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Summary 
We know from a majority of research studies that children who witness 
domestic violence can take as much damage as children directly exposed to 
assault offenses, and that the extent of children's exposure of violence at 
home are of great proportions. It has been expressed in Swedish legislation 
that these children can be subject to psychological abuse. Allowing children 
to witness violence is however not a criminalized act, and these children can 
therefore not obtain the rights of plaintiff during the legal proceedings. In 
criminal law, these children are seen as eyewitnesses to crimes, and their 
ability to obtain financial compensation from the perpetrator for their 
psychological injuries, is severely limited. Since the children's injuries are 
mental and often occur long after the violent incident, it leads to major 
evidential difficulties regarding the injury these children suffered.  
 
In 2006 two legislative changes were made regarding children who witness 
violence. One was a clarification of the social services responsibility for 
these children, and states that children who witness violence or other abuse 
by or against an adult are victims of crime, and may be in need of help and 
support. The other change deal with these children’s right to financial 
compensation. Children who witness a crime that harms the child's safety 
and trust in a family member will be entitled to financial compensation from 
the Swedish state. The financial compensation is an important part in a 
victim’s restitution, and can be paid from three different systems that are 
both contemporary and secondary. This paper intends to highlight the 
problem that children who witness domestic violence only are entitled to 
financial compensation according to one of these three systems.  
 
This paper furthermore aims to investigate the legal status of children who 
witness domestic violence, and how these children are treated within the 
Swedish law. Based on the legislation on financial compensation, the 
Parental Code, and the Convention on the Rights of the Child this paper 
investigate whether an act to allow children to witness domestic violence, 
can be accommodated within the Swedish law or whether an expressed 
criminalization on psychological child abuse is necessary. The conclusion, 
after studying Swedish preparatory work, legal practice and doctrine, is that 
a criminal action in the form of a criminal offense is a reasonable solution, 
and that such an approach corresponds well with the general principles of 
criminalization. The measures like the changes from 2006 and the 
introduction of a specific penal basis in the Swedish Penal Code, are not 
considered sufficient in order to help and protect children who witness 
violence by or against a family member. Through the construction of a 
child’s perspective and a victim’s perspective, current legislation do not 
meet the requirements of neither legal security or of humanity of 
individuals. By giving these children status of plaintiff, they would be 
treated like other victims, and they would be able to enter in the judicial 
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process in a completely different way. They would then obtain the rights 
and financial compensation that they are denied today.  
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Sammanfattning 
Idag vet man genom flertalet forskningsrapporter och studier att barn som 
bevittnar våld i nära relationer kan ta lika stor skada som barn som direkt 
utsätts för misshandel, och att omfattningen av barns våldsexponering i 
hemmet är stor. Det har i förarbeten uttryckts att dessa barn kan anses vara 
föremål för en form av psykisk misshandel. Att låta barn bevittna våld är 
emellertid inte en kriminaliserad gärning, och dessa barn kan således inte 
erhålla målsäganderätt i den efterföljande rättsprocessen. I straffrättsligt 
hänseende ses de som vittnen till brott, och deras möjligheter att erhålla 
skadestånd från förövaren för de psykiska skador och den kränkning som 
bevittnandet inneburit är starkt begränsade. Eftersom barnens skador är av 
psykisk art och ofta uppstår lång tid efter själva våldshändelsen, leder det till 
stora bevissvårigheter avseende den personskada de drabbats av. 
 
År 2006 genomfördes två lagändringar angående barn som bevittnat våld. 
Den ena innebar ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för dessa barn. I 
socialtjänstlagen (2001:453) stadgas att barn som bevittnar våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i 
behov av stöd och hjälp. Den andra lagändringen rörde barnets rätt till 
ersättning i enlighet med brottsskadelagen (1978:413). Barn som bevittnar 
ett brott som skadar barnets trygghet och tillit till en närstående person ska 
numera ha rätt till brottsskadersättning från staten. Den ekonomiska 
ersättning utgör en viktig del i brottsoffrets upprättelse, och kan utgå från tre 
olika system som både är samtida och subsidiära till varandra. Denna 
uppsats avser att belysa vilka problem det medför att barn som bevittnar 
våld i nära relationer endast har rätt till ersättning enligt ett av dessa system. 
 
Uppsatsen syftar vidare till att undersöka vilken rättslig status barn som 
bevittnar våld i nära relationer har, samt hur de behandlas inom gällande 
rätt. Utifrån ersättningsrätten, föräldrabalken och barnkonventionen utreds 
frågan om en gärning som innebär att låta barn bevittna våld av eller emot 
närstående, kan inrymmas under brottbalkens bestämmelser eller om det 
måste till en utrycklig kriminalisering beträffande psykisk barnmisshandel. 
Det konstateras utifrån studier av förarbeten, praxis och doktrin att en 
straffrättslig åtgärd i form av en kriminalisering är en rimlig lösning på 
problemet med dessa barn, och att en sådan lösning väl stämmer överens 
med allmänna principer om kriminalisering. De åtgärder på området som 
hittills tagits i form av de ovan nämnda lagändringarna från 2006 och 
införandet av en särskild straffskärpningsgrund i 29 kap 2 § 8 brottsbalken 
bedöms inte vara tillräckliga för att hjälpa och skydda barn som bevittnar 
våld av eller mot närstående. Genom anläggandet av ett barn – och 
brottsofferperspektiv anses inte dagens lagstiftning uppfylla kraven på 
rättssäkerhet och humanitet för den enskilde. Genom att ge dessa barn status 
som målsägande skulle de likställas med andra brottsoffer och föras in i 
rättsprocessen på ett helt annat sätt. De skulle då således erhålla de 
rättigheter och den ekonomiska ersättning de förvägras idag.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Att bli utsatt för brott kan vara en traumatisk upplevelse som kan ge såväl 
fysiska som psykiska och känslomässiga skador. Dessa skador kan ta sig 
uttryck i bland annat rädsla, ångest, skuld, depression, aggressivitet eller 
annat självdestruktivt beteende. Barn som faller offer för brott har inte 
kommit lika långt i sin utveckling och mognad som vuxna, vilket medför att 
de inte har samma möjligheter att bearbeta sin situation och därför är i 
särskilt behov av stöd och hjälp. Barns primära trygghet finns i familjen och 
hos vårdnadshavaren eller andra närstående personer. Familjen kan dock 
vara en farlig plats för barnen, då de inte bara riskerar att själva drabbas av 
våld och andra övergrepp, utan även kan bli tvungna att se eller höra hur den 
ena föräldern misshandlas, hotas eller våldtas av en annan till barnet 
närstående person.1

 
 

Barn som tvingas bevittna våld i hemmet och växa upp i en miljö där våld 
ingår som en naturlig del av vardagen, tar på många sätt lika stor skada som 
barn som själva utsätts för misshandel. Dessa barn löper stor risk att få en 
avvikande social utveckling, och skräck, vrede samt sorg är naturliga 
reaktioner hos barnet. Förnekelse och psykisk avskärmning är också vanligt 
förekommande hos barn som bevittnat våld mot närstående. En del barn får 
symtom och svårigheter som kräver hjälp under lång tid. Hos många av 
dessa barn uppstår inte skadorna vid själva gärningstillfället utan först långt 
senare, medan andra barn får skador direkt, men uppmärksammas inte av 
närstående eller av andra som träffar barnen. Det finns studier som visar att 
barn som upplever våld under barndomen löper större risk att både utsättas 
för våld samt att själva bli våldsutövare som vuxna, jämfört med barn som 
inte växer upp i en våldsam miljö. För de barn som bevittnat extremt våld är 
dessutom händelserna så starka och överväldigande att barnet riskerar att 
utveckla symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD/PTSS). PTSD 
verkar vara betydligt vanligare när våldet begåtts av en närstående, än av en 
annan vuxen.2

 
 

Förutom barnets relation till våldsförövaren är det av stor betydelse för 
barnets utveckling hur samhället förhåller sig till våldet. En del av vägen 
tillbaka handlar om att barnet får upprättelse, och att dess upplevelser och 
känslor respekteras av omgivningen. Kvinnomisshandel och mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer är ett problem som under en lång tid varit i fokus 
för både den offentliga debatten och i lagstiftningssammanhang. Arbetet har 
helt koncentrerats på det primära brottsoffret, det vill säga den som direkt 
utsatts för det fysiska våldet, och flera ideella organisationer har bildats med 

                                                
1 Prop. 2005/06:166 s. 12 
2Jansson & Almqvist, Läkartidningen  2000 s. 4094-4099 
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syfte att hjälpa och tillvarata de misshandlade kvinnornas intressen. Till 
följd av den ökade kunskapen kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
har man kommit att uppmärksamma att många av dessa kvinnor som 
misshandlats har ett eller flera barn som växer upp i våldets närhet, och 
diskussioner har börjat föras kring dessa barns situation och rättigheter, eller 
snarare brist på rättigheter.  
 
I förarbeten uttryckts det att barn som bevittnar våld i nära relationer kan 
anses vara föremål för en form av psykisk misshandel, vilket tyder på dessa 
barn vunnit ökat erkännande i rättsligt hänseende.3 Att låta barn bevittna 
våld har dock varken tidigare varit eller är i dagsläget en kriminaliserad 
gärning. En konsekvens av att dessa barn inte anses utsatta för ett 
straffrättsligt brott är att de inte kan erhålla målsäganderätt i den 
efterföljande processen. I straffrättslig lagstiftning betraktas de som vittnen 
till brott och ses därmed som indirekta brottsoffer. Genom att dessa barn 
inte anses som målsägande fråntas de rätten att själva anmäla det brott som 
begåtts mot dem, och deras möjligheter att erhålla skadestånd från förövaren 
för de psykiska skador och den kränkning som bevittnandet inneburit är 
starkt begränsade. Normalt anses inte tredjemansskador ersättningsgilla i 
svensk rätt och eftersom barnens skador är av psykisk art och ofta uppstår 
lång tid efter själva våldshändelserna, leder det till stora bevissvårigheter 
avseende den personskada de erhållit.4

År 2006 genomfördes två lagändringar angående barn som bevittnat våld: 

  

• Den ena innebar ett förtydligande av socialtjänstens ansvar för dessa 
barn. Det slås fast i socialtjänstlagen (2001:453) att barn som 
bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är 
offer för brott (brottsoffer) och kan vara i behov av stöd och hjälp.5

• Den andra rörde barnets rätt till ersättning i brottsskadelagen 
(1978:413). Barn som bevittnar ett brott som skadar barnets trygghet 
och tillit till en närstående person ska ha rätt till brottsskadersättning 
från staten. Brottsskadeersättningen kan sökas retroaktivt.

 

6

De barn som bevittnat våld mot en närstående kan således söka ekonomisk 
ersättning från staten, men då måste båda vårdnadshavarna alternativt en 
godman underteckna ansökan. Frågan är dock om lagändringarna medfört 
en förändrad syn avseende barnen som indirekta brottsoffer. 
Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen har slagit larm om att 
dessa barn trots lagändringarna ändå inte får brottsskadeersättning. Detta på 
grund av bristande dokumentation, och att tillfälligheter styr om 
myndigheter i förundersökningar och domar uppmärksammar att ett barn 
bevittnat brottet. Bristande utredningar har bidragit till att ersättning endast 
har kunnat betalas ut i cirka 40 procent av de ärenden som avgjorts.

 

7

                                                
3 Se bl.a. Ds 2004:56 

 En 

4 Se avsnitt 3.3.2-3.3.4 
5 Se 5 kap. 11 § 3 st socialtjänstlagen 
6 Se 4 a § brottsskadelagen 
7 Debattartikel DN 2007-10-25 
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rapport från Rädda Barnen visar att dessa barns personuppgifter sällan finns 
med i polisanmälan och därför varken får möjlighet till brottsofferersättning 
eller till stöd och hjälp av socialtjänsten. Rapporten bygger på en 
genomgång av polisanmälningar från sju polisdistrikt under första halvåret 
2007. Av totalt 65 anmälningar där barn bevittnat våld i hemmet, var det 
bara i 11 stycken, alltså 17 procent, som fanns omnämnda med namn 
och/eller ålder samt var de befann sig när den anmälda misshandeln pågick.8

När brottsskadeersättning väl betalas ut är summorna dessutom låga. Om 
barnet bevittnat något enstaka våldsbrott av inte alltför allvarligt slag, har 
ersättningen utgått med 5 000 kronor till barnet, medan barn som vid flera 
tillfällen bevittnat våld erhållit 10 000 kronor, och i något fall där barn 
bevittnat en grov våldtäkt har en ersättning på 15 000 kr betalats ut. Några 
barn som har bevittnat mycket grovt och omfattande våld, till exempel 
mordförsök, har fått 20 000 kronor i ersättning.

 

9 Detta kan jämföras med 
den ersättning som utgår då barn direkt blir utsatta för fysisk misshandel av 
någon närstående i hemmet. Då har upp till 100 000 kr bedömts som skäligt 
om barnet vid upprepade tillfället blivit utsatt för grov misshandel.10

1.1.1 Hur många barn omfattas av problemet? 

 

Hur många barn som tvingas bevittna våld mot närstående är svårt att säga, 
och mörkertalet är säkerligen stort då det handlar om något som 
förekommer inom hemmets stängda dörrar. Brottsförebyggande Rådet har 
uppskattat att så många som 40 000 kvinnor årligen utsätts för våld av män i 
nära relationer, och barn blir vittnen till en betydande del av detta våld.11 
Kommittén mot barnmisshandel gjorde år 2000 en uppskattning att ungefär 
10 % av alla barn någon gång bevittnat våld i sitt hem, och att ungefär 5 % 
upplever det ofta.12 Rädda Barnen uppskattar att mellan 85 000 och 190 000 
barn växer upp i familjer där våld hör till vardagen.13

 
  

Genom ett flertal forskningsrapporter och studier under senare år vet vi 
således att omfattningen av barns våldsexponering i hemmet är stor och att 
barnen tar stor skada av att bevittna våldet. Detta innebär att vi inte längre 
kan behandla det som ett individuellt familjeproblem utan att det måste ses 
som det samhällsproblem det faktiskt är. 
  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barn som bevittnat våld av 
och mot en närstående hanteras inom ramen för dagens lagstiftning. Detta 

                                                
8 Rädda barnen: Utan upprättelse – vem ser barn som bevittnar våld i hemmet? (2009) 
9 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009 s. 23-27 
10 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009 s. 73-80 
11 BRÅ rapport 2002:14 
12 SOU 2001:18 
13 SOU 2005:43 s 197 f.  



