra en 
säker slutsats. En slutsats som kan dras är att både allmänheten och jurister 
tycker att straffen är för låga, vilket tyder på att lagstiftaren gör rätt i sin 
strävan att stärka skyddet för utsatta barn. Skillnaden blev inte så stor som 
jag trodde att den skulle bli mellan de båda populationerna vad gäller 
straffen för misshandel. Liksom gemene man tycker även en stor majoritet 
av juristerna att straffen är för låga. Min teori bekräftades av svaren vad 
gäller uppfattningen om straffen för barnmisshandel hos allmänheten.  
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8 Analys och slutsats 
I denna del av arbetet avser jag att behandla de frågor som kan uppstå när 
det kommer till barnmisshandel och domstolarnas straffmätning därav. Jag 
undrar om 29 kap 2 § används vid straffmätning av barnmisshandel och om 
så är fallet, behövs då ett tilläg med en åttonde punkt i samma paragraf. En 
annan fråga jag ställt under arbetets gång är om det skulle vara intressant 
med en utökning av kriminaliseringen av barnmisshandel eller räcker det 
med de möjligheter till brottsrubriceringar som redan finns. Egna 
synpunkter och kommentarer framförs fortlöpande i texten.  

 

8.1 Barnmisshandel och domstolarnas 
straffmätning därav 

Frågan om barnmisshandel är i vid bemärkelse kontroversiell. Av debatten 
framgår ställningstagande för hårdare påföljder. Ämnet rör upp starka 
känslor. Ofta ställs beslutsfattaren inför både politiska och moraliska 
överväganden. När våldet tar sin plats i vardagen och i hemmen är det ofta 
svårt att ta till sig. Känslorna som väller upp inombords är starka och man 
kan inte låta bli att beröras och känna att något bör göras. Barn som far illa i 
hemmet har en ökad risk att senare i livet ägna sig åt brottsliga aktiviteter 
och få psykiska men som innebär att deras liv aldrig någonsin blir normalt. 
Våldet i hemmen sker bakom stängda dörrar. De fall som upptäcks utgör 
endast en liten del av det verkliga antalet. Medvetenheten om mörkertalet, 
de som misshandlas i lönndom, kastar en skugga över statistiken. 
 
Den bristande omsorgen, vanvården och psykiska misshandeln är också de 
allvarliga och bör uppmärksammas. Insatser som behövs för att tillgodose 
barnets behov ska så långt det är möjligt ske inom familjen. Det är för 
barnets bästa att vistas i och vårdas av sin familj, men om föräldrarna agerar 
på ett sätt som skadar barnet eller inte har förmåga att ge barnet skydd, har 
staten en skyldighet att utifrån principen om barnets bästa vidta åtgärder för 
att skydda barnet. 
 
Regeringens proposition 2002/03:53 ”Stärkt skydd för barn i utsatta 
situationer m.m.” är ett försök att förbättra situationen. Frågan jag ställer 
mig är om tillägget i 29 kap 2 § är nödvändigt och om den kommer att 
uppnå sitt syfte? Lagrådet tillsammans med många andra remissinstanser 
ansåg inte att behovet av ett tillägg av detta slag fanns. De menar att praxis 
visar att tillämpningen av 29 kap 2 § är fullt acceptabel i det hänseendet att 
domstolarna använder sig av 2, 3 eller 4 punkten om ett brott riktat sig mot 
ett barn. Förarbetena till dessa punkter säger klart och tydligt att det är en 
försvårande omständighet när bland annat barn blir utsatta för brott. Dessa 
punkter gäller även åldringar eller handikappade. Lagrådet menar också att 
det är så att bestämmelserna redan täcker straffskärpning i de fall då ett barn 
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i hemmet bevittnar våld mot en annan närstående och säger att 
bestämmelsens tillämpningsområde inte är begränsat till fall då våld har 
utövats. Lagrådet menar också att den nya bestämmelsen kan väcka tvivel 
vad gäller räckvidden av gällande bestämmelser då andra är i behov av 
särskilt skydd, till exempel åldringar. De flesta remissinstanser tillsammans 
med lagrådet kommer fram till att behovet inte finns av en sådan 
bestämmelse som särskilt markerar att det är en försvårande omständighet 
att utöva brott mot ett barn. Regeringen höll inte med lagrådet och gick 
emot deras synpunkter. De ställde sig förstående till de synpunkter lagrådet 
hade men ville ändå få till stånd en tydlig markering i lagtexten att det är 
straffskärpningsgrundande när ett barn blir utsatt för eller vittne till brott av 
närstående. Regeringens hopp är att ett sådant här tillägg ska bidra till att 
barns utsatthet i en situation där förövaren är en närstående uppmärksammas 
mer i brottsutredningar och i brottmålsprocessen i övrigt.  