 8 

för att se vilka rättigheter, dels skadeståndsrättsligt och dels straffrättsligt, 
dessa barn har. Utgångspunkten för studien har varit att barn som bevittnar 
våld i nära relationer förvägras både rättigheter och ekonomisk ersättning 
som annars skulle ha utgått. Genom att de inte räknas som målsägande i den 
efterföljande processen ses de inte som fullvärdiga brottoffer, trots att de 
kan uppvisa liknande psykologiska reaktioner som barn som själva blivit 
misshandlade. Denna uppsats avser att visa att dessa barns situation är ett 
problem som spänner över flera rättsområden och berör många aktörer i 
samhället. Inom juridik och rättsvetenskap står viktiga principer om 
rättssäkerhet och humanitet för enskilda, mot principer om krav på 
effektivitet och rationalitet, men frågan är vart i detta man beaktar barnets 
bästa.  
  
För att uppnå detta syfte tas hjälp av följande frågeställningar: 
 

• Hur fungerar den svenska ersättningsrätten ur ett 
brottofferperspektiv och när kan barn som bevittnat våld av 
närstående ha rätt till ekonomisk ersättning? Vilka krav måste vara 
uppfyllda för att ersättning ska utgå, dels för barnens erhållna 
personskador, och dels för att de ska få rätt till kränkningsersättning?  

 
• Hur förhåller sig den svenska skadeståndsrätten till straffrätten? 

 
• I vilka situationer ses barn som bevittnat våld som brottsoffer och 

vilka konsekvenser medför det? Borde dessa barn fullt ut få status 
som brottsoffer i straffrättslig mening och därmed erhålla 
målsäganderätt? 

 
• Kan problemet med dessa barn lösas inom ramen för dagens 

lagstiftning? Med andra ord, kan man inrymma en gärning att låta 
barn bevittna våld av eller mot närstående under någon av 
brottbalkens bestämmelser, eller finns det skäl att kriminalisera en 
sådan gärning? 

 

1.3 Metod 

Uppsatsen bygger i huvudsak på en deskriptiv och analyserande metod som 
genomförts med hjälp av litteraturstudier och rättsvetenskaplig textanalys. I 
den deskriptiva delen används en traditionell rättsdogmatisk metod vilket 
innebär att lagtext, förarbeten, doktrin och praxis har studerats. För att 
kunna följa diskussionen i uppsatsen redogörs för gällande rätt avseende 
både skadeståndsrätt och straffrätt utifrån ämnet barn som bevittnar våld av 
eller mot en närstående. I uppsatsen används ett ersättningsrättsligt 
angreppssätt snarare än ett skadeståndsrättsligt, eftersom även andra 
ersättningar som den skadelidande kan ha rätt till behandlas och det vore då 
verklighetsfrämmande att enbart studera skadeståndsrätten. I anslutning till 
detta redogörs även för rättsutvecklingen i praxis och relevanta 
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processrättsliga frågor. Vilka konsekvenser det kan medföra för barn att 
exponeras för våld i sitt hem behandlas också, samt vad man inom sociala 
myndigheter och organisationer gör för att ge dessa barn det stöd och den 
hjälp de behöver för att kunna bearbeta sina upplevelser. Uppsatsen avslutas 
med en analys där alternativa lösningar på problemen kring den 
skadeståndrättsliga och straffrättsliga hanteringen av barn som bevittnar 
våld förs fram. Uppsatsen bygger på resonemang om de lege lata och de 
lege ferenda, och gör således anspråk på att vara både normativ och 
deskriptiv. 
 

1.4 Teori och defintioner  

Ett rättssystem måste alltid kunna ge svar på varje rättsfråga, vilket sätter en 
stor press på rättens tankestrukturer och medför att det finns regler av olika 
abstraktionsgrader. Rättsvetenskapen har till uppgift att systematiskt 
bearbeta de juridiska reglerna för att kunna presentera principer som 
antingen binder ihop eller skiljer rättsreglerna från varandra. Då inget svar 
står att finna i rättsreglerna har den rättsvetenskapliga 
tolkningsverksamheten utvecklat principer som tar vid för att kunna 
upprätthålla kraven på en konsekvent och förutsebar rättstillämpning.14

 

 
Ämnet barn som bevittnar våld i närstående relationer och i synnerhet 
brottsofferproblematiken aktualiserar dock inte bara frågor inom 
rättsvetenskapen, och därför kommer även den medicinska och inte främst 
den rättssociologiska disciplinen till viss del att beröras i denna uppsats. En 
tanke om att rätten är på intet sätt ett slutet system utan påverkar och 
påverkas av det samhälle vi lever i, har genomsyrat arbetet. 
Rättsvetenskapen gör inte anspråk på att förklara verkligheten vi lever i på 
samma sätt som många andra mer samhällsvetenskapliga discipliner gör, 
och ibland uppstår problem då rättsliga normer möter existerande informella 
normer i samhället i form av till exempel värderingar och attityder. För att 
skapa en full förståelse för de barn som bevittnat våld mot närstående och 
rättens konsekvenser i samhället, anläggs därför till viss del ett bredare 
samhällsperspektiv på rättsordningen än det rent juridiska. 

Uppsatsen och analysen avseende gällande rätt har ett tydligt 
offerperspektiv, varför redogörelsen avgränsas till att behandla de frågor 
som är relevanta utifrån ett sådant perspektiv. Det viktimologiska området 
är dock omtvistat, och de begrepp som förekommer inom viktimologin 
såsom offer, viktimisering, brott och brottsoffer är svårdefinierade och 
sammansatta. Gränserna mellan olika teorier, skolor och begrepp är inte 
alltid tydliga. På grund av viktimologins komplexitet har forskning och 
teorier angående brottsoffer fått ett eget kapitel i uppsatsen. En viss 
grundläggande kunskap och förståelse avseende brottsofferproblematiken är 
nödvändigt för att kunna följa den fortsatta framställningen och 
diskussionen i uppsatsen. 
  
                                                
14 Svanberg (2008) s. 13  
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När barn blir vittne till våld i familjen är det oftast pappan, eller mannen, 
som misshandlar mamman även om det självklart finns undantag. Det är 
ofrånkomligt att stereotypa bilder av mannen som gärningsman och kvinnan 
som offer skapas, förmedlas och upprätthålls genom skildringar av män, 
kvinnor och brott. Mäns våld mot kvinnor har konstruerats som en speciell 
fråga med en viss typ av våld, en viss sorts gärningsman och ett specifikt 
slags offer. Processen beskrivs ofta som en cykel av makt och beroende där 
våld och kränkningar sker systematiskt, samt tenderar att bli mer frekvent 
och grövre över tiden för att till slut uppfattas som en normal del av 
relationen.15 I den mån det är möjligt, eftersom rättsregler och principer 
värnar om generalitet och allmängiltighet, har dock arbetet utformats på ett 
könsneutralt sätt och genusfrågor berörs därför bara flyktigt i uppsatsen.16 
Istället har resonemang präglats av ett barnperspektiv. Barnet sätts i fokus, 
och problem samt fenomen ses och analyseras ur barnets synvinkel.17 Inom 
medicin och psykologi betecknas människan som barn fram till puberteten, 
som vanligtvis inträder vid 13−14 års ålder. I  juridisk mening däremot 
betecknas människan som barn till dess att han eller hon uppnår myndig 
ålder, som i Sverige är 18 år.18

 
  

Med närstående avses främst barnens föräldrar och vårdnadshavare även om 
såklart även andra vuxna kan vara närstående till barnen. Avgörande är att 
de på något sätt har en nära relation till barnet. Våldet sker oftast i hemmet 
och barn kan uppleva detta våld på olika sätt, men fokus ligger på barn som 
utsätts för psykisk misshandel. I uppsatsen används begreppet bevittna eller 
låta bevittna, med vilket avses att se, höra och uppleva, antingen genom 
underlåtenhet eller mer aktivt tvinga barnen att bevittna våld. Detta uttryck 
är det som används i lagstiftningssammanhang och i litteraturen. Ordet 
bevittna är dock inte helt oproblematiskt och kan feltolkas genom att det lätt 
kan härledas till begreppet vittne och på så sätt föra tankarna till åskådare. 
Mycket av den forskning som gäller vittnen är tillämplig på brottsoffer, och 
även om det finns åsikter om att barn som bevittnat våld faktiskt endast är 
vittnen till brott, ligger sådana frågor utanför ramen för denna uppsats. I det 
sammanhang som denna uppsats har utformats innebär att bevittna våld, att 
uppleva våld samt att vara delaktig i en situation som inte är självvald, och 
barn som bevittnar våld av eller mot närstående ska därmed inte ses som 
passiva objekt i våldets periferi. 

                                                
15 Man talar ofta om ”våldets normaliseringsprocess”. Se bl.a. Åkerman och Sahlin (2001) 
s. 67-69 
16 Manlighet och kvinnlighet kan ses som sociala konstruktioner då det vid olika tidpunkter 
och i olika kulturer lyfts fram vissa specifika egenskaper som betraktas som manliga 
respektive kvinnliga. 
17 Se innebörden av ett barnperspektiv som det beskrivs i SOU 1997:116 s. 137 ff. Vid 
beslut som rör barn ska man noggrant analysera beslutets följder för det enskilda barnet 
eller för barn som grupp. 
18 SOU 2001:72 s. 98. I enlighet med socialtjänstlagens definition i 1 kap 2 § definieras 
barn i denna uppsats som varje människa under 18 år. 
 



 11 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel avseende det viktimologiska 
forskningsområdet, som syftar till att ge en förståelse för den särskilda 
problematisk och komplexitet som finns runt brottsoffer. Kapitlet, som 
bygger på material från Brottsoffermyndigheten samt forskningsartiklar, ger 
en historisk beskrivning av det viktimologiska området, samt belyser de 
särskilda problem som finns kring brottsoffer.    
 
I kapitel tre redogörs för gällande rätt utifrån ämnet barn som bevittnar våld 
i nära relationer. Fokus ligger på ersättningsrätten samt straffrätten, men det 
är ofrånkomligt utifrån uppsatsens brottsoffer- och barnperspektiv, att inte 
även redogöra för andra rättsområden. Kapitlet ger en större förståelse för 
hur barn som bevittnar våld i nära relationer behandlas inom den svenska 
lagstiftningen, och avser att visa att dessa barn kan härleda rättigheter från 
både svensk och internationell rätt. Hellner är en auktoritet inom svensk 
skadeståndsrätt varför det känns naturligt att ge hans åsikter inom doktrinen 
stor plats i arbetet. Ersättningsrätten sätts sedan i relation till straffrättslig 
lagstiftning, och aktuella brottsrubriceringar analyseras för att se huruvida 
en gärning att låta ett barn bevittna våld i nära relationer kan rymmas inom 
dagens strafflagstiftning eller inte. NJA 2005 s. 712 nämns som ett exempel 
på en konstruktion som prövats för att få till stånd en kränkningsersättning 
till dessa barn. 
 
Kapitel fyra avser att svara på frågan vilken rättslig status barn som 
bevittnar våld i nära relationer har idag, och begreppen målsägande och 
brottsoffer reds ut med hjälp av lagtext, förarbeten och doktrin.  
 
Kapitel 5 behandlar frågan hur barnens rättsliga status kan och bör ändras 
genom en kriminalisering för att på så sätt fungera som en lösning på 
problemet med dessa barn. Avsikten med kapitlet om kriminalisering är inte 
att redogöra för det samhälleliga beslutsfattandet och själva 
kriminaliseringsprocessen, utan främst bakomliggande tankar och idéer. 
Kapitlet tar avstamp i doktrin angående kriminalisering generellt, för att 
sedan behandla kriminalisering av just barnmisshandel.  
 
I kapitel 6 analyseras och diskuteras ämnet barn som bevittnar våld i nära 
relationer, och skadeståndsrättens förhållande till straffrätten. Analysen 
knyter an till uppsatsens syfte och frågeställningar, och författarens egna 
åsikter förs fram. Analysen kan sägas bestå av två delar, dels 
ersättningsrätten ur ett brottsofferperspektiv dels huruvida en 
kriminalisering är en rimlig lösning på problemet med hur dessa barn 
behandlas inom dagens lagstiftning. Uppsatsen avslutas med ett kapitel 7 
där författarens slutsatser av studien angående barn som bevittnar våld i nära 
relationer presenteras. 
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2 Viktimologi  
Viktimisering är ett vitt begrepp som rymmer mycket men som är svårt att 
finna i ordböcker, på såväl svenska som på engelska. Ord får sin särskilda 
betydelse av vad vi lägger i dem. Viktimisering och brottsoffer kan ha en 
negativ innebörd, samtidigt som de är ord med en viss status. Innebörden av 
dessa ord och andra ord med anknytning till brottsoffer är intressanta för 
förståelsen av brottsoffer, och en central fråga är vilka som omfattas av 
begreppet brottsoffer. Det finns dock ingen legal eller allmänt accepterad 
definition av vem eller vilka som är att betrakta som brottsoffer. Olika 
definitioner används i olika sammanhang. Målsägande är den processuella 
termen för den som drabbats av brott men det är ett oklart begrepp, som 
aktualiserar en rad värderingar.19

 
   

Det finns emellertid ett antal sätt att ringa in begreppet brottsoffer. Den 
snävaste definitionen avser enskilda fysiska personer som direkt utsatts för 
brott.20

 

 En annan definition begränsar sig till offer för så kallad traditionell 
brottslighet, det vill säga i huvudsak vålds- och tillgreppsbrott. Denna 
definition inbegriper även indirekt drabbade och juridiska personer, men 
utesluter offer för viss ekonomisk kriminalitet och miljöförstöring. Enligt en 
tredje definition är brottsoffer en person, en organisation, den moraliska 
ordningen eller rättsordningen i en stat som hotas, skadas eller förintas av en 
handling. FN-deklarationen om brottsoffers grundläggande rättigheter 
anlägger ett brett perspektiv på begreppet och definierar brottsoffer som de 
som:  

individuellt eller kollektivt har lidit skada, fysiskt eller mentalt, orsakats 
känslomässigt lidande, ekonomisk skada eller betydande ingrepp i 
grundläggande rättigheter genom handlingar eller underlåtenhet som är i strid 
med strafflagstiftning i medlemsländerna, inbegripet kriminellt missbruk av 
makt.21

 
 

En skillnad mellan viktimologer och kriminologer är avsaknaden bland 
viktimologer av distinkta skolor. Det finns inte heller någon utarbetad teori 
om kriminell viktimisering.22 Sedan viktimologins uppkomst har en 
skiljelinje gått mellan de som velat begränsa vetenskapsfältet till offer för 
brott och de som anser att viktimologin bör gå längre än så och även studera 
gruppen offer för andra former av mänskligt lidande, inbegripet de som till 
exempel drabbats av naturkatastrofer, trafikolyckor, krig och terrorism.23

 
 

                                                
19 20 kap 8 § RB. Med målsägande avses den mot vilket ett brott har blivit begånget eller 
som har blivit förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det. Se vidare avsnitt 4 
nedan om skillnaden mellan målsägande och brottsoffer. 
20 Detta var brottsofferutredningens utgångspunkt i SOU 1998:40 som definierade 
brottsoffer som en fysisk person som direkt utsatts för ett kriminellt övergrepp. Se SOU 
1998:40 s. 13. 
21 Förenta Nationerna (1985) 
22 Fattah (1991) s.347 
23 Brottsoffermyndigheten: Ett viktimologiskt forskningsprogram (2002) s.13  
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Att människor blir offer för brott, framförallt våldbrott ses som ett stort 
samhällsproblem.24

 

 Best har sammanfattat brottsofferideologin i sju kriterier 
som kan användas för att beskriva den typ av våld som förekommer i nära 
relationer: 

1. Det första kriteriet för viktimisering är att många är drabbade och att 
det är ett socialt problem med stor spridning i samhällets alla delar 
och skikt.  

2. Offerskapet har långtgående konsekvenser som kan sträcka sig över 
flera generationer. 

3. Relationen mellan offer och gärningsman har klara gränser som 
definierar deras roller. 

4. Offerskapet upptäcks sällan. 
5. På grund av det stora mörkertalet som finns måste vi få information 

om andras och vår egen utsatthet och vilka hotbilder som finns. 
6. Centralt i offerideologin är att alltid tro på den utsatte och akta sig 

för att ifrågasätta offrets trovärdighet. Detta kan skapa dilemman för 
vissa yrkesgrupper som arbetar med övergrepp och som är skyldiga 
att hålla sig till vissa regler. 

7. Det sista kriteriet är att offer som begrepp har både positiva och 
negativa konnotationer. Det leder dels till en sympatisering och 
stödjande attityd, och dels till stigmatisering och tankar om offret 
som svagt, passivt och skadat.25

 
 

2.1 Utvecklingen inom brottsofferområdet 

Den kriminologiska forskningen har under lång tid fokuserat på brottet och 
ställt gärningsmannen i centrum. Brottsoffer, det vill säga personer som 
blivit föremål för brottsliga handlingar har varit av sekundärt intresse för 
forskare. Juristen Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894) var den 
första som pratade om brottsoffer och deras rättigheter, samt förespråkade 
även en kompensation för dessa individer. År 1948 publicerade 
kriminologen Hans von Henting The Criminal and His Victim och under 
mitten av 1950-talet utförde advokaten Benjamin Mendelsohn en 
intervjuundersökning av sina brottsdrabbade klienter. Själva termen 
”victimology” myntades år 1949 av den amerikanske psykiatrikern Fredrik 
Wertham.26

 
  

Det skulle dock dröja till senare delen av 1960-talet, i samband med att ett 
antal stora offerundersökningar producerades i USA, innan man på allvar 
började intressera sig för brottsoffret som forskningsobjekt. Den tidiga 
viktimologiska forskningen hade för avsikt att öka kunskapen om den 
faktiska brottsligheten och rörde antalet brottsoffer samt deras sociala och 
demografiska kännetecken. Inom brottsofferforskningen är det två områden 

                                                
24 Se vidare prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 4 och prop. 2003/04:1 utgiftsområde 4 
25 Åkerman och Sahlin (2001) s.77-79   
26 Burcar (2005) s. 11-12 
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som historiskt utmärkt sig, och det är kvinnomisshandel och övergrepp mot 
barn. Olika sociala rörelser har också haft stor betydelse för viktimologins 
framväxt. I början av 1970-talet förde kvinnorörelsen en debatt kring hur det 
amerikanska samhället betraktade kvinnor som blivit våldtagna, som man 
menade ofta blev ifrågasatta och bemötta med fördomar vid kontakt med 
myndigheter.  I samband med denna våldtäktsdebatt lyftes även andra 
former av kvinnoförtryck fram. I Sverige väcktes en liknande debatt i 
samband med att den statliga sexualbrottsutredningen lade fram sitt 
betänkande över sexualbrott år 1976. Samma år publicerades Maria-Pia 
Boëthius, en av de mest framträdande debattörerna, boken Skylla sig själv – 
en bok om våldtäkt, där den manliga dominansen och skuldbeläggandet av 
våldtagna och misshandlade kvinnor kritiserades.27

 
 

Sedan 1970-talet har verksamheten kring brottsoffer i Sverige genomgått en 
omfattande utveckling. År 1978 startades kvinnojourerna Alla kvinnors hus 
i Stockholm och Kvinnohuset i Göteborg, vars grundläggande idé var att 
våldtagna och misshandlade kvinnor skulle få möjlighet att samtala med 
icke-experter på området. År 1984 bildades Riksorganisationen för 
Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), ur vilken Sveriges 
Kvinnojourers Riksförbund (SKR) växte fram tolv år senare. Idag finns 
ungefär 160 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. I början av 1980-
talet utvidgades också offerverksamheten till att omfatta även andra grupper 
av brottsoffer. År 1980 startades en försöksverksamhet med stöd till 
brottsoffer i Malmö och år 1984 bildades den första brottsofferjouren i 
Södertälje. Fyra år senare grundades Brottsofferjourernas Riksförbund 
(BOJ) vilken idag har drygt 100 lokala brottsofferjourer runt om i landet. En 
annan viktig milstolpe i brottsofferverksamhetens utveckling är år 1994 då 
både Brottsoffermyndigheten och Rikskvinnocentrum (RKC) inrättades. 
Brottsoffermyndigheten har till uppgift att bland annat administrera 
Brottsofferfonden och RKC är en specialistenhet inom hälso- och 
sjukvården för våldtagna och misshandlade kvinnor. De senaste åren har en 
mängd verksamheter där brottsoffer och anhöriga till brottsoffer ställs i 
centrum tillkommit, bland annat Riksförbundet för sexuellt likaberättigade 
och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Även flera stora 
statliga utredningar, till exempel Kvinnofrid (SOU 1995:60) och Brottsoffer 
(SOU 1998:40) har genomförts. Dessa utredningar har legat till grund för 
förändringar i svensk lagstiftning till förmån för brottsoffer. Fram till år 
1981 var misshandel i hemmet ett angivelsebrott och betraktades således 
som en privatsak. Lagen ändrades emellertid och idag faller denna typ av 
brott under allmänt åtal. Sedan år 1988 finns även lag (1988:688) om 
besöksförbud, vilken gör det möjligt att förbjuda en person att ta kontakt 
med en annan individ, samt lag (1988:609) om målsägandebiträde enligt 
vilken brottsoffer ges rätt till juridiskt biträde på statens bekostnad.28

 
 

                                                
27 Burcar (2005) s. 12-15 
28 Burcar (2005) s. 12-13.  
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2.1.1 Bilden av det ideala brottsoffret 
Brottsoffer har studerats och diskuterats på flera olika sätt. Det har dock 
funnits och finns fortfarande en tendens att idealisera offret. Vissa grupper 
och individer har pekats ut som lämpliga offer som är särskilt utsatta och 
lätta att sympatisera med. Kvinnor och barn är exempel på kategorier som 
relativt oproblematiskt kan göras till ”äkta och riktiga” brottsoffer. 
Allmänhetens uppfattning om vem som är ett offer bygger i stor 
utsträckning på en schablonbild av en sårbar, vanmäktig, oskyldig och 
försvarslös individ som blivit utsatt för ett övergrepp. Den norske 
kriminologen Nils Christie undersökte år 1986 föreställningarna kring offer 
och gärningsmän, och konstaterade att offerskap inte är en objektiv kategori 
utan konstitueras i själva definitionen av den specifika sociala situationen, i 
interaktionen mellan individer. Christie formulerade en numera välkänd 
teori om ideala och icke-ideala brottsoffer där idealiska offer är de som 
lättast får fullständig och legitim offerstatus i samhället då de blivit utsatta 
för övergrepp. Det idealiska offret beskrivs som en svag kvinna som angrips 
på en plats där hon har respektabla skäl att vara. Förövaren däremot är en 
för kvinnan främmande man med onda syften. En förutsättning för att bli 
betraktad som ett idealiskt offer är att man väcker någon slags 
uppmärksamhet samtidigt som man inte får verka vara så stark att ens 
oskuld och oförmåga att skydda sig själv ifrågasätts. Bilden av idealiska 
brottsoffer existerar inte bara som tankekonstruktion utan får även reella 
konsekvenser. För att en viss grupp ska få status som brottsoffer krävs att 
det finns någon som verkar för att dessa individers intresse uppmärksammas 
och därmed hjälper till med föreställningar om att det handlar om moraliskt 
goda människor som förtjänar sympati.29

 
 

2.1.2 Forskningsläge – vilka brottsoffer 
synliggörs? 

Viktimologin, som således har vuxit fram ur den kriminologiska 
forskningen, är idag ett tvärvetenskapligt forskningsområde som 
förekommer inom flera olika ämnesområden och innehåller bland annat 
sociologi, psykologi, medicin, historia och rättsvetenskap. Från att från 
början ha betraktats som en hjälpvetenskap till kriminologin har läran om 
brottsoffret mer och mer kommit att bli en självständig vetenskap. 
Granström och Mannelqvist beskriver brottsofferforskningen som ”det 
vetenskapliga studiet av människors fysiska, psykiska, sociala och 
finansiella lidande på grund av kriminalitet”.30

                                                
29 Åkerström & Sahlin (2001) s. 11-13 och Burcar (2005) s. 17-18 

 Forskningen har främst varit 
inriktad på metoder att hjälpa brottsoffer inom sjukvården och rättsväsendet 
samt utvärdera hur olika professioner bemöter brottsoffer. Under senare år 
har den reparativa rättvisan om hur brottsoffret och gärningsmannen 
tillsammans kan lösa de konsekvenser som uppstår till följd av brott 
uppmärksammats. Det saknas dock fortfarande mycket fakta om brottsoffer 

30 Granström & Mannelqvist JT 2007/08 s. 30 
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och det finns de som menar att det ännu inte är en självständig akademisk 
disciplin.  Den viktimologiska forskningen har främst bedrivits inom andra 
vetenskaper än rättsvetenskapen, men viktimologin har direkt relevans för 
den traditionella rättsvetenskapen och rättstillämpningen, då den bland annat 
kan ge förklaringar till hur brottsoffer reagerar som de gör och varför, eller 
varför visst typ av våld ger förhållandevis få synliga kroppsskador. Den kan 
även erbjuda viktig kunskap om samhälliga förställningar som finns om 
brottsoffer och hur dessa påverkar bemötandet inom rättsväsendet.31

 
 

Brottsoffermyndigheten är via Brottsofferfonden den största finansiären av 
forskningsprojekt med inriktning på brottsoffer. Även om inte all forskning 
bedrivs med hjälp av finansiering från Brottsofferfonden kan en granskning 
av beviljade anslag fungera normgivande för det viktimologiska 
forskningsläget i stort och ger även en uppfattning om vilken forskning som 
är aktuell och av intresse i dagsläget.32 Barn som brottsoffer framhålls som 
en viktig grupp för utökad forskning, och särskilt betonas att de 
yrkesgrupper som arbetar med barn, i synnerhet de som arbetar med barn i 
utsatta miljöer, bör lära sig mer om de handlingsmönster som barn som 
utsatts för övergrepp uppvisar. Regeringen vill att kunskaperna kring barns 
vittnesmål samt bedömningar av barns trovärdighet och förhörsmetoder 
förbättras.33

 
  

2.2 En kommentar 

Viktimologin är en relativt ung disciplin och brottsoffer är ett föränderligt 
begrepp. Nya kunskaper och nya insikter medför att grupper som idag inte 
ses som brottsoffer kan komma att göra det i framtiden. Huruvida barn som 
bevittnar våld mot närstående är att anse som brottoffer eller inte är exempel 
på hur definitioner får betydelse inom viktimologin. Problemet med 
definitioner av brottsoffer har två sidor. I takt med att fler svaga grupper 
anses vara i behov av skydd och därmed behov av att vara skyddsobjekt, 
omvärderas och utvidgas definitionen. Å andra sidan finns det en risk att 
ämnet förlorar sin legitimitet och begreppet urholkas när alltfler grupper 
inkluderas i begreppet.  