 

8.1.1 Ett tillägg i 29 kap 2 § BrB – positivt eller negativt? 

Jag är av den uppfattningen att bestämmelserna enligt den lydelse de har i 
29 kap 2 § BrB används av domstolarna vid straffmätning enligt 
lagstiftarens mening. Det vill säga att det anses som försvårande vid 
straffvärdebedömningen att såsom närstående utöva våld mot ett barn eller 
att utöva våld mot någon annan närstående i närvaron av ett barn. 
 
I NJA 2000 s.612 säger HD att samtliga omständigheter vid gärningen ska 
beaktas vid straffmätningen, större värde läggs vid subjektiva 
omständigheter vid straffvärdebedömningen än vad som görs vid 
gradindelningen av brott. I detta fall sade HD att pappan måste ha insett att 
våldet han brukade skulle orsaka svår smärta och svåra skador. Detta sade 
HD är starkt försvårande vid bedömningen av straffvärdet. HD tog också 
upp det faktum att om ett brott riktar sig mot ett barn är det att räkna som en 
försvårande omständighet enligt 29 kap 2§ 4 p BrB, men HD använde sig 
inte av denna punkt i detta målet Det fördes dock en diskussion om att det 
sammantaget fanns försvårande omständigheter i en sådan omfattning att det 
klart gick utöver det som redan var beaktat inom ramen för gradindelningen. 
HD gjorde en jämförelse med andra utdömda straff för grov misshandel och 
kom fram till att den genomsnittliga fängelsetiden för grov misshandel är 
17,6 månader. Därför ansåg HD att en skälig påföljd kunde anses vara tre år 
med tanke på de försvårande omständigheter som fanns i detta fall och att 
det är ett betydligt högre straff än vad som i genomsnitt döms ut för grov 
misshandel. Denna dom innebär att Högsta Domstolen anlagt en strängare 
syn på påföljd för misshandelsbrott riktade mot små barn än som tidigare 
varit fallet. Vid en jämförelse med NJA 1992 s.85 kan man se att 2000 års 
fall innebär en straffskärpning. I NJA 1992 s.85 döms en pappa till 18 
månaders fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. Pappan 
skakade sin nyfödda dotter så kraftigt att hon dog av skadorna. HD använde 
sig inte av straffskärpningen i 29 kap, utan bedömde enligt objektiva 

 50



omständigheter misshandeln såsom grov vid gradindelningen av brottet och 
stannade på den lägsta påföljden. 
 
I domen från Högsta Domstolen som meddelades den 9 maj 2003, 
målnummer B 991-03 refereras till NJA 2000 s.612. I detta 
uppmärksammade fall där en pappa misshandlar sin treårige son till döds 
säger HD liksom man säger i NJA 2000 s.612 att det är en försvårande 
omständighet enligt 29 kap 2§ 3 p. när våldet riktat sig mot ett litet och 
skyddslöst barn och HD säger att praxis visar att domstolarna går mot en 
strängare syn på brott som riktar sig mot barn. HD dömde pappan till fem 
års fängelse för grov misshandel och vållande till annans död. I NJA 2000 
s.612 dömdes pappan till tre års fängelse men misshandeln var i detta fallet 
inte så grovt som det som utdelades i det senaste fallet från HD och ledde 
dessutom inte till döden.  
 
Dessa rättsfall är alla ett tydligt exempel på att praxis använder sig av 
straffskärpningsreglerna i 29 kapitlet och det innebär att Lagrådet har rätt i 
sin bedömning att det redan finns ett utrymme att döma hårdare straff för 
brott som riktar sig mot barn. Samtidigt anser jag att det inte finns något 
allvarligt hinder mot att ytterligare tydliggöra att det är en försvårande 
omständighet.  
 