                                                
31 Granström & Mannelqvist JT 2007/08 s. 29-32 
32 Tre kunskapsområden pekas ut som särskilt angelägna: brottsoffer i rättsväsendet, barn 
som brottsoffer samt brottsoffer och etnicitetsfrågor. Se vidare Brottsoffermyndigheten: Ett 
viktimologiska forskningsprogram  (2002) 
33 Se bl. a. prop. 2000/01:79 sid. 13 
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3 Gällande rätt 
Då ett brott utgör en kränkning av en individs frihet och integritet är 
brottsofferproblematiken i mångt och mycket en fråga om mänskliga 
rättigheter. I det efterföljande skedet aktualiseras en mängd olika rättigheter 
såsom rätten till domstolsprövning, rätten till hälsa, frihet från 
diskriminering, barns rättigheter och skydd för nationella minoriteter. Rätten 
till liv och rätten till frihet stadgas i artikel 2 och 5 i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna från år 1950. Rätten till skydd mot övergrepp 
innebär dels ett skydd mot statens övergrepp, dels att staten ska erbjuda 
skydd mot brottslighet och en möjlighet till upprättelse om man blivit utsatt 
för ett brott. Brottsoffrets rättigheter framgår även av FN:s 
brottsofferdeklaration, som både behandlar offer för traditionell brottslighet 
och offer för olika typer av maktmissbruk från statens sida. Deklarationen 
innehåller fyra grundläggande rättigheter: ersättning från gärningsmannen, 
ersättning från staten, rätt till erforderlig materiell, medicinsk, psykisk, 
social hjälp samt tillgång till den egna processen. Den markerar också vikten 
av utbildning om brottsoffers behov för personer som möter brottsoffer i sin 
yrkesutövning.34

 
  

Utvecklingen på området för mänskliga rättigheter har karaktäriserats av en 
övergång från ett universellt perspektiv till en inriktning på vissa grupper. 
Även om alla olika grupper av brottsoffer kan härleda rättigheter från de 
viktigaste internationella instrumenten, finns det idag artiklar och dokument 
som anger specifika rättigheter för vissa grupper av brottsoffer exempelvis 
barn, kvinnor och etniska minoriteter.35

 
 

De principer som återfinns i de internationella instrumenten om brottsoffer 
kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• rätt till information 
• rätt till praktisk och psykologisk hjälp efter behov 
• rekommendationer att utveckla medling 

                                                
34 FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk. 
Generalförsamlingens resolution 40/34, annex, av den 29 november 1985. 
(Brottsofferdeklarationen). Att barn som bevittnar våld mot närstående är brottsoffer i 
deklarationens mening råder det inga tvivel om, se vidare Brottsofferdeklarationen A 1-2. 
Redan år 1977 kom Europarådets resolution om ersättning till brottsoffer, som 1983 
omarbetades till ett bindande instrument; konventionen om ersättning till offer för 
våldsbrott vilken trädde i kraft 1988. Den är nu ratificerad av fjorton medlemsländer i 
Europarådet. Konventionen har följts av flera icke bindande resolutioner och 
rekommendationer som direkt rör brottsoffer, till exempel rekommendationerna om offrets 
ställning i den straffrättsliga processen, om stöd och förebyggande av viktimisering, om 
våld mot kvinnor och om medling. Council of Europe (1985), (1988), (1999) se vidare Ds 
2004:56 s.22-23  
35Barnkonventionen, Kvinnokonventionen och inte minst i Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna finns artiklar som anger specifika rättigheter för bl.a. barn och 
kvinnor. 
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• rätt till information om målets gång och om åtalsfrågan 
• hänsyn till offrets skada vid olika beslut 
• skydd av offrets säkerhet 
• att stimulera ekonomisk ersättning från gärningsmannen till offret 
• rätt till ersättning från staten när den inte kan fås från andra källor.36

 
 

3.1 Barnkonventionen 

Barnets rätt till skydd mot våld, liksom krav på främjande av utsatta barns 
fysiska och psykiska rehabilitering och sociala återanpassning stadgas i 
barnkonventionen. Den 20 november 1989 antog FN konventionen om 
barnets rättigheter – barnkonventionen, en konvention som är inriktad på 
individen och handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter 
och behov tillgodosedda.37

 

 Barnkonventionen innehåller olika slag av 
rättigheter, dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Konventionen tar även hänsyn till barnets 
utsatthet och sårbarhet, vilket kommer till uttryck genom de rättigheter som 
syftar till att ge barnet skydd mot övergrepp och utnyttjande. 
Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara 
styrande för tolkningen av övriga artiklar, men som också har en 
självständig betydelse. Det är principen om icke-diskriminering i artikel 2, 
principen om barnets bästa i artikel 3, rätten till liv och utveckling i artikel 6 
samt rätten att få komma till tals och bli respekterad som finns i artikel 12. 

Situationer då vuxenvärlden kränker barns integritet och respekt kan sägas 
strida mot barnkonventionens grundläggande synsätt enligt vilket barn ska 
respekteras som de människor med rättigheter de är. Samhällets särskilda 
skyldighet att skydda barn som på ett eller annat sätt far illa i sina familjer 
kommer till uttryck i konventionens artikel 19. Enligt artikel 19 har 
samhället en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barn mot fysiska 
och psykiska övergrepp då barn är i föräldrars eller annans vård. Artikeln 
har både en förebyggande och en ingripande sida och är på ett övergripande 
plan avsedd att uppmuntra staterna att vidta åtgärder för att i stort förändra 
våldsmentaliteten i samhället.38 I barnkonventionens artikel 39 framhålls 
dessutom att varje barn som utsatts för någon form av övergrepp och 
utnyttjande har rätt till psykisk och fysisk rehabilitering samt social 
återanpassning. Man kan ifrågasatt hur artikel 39 är förenligt med det 
faktum att en vårdnadshavare kan neka till att ett barn får nödvändig vård 
eller behandling. Detta kan inte anses förenligt med principen om barnets 
bästa i artikel 3 i barnkonventionen.39

                                                
36 Brottsoffermyndigheten: Ett viktimologiskt forskningsprogram (2002) s. 17 

 För att säkerställa barns rättigheter 
krävs att såväl domstolar och myndigheter som kommuner och landsting tar 

37 Sverige ratificerade konventionen den 21 juni 1990 och den trädde i kraft samma år och 
har därmed åtagit sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa konventionens 
bestämmelser. Sverige har således inte inkorporerat konventionen och domstolar är inte 
bundna av dess regler som svensk lag. Se prop. 1997/98:182 s.8 
38 SOU 1997:116 s. 377ff.   
39 Detta ifrågasätts i SOU 2005:43. 
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hänsyn till de rättigheter som slås fast i barnkonventionen. 
Barnkonventionen ska fungera som en ledstjärna i allt lagstiftnings- och 
myndighetsarbete som är inriktat på eller har avgörande betydelse för 
barn.40

 
  

3.2 Föräldrabalken och barnets bästa 

Föräldrabalken (1949:381) innehåller grundläggande regler som rör 
förhållandet mellan barn och förälder. Enligt 6 kap 1 § föräldrabalken ska 
barn behandlas med aktning för sin person och egenart, och får inte utsättas 
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Barn har rätt 
till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som har vårdnaden om ett 
barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att 
barnets behov av omvårdnad blir tillgodosedda. Föräldrabalken tar sikte på 
både barnets fysiska och psykiska behov.41

 
 

Föräldrabalken har ett klart barnperspektiv vilket fastslås i 6 kap. 2a § som 
är den portalparagraf som föreskriver att barnets bästa ska vara avgörande 
vid alla beslut och ställningstaganden som rör ett barns vårdnad, boende och 
umgänge. Principen om barnets bästa har funnits i svensk rätt sedan 1600-
talet och har förekommit mera allmänt i lagstiftningen från början av 1900-
talet.42 Genom införandet av bestämmelsen om barnets bästa i 
föräldrabalken ville man på ett tydligare sätt knyta regleringen av frågor om 
vårdnad, boende och umgänge till FN:s konvention om barnets rättigheter.43 
Vid avgörande av vad som är barnets bästa ska särskild hänsyn tas till 
barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Risken 
för att barnet utsätts för övergrepp, olovligt förs bort, olovligt hålls kvar 
eller annars far illa ska också beaktas. När beslut fattas ska hänsyn till 
barnets vilja tas med beaktande av barnets ålder och mognad.44 Detta 
innebär att det i vissa fall kan bedömas vara det bästa för ett barn att inte ha 
något umgänge alls med en förälder.45 De omständigheter som lagstiftarens 
särskilt velat fästa uppmärksamhet på ska inte ses som någon uttömmande 
uppräkning utan vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska 
hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och 
utveckling. Principen om barnets bästa ska appliceras på alla områden och 
gäller för dels domar och beslut av domstol, dels för beslut av 
socialnämnden att godkänna eller inte godkänna avtal som föräldrarna 
träffat.46

 
  

                                                
40 Ds 2004:56 s. 22-23 
41 SOU 2001:72 s. 324  
42 Singer (2000) s. 48 
43 Artikel 3 i nämnda konvention föreskriver att barnets bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla åtgärder som rör barn (se officiell översättning i prop. 1989/90:107, bilaga 1). 
44 Prop. 2002/03:53 s. 43 
45 SOU 1997:116 s. 144 
46 Prop. 1997/98:7 s. 104 
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Det var ett medvetet drag från lagstiftarens sida att inte närmare precisera 
innebörden av begreppet då barnets bästa är ett relativt begrepp som betyder 
olika saker för olika människor, beroende på hur man uppfattar barns behov 
och dessutom förändras begreppet över tiden. Barnets bästa måste avgöras i 
varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och 
såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet ska så långt det är 
möjligt beaktas. I slutändan blir det således domstolen och socialnämndens 
uppfattningar, antaganden och bedömningar som blir avgörande.47 
Skönsmässiga bedömningar av vad som är barnets bästa är ofrånkomliga, 
men inom doktrinen har framförts åsikter om att de bör begränsas. Det 
skulle kunna ske genom att en mer enhetlig terminologi infördes i 
föräldrabalken, och genom att tydliga kriterier för bedömningen av barnets 
bästa slogs fast i lagstiftningen.48

 
  

En studie av rättspraxis angående våld och vårdnad gjord på uppdrag av 
Barndomsmannen, visar dock att barnets bästa inte alltid tycks vara i 
centrum. I vårdnadstvister beaktas sällan barnets egen åsikt och 
Barndomsmannen konstaterar att lagen har svårt att skydda barn från en 
förälder om det inte finns uppenbara bevis på att våld förekommer inom 
familjen, och att vårdnadshavare kan tvingas ta ställning till omöjliga val. 
Är exempelvis mamman ovillig till att pappan umgås med barnet på grund 
av hennes misstankar om att han misshandlar eller på annat sätt förgriper sig 
på barnet, så riskerar hon att förlora hela vårdnaden på grund av så kallat 
umgängessabotage. Det räcker i praktiken således inte med endast 
misstankar om våld, detta trots att det vid domstolens bedömning om 
huruvida våld och övergrepp förekommit inte krävs att det är ställt utom allt 
rimligt tvivel att det som påstås faktiskt har hänt. Istället har lagstiftaren 
betonat att domstolen ska beakta om det föreligger en risk för att barnet far 
illa vid umgänget. Vid bedömande av en sådan risk ska hänsyn tas till 
konkreta omständigheter, såsom umgängesförälderns allmänna attityd till 
våld och eventuella tidigare övergrepp, hot eller våld.49

 
  

3.2.1  Socialtjänstens ansvar 
Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för omsorg om barn och har ett 
ansvar för och skyldigheter mot alla brottsoffer, så även mot barn som 
drabbats av brott.50 De nationella målen och riktlinjerna för verksamheten 
finns angivna i föräldrabalken, socialtjänstlagen (2001:453), lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 
socialtjänstförordningen (2001:937). Socialtjänsten har som myndighet i 
uppgift att ingripa för barnets bästa och verka för att barn växer upp under 
trygga och goda förhållanden.51

                                                
47 Prop. 1997/98:7 s. 104-105 och  s. 131- 381. 

  

48 Shiratzki (1999) s 38  
49 Boqvist (2002) Slutsatsen drogs bl.a. utifrån det faktum att gemensam vårdnad var 
vanligt förekommande trots misstankar om våld. 
50 Se 5 kap. 11 § socialtjänstlagen  
51 Se 5 kap. 1 § socialtjänstlagen 
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I socialtjänstlagen stadgas att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp 
av eller mot närstående vuxna, är offer för brott och kan vara i behov av stöd 
och hjälp. Formuleringen att bevittna våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående vuxna innebär att den till barnet närstående vuxna personen kan 
vara antingen offer eller/och förövare. Barn som bevittnat den närstående 
vuxnas våld eller övergrepp mot ett annat barn, exempelvis ett syskon, 
omfattas också av bestämmelsen.52 Inför införandet av bestämmelsen i 
socialtjänstlagen konstaterades att barn som blir vittnen till övergrepp kan 
reagera på liknande sätt som barn som själva utsätts för brott och kan vara i 
liknande behov av stöd. Socialtjänsten hade redan innan lagändringen ett 
ansvar att hjälpa och erbjuda stöd till barn som riskerade att fara illa. Man 
såg dock tydliga brister i socialtjänstens och andra myndigheters arbete med 
barn som bevittnat våld i nära relationer, inte minst genom att alltför få fall 
kom till socialtjänstens kännedom. Genom ett klargörande tillägg i lagtexten 
ville man att myndighetens ansvar för dessa barn skulle bli tydligare.53

Att barn som blir vittne till mäns våld mot kvinnor och annat våld och andra 
övergrepp mellan närstående vuxna far illa och riskerar att drabbas psykiskt av 
upplevelsen är alltså ett synsätt som har vunnit ökat erkännande på senare tid. 
Det kan vara en mycket svår upplevelse att iaktta sådant våld, men inte kunna 
förhindra det. Att återkommande t.ex. se sin mamma bli hotad och misshandlad 
kan påverka barnets hela uppväxt och därmed även dess framtid.

 I 
Barnmisshandelskommitténs promemoria fastslogs att barn som tvingas se 
eller höra våld i sin närhet utsätts för psykiskt våld: 

54

 
 

I förarbeten konstateras att det som ett led i arbetet att förstärka barns 
rätigheter är viktigt att lyfta fram även barn som bevittnat våld, och att dessa 
barn ska ha rätt till ekonomisk ersättning. Den ekonomiska ersättningen ska 
emellertid bara utgöra en del i stödet, och det viktigaste är att barn som 
blivit offer för brott får det stöd och skydd de är i behov av genom 
kvalificerad hjälp. Det är viktigt att metoderna för att utreda brott mot barn 
och att den behandling och det stöd som ges, tillvaratar den kunskap som 
finns angående barns behov och vad som ger bäst resultat. Man måste våga 
pröva och utvärdera arbetsmetoder, och rättsväsendets och myndigheters 
insatser måste samordnas. Som ett led i detta arbete har regeringen gett 
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och 
Socialstyrelsen i uppdrag att medverka till etablering av flera 
försöksverksamheter där myndigheterna samverkar under gemensamt tak 
vid utredning kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, så 
kallade barnahus. 55

 
  

                                                
52 Ds 2004:56 s 35   
53 Ds 2004:56 s. 35ff.   
54 Ds 2004:56 s. 35 
55 Prop 2005/06:166 s. 13. I december 2008 fanns 15 st barnahus runt om i Sverige. Tanken 
är att barnet står i centrum och de olika myndigheterna kommer till barnet, istället för 
tvärtom. Detta för att hjälpprocessen ska utgöra en obruten kedja från det att polisanmälan 
görs till att barnet får skydd, stöd och behandling. Pressmeddelande från Rädda Barnen.  
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3.2.1.1 Möjligheter till faktiska hjälpinsatser i praktiken 

Barn som bevittnat våld mot en nära anhörig betraktas således som 
brottsoffer enligt socialtjänstlagen och har rätt till stöd från samhället. Vid 
sidan av de offentliga institutionerna med bland annat Barnombudsmannen, 
gör Rädda Barnen och Bris samt andra frivilligorganisationer betydande 
insatser för att omsätta bland annat barnkonventionen i praktiken. I några av 
Sveriges kommuner finns ett utvecklat stöd till barn som bevittnat våld i 
hemmet, men kvaliteten på det stödet varierar kraftigt i landet.56

Barn till kvinnor som söker skydd på så kallade kvinnohus, bör få möjlighet 
till krisbearbetning och till en kvalificerad bedömning av barnläkare och 
psykolog, för att på så sätt få stöd att bearbeta vad de upplevt samt få hjälp 
att förstå i vilket sammanhang det som hänt skett. Hur barn reagerar beror 
på flera olika faktorer till exempel ålder, barnets personlighet, mognad, 
familjens historia och psykosocial situation. Att tala med barn som nyligen 
utsatts för eller bevittnat våld i familjen är förenat med stora svårigheter, 
och det finns hos många bland annat en oro för att barnet far illa av att tala 
om det som har hänt. Robert Pynoos och Spencer Eth, som utvecklat en 
intervjumetod för samtal med barn som bevittnat traumatiskt våld, till 
exempel mord, självmord, våldtäkt och misshandel, har dock efter mer än 
200 ärenden konstaterat motsatsen: barnen far inte illa av att tala om det 
som hänt. Ett krissamtal, som ger barnet professionellt stöd i så nära 
anslutning till den våldsamma händelsen som möjligt, ger barnet en 
omedelbar lättnad och underlättar vidare bearbetning.

  

57

 
 

År 1999 gav Rädda Barnen ut boken Och han sparkade mamma, en 
handbok i vilken man samlat sina erfarenheter om hur man genom en 
konkret arbetsmodell med krissamtal kan stödja barn som bevittnat våld i 
sina familjer. Metoden som beskrivs kallas för Trappan, har också spritts via 
utbildningar och föreläsningar.58 Sedan den första upplagan kom ut har 
boken haft stor spridning runtom i Sverige, och en statlig utredning, Mäns 
våldsutövande – barns upplevelser, visar att metoden Trappan är den i 
särklass mest använda i Sverige idag. I samma utredning konstaterades 
emellertid att det förelåg stora brister vad gäller kompetensen på området, 
samt i dokumentation, uppföljning och utvärdering av arbetet med barn som 
bevittnar våld i nära relationer.59

  
 

3.2.2 En kommentar 
Barn kan på olika sätt ta skada av att bevittna våld och behöver därmed ett 
rättsligt skydd och ett stöd som i sin tur kan bidra till att de tas på allvar. 
Barn som bevittnar våld kan ta lika stor skada som barn som direkt blir 

                                                
56 Pressmeddelande från Rädda Barnen. 
57 Jansson & Almqvist, Läkartidningen 2000 s. 4099. Se vidare Pynoos R, Eth S. Witness to 
violence: The child interview. Am Acad Child Psychiatry1986; 25: 306-19. 
58 Arnell & Ekbom (1999).  
59 Eriksson, Biller & Balkmar (2006) s. 11-12  
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utsatt för fysiskt våld, och för att förhindra att dessa barn växer upp och 
antingen blir den som utsätts eller utsätter andra för våldet, måste de så snart 
det är möjligt uppmärksammas. Alltför många av barn som tvingas bevittna 
våld förbises och förblir dock osynliga för myndigheter och domstolar. 
Lagändringen i socialtjänstlagen syftar till att synliggöra dessa barn så de 
kan få den hjälp och det stöd de behöver. I de källor som studerats i detta 
avsnitt ”talas” det om barn. Ett tydligare barnperspektiv borde emellertid 
låta barnen komma till tals i större utsträckning, eftersom det är först då man 
på riktigt kan förstå ett barn som lever med våld som en del av vardagen. 
Helt klart är att barn som bevittnat våld kan härleda rättigheter ur både 
svensk och internationell rätt. Varken Barnkonventionen eller den svenska 
föräldrabalken nämner uttryckligen barn som bevittnar våld men detta torde 
falla inom de generella bestämmelserna. 
 

3.3 Ekonomisk ersättning ur ett 
brottsofferperspektiv 

Att bli utsatt för ett brott kan som tidigare framkommit, vara en traumatisk 
upplevelse och brottsoffret riskerar att drabbas av både fysiska och psykiska 
skador samt orsakas förluster av ekonomisk art. Ekonomisk ersättning kan 
inte göra ett brott ogjort men ersättningen kan bidra till en känsla av 
upprättelse för offret och kan kompensera de skador som uppkommit på 
grund av brottet. Ersättning kan utgå från tre olika system, som baseras på 
delvis olika regler och grunder med skilda utgångspunkter. I första hand kan 
brottoffret rikta skadeståndsanspråk mot gärningsmannen. Kan inte 
gärningsmannen betala eller är okänd, kan brottsoffret få ersättning via 
överfallsskydd i sin hemförsäkring. Kan brottsoffret inte få någon 
ekonomisk ersättning från varken skadestånd eller försäkring finns det 
möjlighet att erhålla ersättning från den statliga brottsskadeersättningen. 
Ersättning för skador på grund av brott utgår således från tre olika system, 
och som framställningen nedan avser att visa, är dessa både samtida och 
subsidiära till varandra. 
 
Skadestånd är en form av ersättning som ska sätta den skadelidande i 
samma ekonomiska ställning som om aktuell skada inte hade inträffat. 
Historiskt sett kan skadeståndet beskrivas som en straffrättslig bot. Man 
ansåg att skadeståndet var en slags sanktion för klandervärda handlingar 
som någon gjort sig skyldig till. Under 1800-talet blev culparegeln mer 
framträdande inom skadeståndsrätten, vilket innebar att skadevållarens 
skuld till skadan hamnade i fokus och skadeståndsbestämmelserna blev 
därmed tillämpliga även då skador uppkommit utan samband med brottslig 
gärning. Skadeståndet hade två viktiga funktioner, en avskräckande och 
moralbildande funktion, samt en reparativ funktion.60

                                                
60 Prop 1972:5 s. 75 och SOU 1992:84 s. 52 ff. 

 Nu för tiden 
avgränsas skadeståndsrätten efter praktiska kriterier, oftast genom 
rättsreglernas innehåll. Ersättningen har två uttalade syften, dels en reparativ 
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funktion, och dels ska den utgöra en form av upprättelse.61 Idag har den 
skadelidande möjlighet för att få ersättning även då den primärt 
skadeståndsskyldige inte kan ersätta skadan och man talar därför ofta om 
ersättningsrätt snarare än skadeståndsrätt. Även inom ersättningsrätten är 
dock utgångspunkten att man behandlar situationer där en skada på något 
sätt uppstått.62

 
  

En full förståelse av skadeståndets betydelse i samhället kräver en god 
kunskap om skadeståndsrättens position i svensk rätt. Skadeståndsrätten 
tillhör civilrätten då den reglerar förhållandena mellan privata och likställda 
aktörer. Ersättningsrätten däremot måste anses ha offentligrättsliga inslag, 
då den inkluderar förhållanden mellan individ och stat. Merparten av 
regleringen på skadeståndsområdet återfinns i skadeståndslagen (1972:207). 
Lagbestämmelserna är dock allmänt hållna och ger inte mycket ledning för 
rättstillämpningen. På grund av delvis historiska skäl, men främst praktiska 
svårigheter med att precisera skadeståndsrättsliga begrepp såsom 
oaktsamhet, uppsåt och kausalitet i lagtexten, styrs tillämpningen i praktiken 
till stor del av förarbeten och domstolarnas rättspraxis.63

 
  

3.3.1 Skadeståndets funktion och 
grundläggande principer  

En grundläggande fråga i diskussionen om det skadeståndsrättsliga systemet 
är varför vissa handlingar ska grunda en skyldighet att utge ett skadestånd, 
och vad som är tänkt att uppnås genom en sådan skyldighet. För att 
motivera och rättfärdiga skadeståndsreglerna brukar man inom 
rättsvetenskapen tala om skadeståndets funktion och grund. Med 
skadeståndets funktion avses de verkningar eller effekter av skadeståndet 
som ger en förklaring till varför reglerna om skadestånd är lämpliga och 
nyttiga.64 Skadeståndets funktion är tätt sammanlänkad med dess grund, 
som är den teori som förklarar varför funktionen är önskvärd. 
Förklaringarna, som kan syfta både på beskrivningar av vad som anses 
utgöra gällande rätt och ställningstaganden om en framtida utformning av 
skadeståndsrätten, kan vara historiskt kausala, moraliskt rättfärdigande eller 
ändamålsbestämda. Skadeståndsrätten rör sig inom områden som är starkt 
färgade av etik och värderingar, vilket medför att det kan vara svårt att skilja 
mellan deskriptiva och normativa utsagor när man talar om skadeståndets 
funktion och grund. 65

 
  

Den svenska skadeståndsrätten reglerar många olika situationer och är ett 
mycket komplext rättsområde som har diskuterats i termer av djungel och 
lapptäcke. Förklaringar och motiveringar har anklagats för att vara 
                                                
61 Se prop 1972:5, SvJT 1987 s. 397-421, SOU 1992:84 om preventiv eller reparativ 
rättvisa 
62Hellner & Radetzki (2010) s. 25-29  
63 Hellner & Radetzki (2010) s. 29-30 och prop. 2000/01:68 s. 115 
64 Hellner & Radetzki (2010)  s. 39 
65 Hellner & Radetzki (2010)  s. 46-47 
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efterrationaliseringar av regler som tillkommit av helt andra orsaker och inte 
låter sig rationaliseras.66 Som redan nämnts är skadeståndrättsliga rättsregler 
oftast mycket allmänt formulerade. Det finns emellertid ett fåtal 
grundläggande principer som formulerats på olika sätt och med olika grad 
av precision, som styr den skadeståndsrättsliga argumentationen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de mest grundläggande 
förutsättningarna för skadeståndsansvar är att en skada har inträffat och 
drabbat någon annan än skadevållaren själv, samt att det förelegat en plikt 
för skadevållaren att handla på sådant sätt att skada ej uppkommit. Inom den 
utomobligatoriska skadeståndsrätten är också grundläggande för ansvar att 
det finns ett orsakssamband mellan den ansvarsgrundande handlingen och 
skadan.67

 
 

3.3.2 Olika typer av skadestånd och skador  
Inom svensk rätt skiljer man mellan inomobligatoriska skadestånd som 
utgår vid kontraktsbrott av olika slag och utomobligatoriska skadestånd som 
utgår utan att något kontraktsförhållande mellan parterna föreligger. Skador 
kategoriseras sedan utifrån vilket intresse som skadats. Sakskador inkluderar 
skador på föremål samt följdskador av sådana skador. Personskador 
inkluderar skador och följdskador som drabbat människans fysiska eller 
psykiska hälsa.68 Ren förmögenhetsskada är den beteckning som används 
för att beskriva ekonomiska skador utan samband med person- eller 
sakskada.69

 
  

Enligt förarbetena avses med personskada både kroppsliga och psykiska 
defekttillstånd. Man säger att psykiska besvär kan bestå i chockverkan av en 
viss händelse men också i efterföljande traumatiska neuroser. För att de 
psykiska besvären ska anses som en personskada krävs dock att en 
medicinskt påvisbar effekt föreligger. Den naturliga vrede, rädsla, oro eller 
sorg som vanligen upplevs i samband med en skadegörande handling är inte 
tillräckligt. Klassificeras en psykisk skada som en personskada, ges och 
beräknas ersättningen enligt huvudregeln i 5 kap 1 § skadeståndslagen.70