Positiva aspekter med tillägget i åttonde punkten är: 
 
  ytterligare stärkt skydd för barn i samhället. 
  med tillägget finns det inga som helst tvivel om att hänsyn inte tas till 

barnets utsatthet vid bedömningen av brottets straffvärde.  
 
Negativa aspekter med tillägget är: 
 
  att andra grupper som är i behov av särskilt skydd såsom handikappade 

och åldringar skulle kunna drabbas av tillägget i åttonde punkten genom 
att det kan väckas tvivel huruvida de omfattas av 29 kap 2 §. 

 
Jag delar inte dessa farhågor om att tillägget i åttonde punkten 29 kap 2 § 
BrB skulle verka försvårande för domstolarnas arbete. Åldringar och 
handikappade omfattas fortfarande av skyddet i ovannämnda paragrafs 
tredje punkt. Tillägget i åttonde punkten för med sig fler positiva aspekter 
än negativa. Barn är beroende av sin vuxna vårdnadstagare och detta 
beroende är ofrånkomligt och totalt. Barnen är också vår framtid och vårt 
hopp. Alla försök som görs ifrån lagstiftarens sida att ytterligare skydda 
barnen genom reformer och lagstiftningar är i mina ögon välkomna. 
Barnombudsmannen och Rädda Barnen anser dessutom att det finns skäl att 
ytterligare utreda om ett behov av en utökad kriminalisering av 
barnmisshandel.  
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8.1.2 Utökad kriminalisering av barnmisshandel – ja eller 
nej? 

Många av de handlingar som omfattas av definitionen av barnmisshandel är 
redan straffbara. Fler brottsrubriceringar än misshandel är möjliga, bland 
annat vållande till kroppsskada eller sjukdom 3 kap 8 § BrB, framkallande 
av fara för annan 3 kap 9 § BrB, olaga tvång 4 kap 4 §, grov fridskränkning 
4 kap 4a §, olaga hot 4 kap 5 §, ofredande 4 kap 7 §, och förolämpning 5 
kap 3 §. De vanligaste formerna av barnmisshandel där det är svårt att döma 
till straff är dels kränkningar och andra lindrigare former av psykisk 
misshandel, dels försummelse att tillgodose barns behov. Det är inom dessa 
områden som en nykriminalisering är aktuell. Det är särskilt svårt för barn 
att utsättas för psykisk misshandel om den är upprepad och därför är det av 
stor vikt att kunna straffa detta brott.  
 
Huruvida en sådan regel skulle verka avskräckande är tveksamt med tanke 
på att den största andelen barnmisshandel sker inom hemmet och därför är 
svår att upptäcka. Vad som skulle vara effektivt är att man utbildar och 
informerar föräldrarna för att på det sättet höja kunskapsnivån om den 
psykiska misshandeln och dess skadeverkningar. Kommittén anser att 
arbetet med att öka människors medvetande om psykisk misshandel snabbt 
går framåt och att det därför inte finns något behov av några 
lagstiftningsåtgärder. 
 