                                                
66 Hellner (1990) s. 218.  

 
Det som ges ersättning för är 1) sjukvårdskostnad och andra kostnader för 
den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den 
skadelidande särskilt nära, 2) inkomstförlust, 3) fysiskt och psykiskt lidande 
av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat 
stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. 
Ersättning för sveda och värk samt lyte och men bestäms i regel 
schablonmässigt enligt tabeller som fastställs av Trafikskadenämnden. Den 
som har drabbats av en chockskada torde inte vara berättigad till ersättning 

67 Hellner & Radetzki (2010) s. 108-118  
68 Se SkL §§ Hellner & Radetzki (2010)  s. 25-26  
69 1 kap. 2 § SkL 
70 Prop. 2000/01:68 s. 17-18 och SOU 1995:33 s. 61 f. 
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för kränkning. Förklaringen är att en kränkningsgrundande handling riktar 
sig mot den initialt skadade och inte den chockskadade.71

 
 

I Sverige, liksom i de flesta rättssystem, skiljer man mellan ekonomisk 
skada och ideell skada. Med ekonomisk skada avses ekonomiska förluster 
av olika slag, medan begreppet ideell skada syftar på skador som inte är av 
ekonomisk natur och därför inte heller låter sig mätas i pengar. 
Utgångspunkten i svensk skadeståndsrätt är att ersättning utgår för 
ekonomisk skada. För att ersättning ska lämnas för ideell skada krävs som 
princip, uttryckligt stöd i lag. De ideella skadorna består ofta av kränkningar 
av den personliga integriteten, eller fysiskt och psykiskt lidande i samband 
med personskada.72 Eftersom uppdelningen av skadestånd och skador i olika 
kategorier är konstruerad snarare än naturlig uppstår det 
gränsdragningsproblem, och särskilt omtvistat är vad som är att hänföra till 
ekonomisk skada respektive ideell skada.73 Gränserna ser också olika ut i 
olika rättsordningar och faktiskt även på olika områden inom svensk rätt.74

  
  

Utvecklingen av den offentliga och privata försäkringen, särskilt på 
personskadeområdet, har som redan nämnts medfört att andra 
ersättningsformer än skadestånd kommit att få allt större betydelse. Flertalet 
personskador ersätts numera till stor del av socialförsäkringen och av olika 
former av enskilda försäkringar på den skadelidandes sida. Försäkringarna 
ger dock i regel inte ersättning för ideell skada vilket medfört att 
skadeståndsrättens främsta uppgift på personskadeområdet i praktiken har 
blivit att kompensera ideell skada.75

 
 

3.3.3 Brottsoffrets möjlighet till kompensation 
vid kränkning  

De flesta brottsoffer som blivit utsatta för brott känner någon form av ilska, 
rädsla, upprördhet eller sorg. Upplevelsen av en kränkning är emellertid 
individuell och olika människor känner sig kränkta av olika anledningar och 
på skilda grunder. En kränkning innebär i enlighet med 2 kap 3 § 
skadeståndslagen ett angrepp på den skadelidandes personliga integritet, 
privatliv och människovärde. Skadan uppkommer när någon allvarligt 
kränker annan genom brott som innefattar ett angrepp på dennes person, 
frihet, frid eller ära.76

                                                
71 Prop. 2000/01:68 s. 37 och SOU 1992:84 s. 208 f 

 Kränkningsersättningen är ett försök att på ekonomisk 
väg kompensera för den kränkande handlingen som offret blivit utsatt för 
genom brottet, och då detta inte tagit sig medicinska uttryck i form av en 

72Prop. 2000/01:68 s. 1 och s. 17. Vid personskada finns en möjlighet att få ideell ersättning 
både för lidande av övergående natur (sveda och värk) och av bestående art (lyte och men) 
samt för särskilda olägenheter till följd av skadan. Se vidare Hellner & Radetzki (2010) s. 
390 
73 Prop. 2000/01:68 s. 17 
74 Hellner & Radetzki (2010) s. 25-26 
75 Prop. 2000/01:68 s.17 
76 Samma bestämmelse återfinns i 2 § 2 st brottskadelagen 
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personskada. Ersättningen ska ge brottsoffret möjlighet att unna sig något, 
och möjliggöra återställande av självrespekten och självkänslan hos den 
skadelidande. Den ekonomiska kompensationen kan sägas utgöra ett bevis 
för brottsoffret och människor i dess omgivning att samhället betraktar den 
utsatte som ett brottsoffer.77 Vid skadestånd på grund av kränkning kan 
sanktionen i något högre grad än vid person- och sakskada sägas påminna 
om en sanktion mot ett av rättsordningen ogillat handlande, och en 
jämförelse med straffansvaret ligger nära till hands.78

 
   

År 2002 ersattes bestämmelsen om ideell skada i 1 kap. 3 § 
skadeståndslagen med ett tydligare och utvidgat stadgande i lagens 2 kap. 3 
§.  Samtidigt infördes ett nytt stycke i 5 kap. 6 § som särskilt reglerar 
skadestånd på grund av kränkning.79 Enligt 2 kap. 3§ skadeståndslagen ska 
den som kränker någon annan genom brott ersätta den skada som 
kränkningen innebär. Enligt förarbetena är det den faktiska skadan och inte 
kränkningen som ska ersättas. Då lagen talar om den skada som 
kränkningen innebär måste det dock anses korrekt att tala om ersättning för 
själva kränkningen.80 Vid införandet av bestämmelsen ville man, i likhet 
med de andra ansvarsbestämmelserna, inte utelämna begreppet skada.81 Den 
skada som kränkningsersättningen avser att ersätta är den kränkning som 
uppkommer just i samband med övergreppet, vilket kan jämföras med 
ersättning för sveda och värk vid personskada som syftar till att ersätta 
efterföljande lidande.82 Skadan ska som huvudregel bedömas objektivt 
utifrån etiska och sociala värderingar.83 Vissa brott anses typiskt sett ge 
upphov till svårare kränkningar än andra, exempelvis allvarliga våldsbrott 
och sexualbrott.84 Särskild vikt ska läggas vid om angreppet strider mot 
grundläggande samhällsvärderingar. Gärningsmannens grad av skuld ska 
dock inte inverka på bedömningen. Bara om själva kränkningen påverkas av 
gärningsmannens skuld kan det få betydelse för ersättningens storlek. 85 
Även grovt vårdslösa gärningar kan på så sätt få till följd att skadestånd eller 
ersättning för kränkning utgår, förutsatt att gärningen ligger nära en 
uppsåtlig handling med samma kränkande innebörd.86

 
 

Det kan vara svårt att se skillnaden på skadan och den kränkande handlingen 
i sig, och en motsägelsefull argumentation och bristen på formella normer 
                                                
77 Prop. 2000/01:68 s. 48-51, SOU 1992:84 s. 213-214, NJA 1997 s. 723, prop. 1975:12 s. 
111 
78 Hellner & Radetzki (2010) s. 58 
79 Samtidigt tillkom bestämmelser om kränkningsersättning i brottsskadelagen. 
80 Prop. 2000/01:68 s. 66 
81 Prop. 2000/01:68 s. 49 
82 Prop. 2000/01:68 s. 19 
83 I vissa situationer finns en möjlighet att ta hänsyn till individens subjektiva upplevelse av 
skadan. Se vidare Schultz (2008) s. 67 
84 I förarbetena till SkL (se prop 1975:5 s. 570 och prop. 2000/01:68 s. 48) finns en 
uppräkning av brott som kan ligga till grund för kränkningsersättning. Uppräkningen är 
dock inte uttömmande, utan det avgörande är huruvida brottet angriper ett sådant intresse 
som bestämmelsen avser att skydda. Det krävs dock att handingen är otillåten och att 
gärningsmannen har ett personligt ansvar. 
85 Prop. 2000/01:68 s. 51-53 
86 Prop. 1977/78:126 s.14 och prop. 2000/01:68 s.68 
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har också kritiserats i doktrinen, där det påstås att skadan identifieras som 
handlingen. Även i praxis görs bedömningarna av själva gärningen utan 
resonemang kring konsekvenserna för den skadelidande.87 När skadan är 
otydligt formulerad och dessutom synes vara identisk med skadevållarens 
handling faller det grundläggande skadeståndsrättsliga kravet på 
orsakssamband mellan handling och skada. Ett sådant samband verkar 
förutsättas genom lagregelns formulering, men det blir mycket märkligt att 
försöka analysera sambandet mellan skadan och handlingen när dessa är 
identiska.88 Andra åsikter som framförts i doktrinen är att utformningen av 
lagtexten gjort att bedömningar av huruvida en kränkning är för handen 
måste ske i konflikt med skadeståndsrättens inre moralitet, och att 
ersättningen fått en undantagskonstruktion som är ohållbar i längden.89

 
 

3.3.4 Skadestånd till närstående 
Inom skadeståndsrätten görs en åtskillnad mellan någon som direkt tillfogas 
en skada och att någon åsamkas en skada indirekt eller medelbart. Sådana 
följdskador som inte utgör initialskadan benämns tredjemansskador. När 
följdskadan är en personskada i form av psykiska besvär, också kallad 
chockskada, har termen oegentlig tredjemansskada kommit till 
användning.90

 
  

Huvudregeln inom svensk skadeståndsrätt är att det bara är den som lidit 
direkt personskada som är berättigad till skadestånd. Till stöd för 
huvudregeln nämns ofta förutom att skadan ska vara en följd av det 
inträffade att det dessutom ska vara en påräknelig följd för den 
skadeståndsskyldige. I en artikel från 1969 diskuterar Hellner den 
rättspolitiska grunden för att tredje man inte får ersättning under samma 
förutsättningar som den omedelbart skadelidande. Han konstaterar att 
grunden är oklar, men att hänvisningar ofta görs till bristande adekvans, att 
förluster som drabbar tredje man kan anses vara svårberäkneliga, och till 
normskyddsläran, att syftet med skadeståndsreglerna inte är att skydda 
tredje man. Han framför att skälen för att medge ersättning vid chockskador 
är starkare än vid tredjemansskador och att chockskador borde ses som en 
särskild typ av personskador.91 Hellner anser inte att bristen ligger i 
adekvansen då tredjemansskador i själva verket är både förutsebara och 
typiska. Det handlar istället om en speciell begränsning av skadeståndet vid 
egentliga tredjemansskador, i och med att det för att en tredjeman ska få 
ersättning krävs att denne har ett närliggande intresse knutet till den skadade 
personen.92

 
 

                                                
87 Schultz (2008) s. 35 
88 Schultz (2008) s. 31-34 
89 Schultz (2008) s. 27-44 och Dahlstrand (2007) s. 121-125 
90 Andersson (1997) s. 249 
91 Hellner SvJT 1969 s. 332ff. 
92 Hellner & Radetzki (2010) s.364ff. och Andersson (1997) s.20 
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Förutsättningarna att få ersättning skiljer sig åt beroende på vilken typ av 
skada som följdskadan utgörs av. En huvudprincip som kommit till uttryck 
genom NJA 1988 s. 62 innebär att den som vållat initialskadan inte är 
skyldig att ersätta tredjeman för en så kallad allmän förmögenhetsskada. 
Består däremot följdskadan av en sakskada eller personskada ersätts dessa 
på samma sätt som initialskadan. I de fall då personskadan består i psykiska 
besvär har tidigare den principen gällt att skadevållaren inte varit skyldig att 
utge ersättning för sådan skada. I och med Högsta domstolens avgörande i 
NJA 1993 s. 41 I och II93 började dock en utveckling i praxis mot en ökad 
möjlighet att få ersättning för psykiska besvär, en utveckling som senare 
ledde fram till en ändring av 5 kap. 2 § skadeståndslagen år 2002.94

 
 

Enligt 5 kap. 2 § 1 st 3 skadeståndslagen kan ersättning utgå för 
personskada som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne 
särskilt nära. I propositionen till 2002 års lagändring framgår att i begreppet 
särskilt närstående omfattas i första hand medlemmar av samma etablerade 
hushållsgemenskap som den skadelidande, och som exempel nämns make, 
registrerad partner, sambo, barn och föräldrar.95 Till skillnad från vad som 
var fallet före lagändringen gäller bestämmelsen oavsett ansvarsgrund. I 
förarbetena konstateras att bestämmelsen inte ska tolkas motsatsvis, att 
ersättning inte skulle kunna utgå när personskadan inte har lett till döden.96 
Psykiska besvär kan givetvis även framkallas av att en nära anhörig skadas. 
Det är då dock inte lika säkert att besvären är en förutsebar och typisk följd 
av skadehändelsen, särskilt om den nära anhörige endast skadats lindrigt. 
Av förarbetena framgår att det inte går att dra en lika fast gräns mellan 
allvarliga och lindriga fall av personskador som mellan dödsfall och andra 
fall.97 Som exempel på fall där skadestånd skulle kunna tänkas utgå i andra 
fall än sådana där initialskadan lett till döden, nämns fall då någon fått en 
chock av att bevittna att en nära anhörig har skadats allvarligt. Ett annat 
exempel som nämns är att den nära anhörige har överlevt efter att ha svävat 
mellan liv och död.98

 
 

I NJA 2006 s. 26 konstaterar Högsta Domstolen att det i fråga om psykiska 
besvär ligger i sakens natur att gärningens beskaffenhet har betydelse för 
skadans intensitet. Psykiska besvär till följd av ett uppsåtligt brott anses 
allvarligare än om den anhörige blivit utsatt för ett oaktsamhetsbrott. En 
svår gränsdragningsfråga gäller emellertid skadans art och svårighetsgrad. 
Vid lindriga skador kan kausaliteten till närståendes psykiska besvär te sig 
tveksam. Enligt HD krävs allvarligare och varaktig chockupplevelse för rätt 
till ersättning ska erhållas och HD har uttalat som ett bedömningskriterium 
att skadan ska varit livshotande under en inte alltför obetydlig tid. HD 
                                                