Min åsikt är den att en utveckling bör ske inom kriminaliseringen av brott 
mot barn av vuxna. Eftersom barn är det viktigaste vi har i samhället, bör 
det vara så att det satsas på skydd för barnen. Om ett barn utsätts för ett 
brott mot person används de lagrum som också används på vuxna. Sedan tas 
hänsyn i straffmätningen att brottet ifråga begåtts mot ett barn och att det är 
en försvårande omständighet som kan medföra att straffet blir något högre 
än om brottet utövats mot en vuxen. Den utvecklingen som har skett genom 
propositionen ”stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.” är bra men är 
den tillräcklig? Jag sträcker mig alltså längre i min frågeställning om en 
utökning av 29 kap 2 § är nödvändig och frågar mig om den är tillräcklig.  
Det rationella sättet att hantera svårigheterna med barnmisshandel är att se 
problemet ur barnens synvinkel och tänka i termerna ”barnets bästa”. Att 
kränka barn genom att trycka ner dem genom psykisk misshandel eller att 
fysiskt bemästra dem är något av de värsta brott jag kan tänka mig. Det är 
inte bara min åsikt utan majoriteten av människor skulle hålla med. Det 
finns stora skillnader på vilken sorts övergrepp barn blir utsatta för. De 
grövsta fallen med upprepad svår misshandel är inte så vanlig. Där är det 
klart och tydligt att ett långt fängelsestraff är vad som bör dömas ut. En 
enstaka misshandel av ringa slag, där är det svårare att bedöma vad som är 
bäst för barnet. Att fängsla en person kan få förödande konsekvenser även 
om det bara skulle vara fråga om en månads fängelse. Då skulle det vara 
bättre med någon form av rehabiliterande behandling i förebyggande syfte 
så att familjen kan byggas upp igen och fungera normalt. Vad gäller de 
grova fallen av misshandel måste fängelse följa och det ska vara kännbart i 
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preventivt syfte. Om det är så att misshandeln varit svår bör rätten göra en 
hot- och riskbedömning. En hot- och riskbedömning som syftar till att 
hindra denna människa att någonsin skada ett barn igen. Det är på det sättet 
i Sverige att om en misshandelsgärning leder till döden döms inte för mord 
utan för dråp eller misshandel och vållande till annans död. Med dessa 
brottsrubriceringar dråp eller misshandel och vållande till annans död kan 
inte dömas till livstid i fängelse. Det innebär att förövaren försätts på fri fot 
efter avtjänat straff och kan återigen såsom en fri man skaffa sig en ny 
kvinna och få nya barn.  Ändå sker det många fall av barnmisshandel och 
sexuella övergrepp mot barn. Det måste betyda att även de som på något sätt 
slår sina barn eller utnyttjar dem också svarar på frågan om vi har 
tillräckligt höga straff i Sverige för barnmisshandel; Nej!    
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Slutord 
 
Avslutningsvis vill jag med ett fabricerat fall av en misshandel försöka 
förmedla det lilla oskuldsfulla barnets upplevelse av att ryckas ur sin 
trygghet och förlora allt som det trott på. Det är ett fall som endast är ett 
försök i att förstå hur en misshandel av ett barn, sett ur det misshandlade 
barnets ögon, kan kännas. Det är absurt att ens tro att man ens kan försöka 
beskriva hur det kan kännas för ett litet barn då en av föräldrarna eller båda, 
ett barns enda trygghet, sviker barnet på alla tänkbara sätt. Givetvis är det 
ingen vuxen som ens i närheten av verkligheten kan beskriva hur en sådan 
fruktansvärd upplevelse i realiteten kan kännas. Mina förhoppningar med 
dessa slutord är att de skall vara en tankeställare, där jag vill väcka 
eftertänksamhet och engagemang för det lilla barnet hos läsaren. 
 

Nej! Pappa 

Jag har kissat. 
Pappa lyfter mig. 
Pappa ser annorlunda ut. 
Varför är pappa arg? 
Jag förstår inte vad Pappa säger. 

Jag har sagt till dig att inte kissa i byxorna! 
Jag förstår inte! 
Varför?! 
Pappa lyfter mig. 
Det gör ont. 
Vet inte riktigt var. 
Jag ser golvet.  
Jag ser Pappa. 

Jävla unge! 
Jag ser taket. 
Jag ser Pappa. 
Varför gör det så ont?! 
Jag ser golvet. 
Jag ser Pappa. 
Jag ser taket. 
 
FAAAN! 
Jag sssseeeeeerr iiinte meeer. 
Ett hål. 
Vitt!! 
Grått! 
Jag förstår inget.  
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Jag orkar inte mer. 
Visslande! 
Det är tyyyyssssst. 
Vet inget! 
 
Jag rycker till när jag vaknar. Allting är otydligt. Jag ligger alldeles stilla. 
Jag faller sakta. Till min enda trygghet. Ja, nu känner jag igen dom. Min 
säkerhet, mitt skydd. Hej Mamma, Hej Pappa. Jag kallar på dom. Lyssnar 
och väntar länge efter ett svar. Kan inte höra något. Utom visslandet. Jag 
är rädd. Jag kommer ihåg när Mamma smekte mig på ryggen efter mina 
bad. Denna sköna allomfattande känsla som stannade tiden. Det är 
annorlunda nu. Var är min rygg? Jag känner att jag domnar bort. Jag 
vaknar igen. Svårt att få fäste om livet. Gå inte nu. Jag ser att en vitklädd 
farbror rör mig. Det gör ont. Jag skriker. Det kommer ut konstiga ljud från 
mina läppar! Varför är allting annorlunda nu? Ta inte mig! Hjälp mig 
Mamma, hjälp mig Pappa! Håll om mig!… 
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