93 HD erkänner i detta fall en ersättningsrätt vid dödsfall pga. mycket allvarlig och 
upprörande brottslighet (mord och våldtäkt). 
94 Andersson (1997) s. 253ff. 
95 Prop. 2000/01:68 s. 37 och 72. Även andra personer kan dock någon gång anses 
ersättningsberättigade. I NJA 2000 s. 521 ansågs sex vuxna syskon till en mördad ha rätt till 
ersättning trots att de inte bodde tillsammans med den dödade.  
96 Prop. 2000/01:68 s. 71-72 
97 Prop. 2000/01:68 s. 33 
98 Prop. 2000/01:68 s. 33-34 och s. 72 
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utesluter dock inte andra fall där ersättning kan komma i fråga. I dessa fall 
är det rimligt att sätta ner kravet på skadans omfattning och intensitet för att 
psykiska besvär eller annan personskada ska anses uppkommit. Ett problem 
är vilka som ska anses omfattas av närståendekretsen, och en fråga som 
kräver ytterligare utredning är då en närstående får dubbel ersättning för 
ideell skada då denne skadas själv, samt upplever att anhörig gör det i 
samma händelse, och denna upplevelse intensifieras genom iakttagelsen.99

 
   

Det råder en restriktiv inställning till att medge ersättning för personskador 
då skadan utgörs av psykiska besvär. Man menar att skadeståndsansvaret 
och därmed de ersättningsberättigade måste avgränsas på något sätt. 
Principerna om adekvat kausalitet är grundläggande och fast förankrad inom 
skadeståndsrätten. Alltför avlägsna och oväntade skadeverkningar bör inte 
ersättas. Det kan vara svårt att bevisa orsakssamband och därmed fastställa 
att en person faktiskt lidit en personskada till följd av den initiala händelsen. 
Om beviskraven skulle sänkas finns en risk för simulering och ogrundade 
påståenden om psykiska besvär. Att psykiska besvär historiskt sett 
betraktats med en viss misstänksamhet kan även det tänkas utgöra en orsak 
till den restriktiva inställningen.100

 
 

Det är av stor betydelse men kan ibland vara svårt, att avgöra mot vem den 
skadegörande handlingen riktats. Det råder gränsdragningsproblem mellan 
de fall då psykiskt besvär anses vara en följdskada och den skadelidande 
endast drabbats indirekt, och de fall där personen anses vara direkt drabbad 
av den initiala händelsen. Kritiska röster mot psykisk misshandel har även 
kritiserats i doktrinen då det skulle vidga möjligheter till skadestånd för 
anhöriga.101

 
 

Enligt Strömbäck har domstolarna och lagstiftaren varit överdrivet 
försiktiga och återhållsamma på detta område. Strömbäck menar att frågan 
om adekvat kausalitet måste anses tillgodosedd i fråga om närståendes 
psykiska besvär. Lagstiftarens presumtion om psyksiska besvär vid dödsfall 
oberoende av orsaken till dödsfallet, borde gälla även vid svår kroppsskada. 
Detta oavsett om brottet i sig är mindre allvarligt. Samma ersättningsrätt 
som i dödsfallen är både logisk, rimlig och förenlig med lagstiftarens 
intentioner när det gäller sättet skadan uppkommit. För att inte 
skadeståndsskyldigheten ska svämma över alla gränser vid chockskada kan 
man istället begränsa kretsen av ersättningsberättiga personer.102

 
 

Även Flodin menar att lagstiftaren valt en alltför enkel utväg.  I stället för att 
behandla chockskador generellt krävs att initialskadan har lett till döden. De 
oklarheter och gränsdragningsproblem som tidigare fanns när en 
personskada lett till döden har flyttats över till de fall då personskada inte 
har lett till detta. Om och under vilka förutsättningar närstående kan få 
ersättning för chockskada när initialskadan utgörs av en personskada som 
                                                
99 Strömbäck JT 2006/07 s. 196-197 
100 Andersson, (1997) s. 253-257 
101 Hellner JT 1995/96 s. 101 
102 Strömbäck JT 2007/08 s. 188 och s.195-196 
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inte har lett till döden framstår som oklart och några klargörande uttalanden 
finns inte i propositionen till lagändringen, Den nuvarande situationen 
framstår som otillfredsställande, vilket även beror på att Högsta domstolen 
har intagit en alltför försiktig inställning till möjligheten att utvidga det 
ersättningsberättigade området.103

 
 

3.3.5 Försäkringsersättningar 
Finns det ingen möjlighet för brottsoffret att få skadestånd antingen på 
grund av att gärningsmannen saknar ekonomiska förutsättningar att betala 
eller är okänd kan offret få ersättning via sitt försäkringsbolag. En 
förutsättning är dock att den skadelidande omfattas av något 
försäkringsskydd genom avtal, en så kallad omvänd ansvarsförsäkring. Ofta 
är det genom försäkringsbolagens hemförsäkringar som ersättningar till 
brottsoffren utgår. Försäkringarna grundas på ett avtalsförhållande och 
baseras därmed på civilrättslig lagstiftning. Överfallsskydd ingår i de flesta 
försäkringsbolags villkor och ger den försäkrade ersättning som denne blivit 
utsatt för ett överfall.104 Inom en del försäkringsbolag är ersättningen 
subsidiär till annan ersättning och gäller inte om den skadelidande kan få 
ersättning från någon annan försäkring, till exempel arbetsskadeförsäkringen 
eller det statliga personskadeskyddet.105

 
  

Försäkringsbolagen har utformat sina villkor som antingen 
summaförsäkringar, där ersättning utgår med en i förväg fastställd summa, 
eller som skadeförsäkringar, som lämnar ersättning utifrån den konkreta 
situationen i det enskilda fallet. Försäkringsvillkoren hos de olika bolagen är 
relativt likvärdiga oavsett ersättningens utformning. Skyddet gäller för 
privatlivet, men gäller inte om den skadelidande utan skälig anledning 
utsätter sig för risken att skadas. Detta gäller även om skadan blir 
allvarligare än som kunnat förutses, eller om den skadade har varit påverkad 
av alkohol eller andra berusningsmedel, om det inte kan påvisas att skadan 
saknat samband med påverkan.106 Gemensamt för de olika 
försäkringsbolagen är att de högsta utbetalda beloppen begränsas. 107

 
 

                                                
103 Flodin SvJT 2008 s. 550 
104 Försäkringsavtalslag (2005:104) sätter de yttre gränserna för försäkringsavtalet. De 
försäkringsvillkor som studeras här är: Folksam Försäkringsvillkor Hem och villa 2010-01-
01, Länsförsäkringar Hemförsäkring villkor H 10 2010-01-01, If Hemförsäkringsvillkor 
2010-05-01, Trygg Hansa Hem-, villahem-, och fritidsbostadsförsäkringsvillkor 2009-01-
01. 
105 Se t.ex. Länsförsäkringars hemförsäkring Villkor H 10 s. 23 och Folksam 
Försäkringsvillkor Hem och villa 2010-01-01 s. 19 
106 Folksam Försäkringsvillkor Hem och villa 2010-01-01 s. 19-21, Länsförsäkringar 
Hemförsäkring villkor H 10 2010-01-01 s. 23-24, If Hemförsäkringsvillkor 2010-05-01 s. 
14-15, Trygg Hansa Hem-, villahem-, och fritidsbostadsförsäkringsvillkor 2009-01-01 s. 
40-44. 
107 Se t.ex. Länsförsäkringar Hemförsäkring villkor H 10 2010-01-01 s. 24 och If 
Hemförsäkringsvillkor 2010-05-01 s. 15. En liknande begränsning finns i 
brottsskadeersättningen enligt 11 § brottsskadelagen. Här begränsas personskada till högst 
20 gånger prisbasbeloppet. 
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Brottsoffer som bor med gärningspersonen har inte rätt till ersättning enligt 
försäkringsavtalen. Det medför att framför allt kvinnor som blir utsatta för 
våld av någon de är sammanboende med inte räknas som brottsoffer i dessa 
sammanhang.108 Att reglera denna typ av skador genom privata försäkringar 
anses av försäkringsbranschen vara i princip omöjligt eftersom 
överfallsskyddet dels anses gälla ett utifrån kommande angrepp, dels skulle 
medföra alltför höga premier och riskerar att komma gärningsmannen 
tillgodo.109

 
  

3.3.6 Brottsskadeersättning  
Kan inte brottsoffret få ersättning av gärningspersonen eller via något 
försäkringsavtal kan brottsskadeersättning utgå. Brottsskadelagen 
(1978:413) är en offentligrättslig lagstiftning, där ersättningen finansieras 
genom allmänna skatter.110 Ersättningen ska inte ses som något skadestånd 
från samhällets sida för bristande skydd gentemot medborgarna. 
Brottsskadeersättningen kan istället beskrivas som en garanti eller yttersta 
skydd för den skadelidande och ersättningen syftar till att ge brottsoffret 
någon form av reparativ ersättning för skadan.111 Den statliga ersättningen 
grundar sig på ett antal principer som ger uttryck för en solidaritet från 
samhällets sida och en allmän hänsyn till brottsoffret. Samhället har på 
grund av sociala och humanitära skäl ett ansvar vid personskador, då dessa 
ofta innebär ett kraftigt ingrepp i den skadelidandes livsföring och 
försörjningsmöjligheter.112

 
  

Ersättningen är subsidiär till annan ersättning och vid bestämmande av 
brottsskadeersättning ska därför skadestånd eller andra ersättningar på grund 
av skadan avräknas.113

                                                
108 Folksam Försäkringsvillkor Hem och villa 2010-01-01 s. 19, Länsförsäkringar 

Hemförsäkring villkor H 10 2010-01-01 s. 23, If Hemförsäkringsvillkor 2010-05-01 s. 14, 
Trygg Hansa Hem-, villahem-, och fritidsbostadsförsäkringsvillkor 2009-01-01 s. 40. 

 Även om brottskadeersättningen inte är att betrakta 
som ett skadestånd, baseras den på skadeståndsrättsliga principer och regler 
om bland annat full gottgörelse för skadan. I 5 § 2 st brottsskadelagen finns 
en direkt hänvisning till 5 kap. 6 § skadeståndslagen. För att ersättning ska 
utgå krävs att offret blivit skadad genom ett brott, genom en handling som 
är otillåten, och att gärningspersonen har ett personligt ansvar. Det krävs 
dock inte att brottet är uppsåtligt eller att gärningspersonen har fällts till 
ansvar för brottet. Brottsskadeersättning kan även betalas ut om brottet är 

109 SOU 1998:40 s. 227 
110 En möjlighet för den som blivit skadad på grund av brott att erhålla ersättning från staten 
har funnits sedan 1930-talet. Hänsyn till brottsoffret och dess intresse kom dock att tas först 
under senare delen av 1980-talet. Tidigare syftade ersättningen till att bidra till en positivare 
hållning till kriminalvården i samhället samt underlätta rehabiliteringen för 
gärningsmannen. Se vidare Mannelqvist SvJT 2006 s. 380-381 
111 Prop. 1977/78:126 s. 9 och s. 38 samt 2005/06:RFR1, s. 8.  
112 Prop. 1977/78:126 s. 9ff. 
113 6-8 §§ brottsskadelagen 
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preskriberat.114 En konsekvens av detta blir således att en och samma 
skadehändelse kan prövas av både allmän domstol och hos 
Brottsoffermyndigheten, vilket gör att utfallen kan bli olika. Myndigheten är 
nämligen inte bunden av domstolen när det gäller att bestämma en 
kränkning och på vilken nivå ersättningen ska ligga.115 Enligt 12 § 2 st 
brottsskadelagen kan Brottsoffermyndighetens beslut inte överklagas. Att 
myndigheten frångår domstolens bedömning beror enligt dem själva på att 
rättstillämpningen inte varit korrekt, att ersättningsnivån klart avviker från 
praxis eller att myndigheten kan grunda sitt beslut på omständigheter som 
inte varit kända för domstolen.116 Utbetalning av brottsskadeersättning 
medför dock inte att skadevållaren undandras från skadeståndsansvar 
eftersom Brottsoffermyndigheten får ett regressanspråk gentemot 
gärningspersonen.117 Domstolen hänvisar ofta till den praxis avseende 
kränkningsersättning som bildas av Brottsoffermyndigheten och 
myndigheten har på detta sätt kommit att bli en praxisbildande instans. 
Samtidigt är avgöranden från Högsta Domstolen vägledande för 
Brottsoffermyndigheten. Är skadeståndet sakprövat tenderar dock 
myndigheten att i de flesta fall fastställa brottsskadeersättningen till samma 
belopp.118

 
 

Brottsskadeersättning utges vid personskada och kränkningar till följd av 
brott. I undantagsfall utgår ersättning även vid sakskada eller ren 
förmögenhetsskada.119 Ersättningen kan jämkas dels utifrån 
skadeståndslagens allmänna jämkningsgrund om den skadelidandes 
medverkan, och dels på grund av brottsoffrets uppträdande, om offrets 
antingen uppsåtligt eller av oaktsamhet ökat skaderisken. Det anses vara 
rimligt att den som deltagit i brottslig eller i annan klandervärd verksamhet 
får finna sig i en reducerad ersättning, eftersom det skulle kunna upplevas 
som stötande om den skadade i en sådan situation får full ersättning.120

 
  

Som huvudregel i brottsskadelagen krävs för rätt till ersättning att det finns 
en rätt till skadestånd. Tidigare saknade barn som bevittnade våld men 
enbart drabbats av psykiska besvär, som inte kunde anses konstituera en 
förutsebar och adekvat personskada, rätt till ersättning. Sedan 15 november 
2006 betalas emellertid brottsskadeersättning i enlighet med 4 a § 
brottsskadelagen till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada 

                                                
114 Prop. 1977/78:126, s. 7 och s. 38 samt SOU 1977:36, s. 139 f. Med brott avses både 

straffbelagda handlingar enligt brottsbalken (BrB) och brott enligt specialstraffrättslig 
lagstiftning, bl.a. trafikbrott. Se t.ex. NJA 1997 s. 315 och NJA 1997 s. 572. Det finns 
dock en preskriptionstid för brottsoffret avseende rätt att kräva ersättning från 
Brottsoffermyndigheten enligt 14 § brottsskadelagen.  

115 Mannelqvist  JT 2005/06 s. 791  
116 Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003 s.9 
117 Se 17 § brottsskadelagen. Finna också ett avdrag för ett självriskbelopp som i huvudsak 
alla brottsoffer omfattas av, i enlighet med 10-11 §§ brottsskadelagen.  
118 Mannelqvist JT 2005/06 s. 791-792. NJA 1997 s. 315 och NJA 2005 s. 919. Se även 
prop. 1977/78:126 s.44, prop. 2000/01:68 s. 19 och 2005/06:RFR1 s.10 
119 Se 1-4 §§ brottsskadelagen 
120 Prop. 1977/78:126, s. 24 f, prop. 1998/99:41, s. 13 ff och bet. 1998/99:JuU20 samt 
Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003, s. 22 f. 
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tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående 
person. I förarbetena konstateras att en sådan upplevelse kan ge upphov till 
känslor och reaktioner av samma slag som när barnet själv utsätts för brott. 
Barn som bevittnat våld mot närstående är främst i behov av annat stöd, 
men den ekonomiska ersättningen anses kunna synliggöra dessa barns 
utsatthet och i viss mån utgöra en upprättelse då deras upplevelser 
uppmärksammas och bekräftas. Staten har således tagit på sig ett ansvar för 
dessa barn men någon regressrätt för staten finns inte, då vägen via 
gärningsmannens eventuella skadeståndsansvar inte tas.121 
Brottsoffermyndigheten gör en självständig prövning om huruvida 
ersättning ska utgå, och av avgörande betydelse är om brottet typiskt sett 
kan medföra en sådan påverkan. Det krävs således inte någon utredning i det 
enskilda fallet som visar att barnet faktiskt påverkats psykiskt.122 Som motiv 
att bara införa dessa barn som brottsoffer i den offentligrättsliga 
lagstiftningen, och inte inom skadeståndrätten, angavs i förarbetena att det 
skulle innebära en avvikelse från allmänna skadeståndsrättsliga principer 
och att det inte ansågs möjlig utan goda skäl, och några sådana skäl ansåg 
man inte förelåg.123

 
 

Den 9 september 2010 tillsattes en kommitté som fått i uppdrag att göra en 
bred översyn av brottsskadelagen där bland annat 2006 års reform om 
brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld mot en närstående ska 
utvärderas. När den statliga brottsskadeersättningen tog form under 1970-
talet var den övergripande kriminalpolitiken huvudsakligen inriktad mot 
gärningsmannen. Den skadeståndsrättsliga, straffrättsliga och 
straffprocessuella utvecklingen har sedan dess gått mot ett betydligt större 
fokus på brottsoffret. Som skäl att se över regelverket anges att det därför 
finns ett behov av att säkerställa att denna positiva utveckling har beaktats 
tillräckligt även när det gäller samhällets ekonomiska stöd till den som lider 
skada till följd av brott. Man ifrågasätter också om det nuvarande 
regelverket fullt ut är anpassat till en delvis förändrad brottsstruktur och de 
förändringar som skett på bland annat försäkringsmarknaden.124

 
  

3.3.7 Ett komplicerat samspel – en kommentar 
Skadeståndsrätten har en karaktär av rättsskipning och ansvarsfördelning, 
och uttrycker sällan neutrala regler utan ett värderande innehåll. Detta beror 
på att skadeståndsrätten per definition behandlar situationer där en skada 
uppstått. Skador är sällan önskade utan är istället en oavsedd och oönskad 
effekt av ett handlande, och då de ska åtgärdas uppstår en kostnad som 
någon måste bära. Det råder ett komplicerat samspel mellan skadestånd, 

                                                
121 Ds 2004:56 s. 39-47 
122 Ds 2004:56 s. 46f, s. 78 och s. 82. Enligt en uppskattning gjord i promemorian kan 
ungefär 100 barn per år förväntas bli beviljade den nu föreslagna brottsskadeersättningen. 
Ett genomsnittligt ersättningsbelopp sägs kunna hamna runt 10 000 kr.   
123 Prop. 2005/06:166 s. 24f. 
124 Justitieutskottet kommittédirektiv 2010:84. Uppdraget ska redovisas senaste den 30 april 
2012.  
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försäkring och brottsskadeersättning, något som konstaterades redan vid 
införandet av skadeståndslagen år 1972:  

Gottgörelse för skador utgår således idag från flera skilda källor enligt ett 
mångskiftande system med åtskilliga komponenter, karaktäriserade av ett 
komplicerat samspel mellan skadestånd och olika former av offentlig och privat 
försäkring.125

 

 

Eftersom ersättningarna baseras på olika rättsregler med skilda 
förutsättningar och begrepp blir det skillnader i bedömningarna. Särskilt 
tydligt är det när det gäller diskrepansen mellan skadestånd och 
brottsskadeersättningen eftersom när Brottsoffermyndigheten beslutar om 
brottsskadeersättning ska betalas ut gör myndigheten en från domstolarna 
fristående bedömning, och dess beslut kan inte överklagas. Syftet med 
prövningen av rätten till brottsskadeersättningen är som framgått att 
säkerställa att brottsoffret får någon form av reparativ ersättning, och inte en 
omprövning av gärningspersonens skyldighet att betala skadestånd.  
 
De olika ersättningssystemens avsikt är att ersätta brottsoffret för de skador 
som brottet medfört. Rätten till ersättning enligt de olika systemen är 
emellertid beroende av om den skadelidande betraktas som offer eller inte. 
Brottsofferdefinitionen är snävare inom försäkringsrätten jämfört med inom 
skadeståndsrätten, som i sin tur har en mer begränsad definition än 
brottsskadelagen. Barn som bevittnat våld är ett exempel på en offerkategori 
som endast definieras som offer enligt brottsskadelagen. En motsvarande 
rätt till ersättning finns inte inom varken skadeståndrätten eller 
försäkringsrätten. För att dessa barn ska få skadestånd från gärningsmannen 
för sin personskada krävs inte bara att den anses förutsebar och adekvat, 
utan även att personskadan är medicinskt påvisbar, såvida inte den 
närstående avlidit då chockskada presumeras för anhöriga. Vidare avgränsar 
försäkringsbolagens hemförsäkringsavtal ersättningen om gärningsperson 
och brottsoffer delar hushåll. Någon ersättning utgår, som framgått ovan, 
inte eftersom dessa personer omfattas av samma försäkringsavtal. 
 
Inom viktimologin finns föreställningar om att brottsoffret på samma sätt 
som gärningsmannen måste ta ansvar för sitt agerande. Alla brottsoffer har 
således inte samma status och har inte samma rätt till ersättning.126

                                                
125 Prop. 1972:5 s. 80 

 
Jämkning av ersättning är möjligt enligt både skadeståndslagen och 
brottsskadelagen om den skadelidande på något sätt medverkat till skadan. 
Brottsskadelagen medger emellertid en utökad jämkningsgrund. Som 
huvudregel ersätts inte sakskador av brottsskadeersättningen medan 
kränkningsersättning inte alltid täcks av försäkringsersättningen. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den som har rätt till ersättning enligt 
skadeståndsrättslig synvinkel kan sakna rätt till ersättning enligt de andra 
två systemen, eller exempelvis inte ha rätt ur försäkringssystemet, men ändå 
återigen betraktas som ett brottoffer enligt det statliga ersättningssystemet. 
Genom att anlägga ett brottsofferperspektiv på ersättningsrätten synliggörs 

126 Detta benämns ”victim blaming”, se Granström & Mannelqvist JT 2007/08 s. 35 
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inkonsekvenser i de rättsliga systemen, och viktimologin kan på så sätt 
medverka till en ökad kunskap och insikter både för lagstiftaren och för 
rättstillämparen om konsekvenserna för brottsoffert. 
 

3.4 Skadestånd och straff  

Som nämnts ovan anses skadeståndsrätten som rättsområde inte längre 
bygga på de situationer där klandervärt handlande ägt rum. Det råder 
emellertid ett starkt samband mellan skadestånd och straff i svensk rätt. Det 
finns ett samband av rättsteknisk art genom att en kriminalisering i många 
fall också medför skadeståndsansvar. Ett skadeståndsanspråk som stödjer 
sig på en kriminell gärning handläggs ofta bredvid åtalet, inom samma 
straffprocess. Bedömningarna vad avser exempelvis uppsåt, oaktsamhet, 
orsaksförhållande och adekvans görs dessutom på liknande sätt inom de 
båda systemen. Både straff och skadestånd kan också ur rättspolitisk 
synpunkt ses som en slags reaktion på oönskade handlingar i samhället.127

 
 

Det finns dock skillnader som ger starka skäl att låta bedömningarna avvika 
från varandra.128 Skadeståndsrätten tillhör civilrätten och behandlar 
rättsförhållanden mellan formellt likställda parter, medan straffrätten bygger 
på ett förhållande mellan stat och underordnade individer. Kriminalisering 
av vissa handlingar samt utdömande och verkställighet av påföljd anses vara 
rent statliga angelägenheter.129 Straffet är en sanktion mot handlingar som 
fördömts av samhället och ansetts straffvärdiga, medan skadeståndet i första 
hand ska syfta till att ersätta den som faktiskt lidit skada. Även en 
lagöverträdelse som befinner sig på gränsen till det straffbara området kan i 
många fall medföra betydande skadeståndsskyldighet och på så sätt skiljer 
sig skadeståndet från straffet.130

 
 

3.4.1 Aktuella straffbestämmelser 
Det finns inte ett särkilt brott i brottsbalken (1962:700) som benämns 
barnmisshandel, barnkränkning eller liknande. Oavsett om det är ett barn 
eller någon annan som faller offer för kränkande handlingar och våld så sker 
bedömningen enligt samma straffbestämmelser.131 Enligt 1 kap 2 § 
brottsbalken ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, en gärning anses som 
brottslig endast då den begås uppsåtligen. För att en gärning ska vara 
straffbar utav oaktsamhet måste detta uttryckligen framgå av 
brottsbeskrivningen.132

                                                
127 Hellner & Radetzki (2010) s. 30-31 och s. 61-62.  

 I svensk rätt saknas en definition av begreppet 
uppsåt. Utvecklingen i praxis och i doktrinen har emellertid lett till en mer 

128 Hellner & Radetzki (2010) s. 85 
129 Jareborg (2001) s. 18.  
130Hellner & Radetzki (2010) s. 60-61 och s. 85.  
131 SOU 2001:72 s. 325  
132 Holmqvist m fl. (2002) s. 1:12 
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precis bestämning av begreppet, och man skiljer idag på tre former av 
uppsåt; direkt uppsåt, indirekt uppsåt och likgiltighetsuppsåt.133

 
  

En handling att låta ett barn bevittna våld mot närstående är idag alltså inte 
uttryckligen straffbelagt. Rent teoretiskt finns det emellertid ett antal 
straffbestämmelser som skulle kunna användas för att fälla någon till ansvar 
för att ha låtit ett barn bevittna misshandel eller hot av eller mot en till 
barnet närstående person. Närmast till hands ligger misshandel enligt 3 kap 
5 § och ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. Även grov fridskränkning 
enligt kap 4a § brottsbalken bör nämnas i sammanhanget. I 29 kap. 2 § 8 
brottsbalken stadgas vidare att det ska ses som en försvårande omständighet 
vid bedömningen av ett brotts straffvärde, vid sidan av vad som gäller för 
varje särskild brottstyp, om brottet varit ägnat att skada tryggheten och 
tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person. 
 

3.4.1.1 Misshandel 3 kap. 5 § BrB 
 
Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 
försätter honom eller henne i vanmakt eller något sådant tillstånd, döms för 
misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 
 
Misshandel anses således föreligga då någon tillfogar annan kroppsskada, 
sjukdom eller smärta. Med kroppsskada avses inte bara sådana typiska 
skador som sår, benbrott, svullnader och ledskador utan även 
funktionsrubbningar av olika slag som exempelvis förlamningar eller skador 
på syn eller hörsel. Denna uppräkning är inte på något sätt uttömmande utan 
även annat kan omfattas av begreppet kroppsskada. Begreppet sjukdom 
inbegriper även psykisk sjukdom och psykisk invaliditet samt sådant 
psykiskt lidande som medför en medicinskt påvisbar effekt, till exempel en 
psykisk chock. Med smärta avses ett inte alltför obetydligt fysiskt lidande. 
Misshandel kan även vara att försätta någon i vanmakt eller något annat 
sådant tillstånd, vilket kan vara en fullständig eller partiell förlamning eller 
bedövning av annans kropp.134

 
  

Misshandel kan förövas på många olika sätt, med eller utan vapen eller 
tillhyggen eller angrepp genom andra sorters yttre våld. Det kan även ske 
genom förgiftning samt i vissa fall genom underlåtenhet, till exempel att 
underlåta att skaffa ett barn läkarvård. Det råder en svår gränsdragning 
mellan fysiskt och psykiskt lidande. Lagstiftarens avsikt var att, i vart fall att 
vissa svårare former av psykisk påverkan, skulle falla under 
misshandelsbegreppet. I gränsfall där gärningen inte anses kunna utgöra 

                                                
133 Tidigare eventuellt uppsåt. Uppsåtets nedre gräns går idag vid likgiltighetsuppsåt, detta 
enligt NJA 2004 s. 176 där det konstateras att det krävs att gärningsmannen är likgiltig till 
risken och förverkligandet av en effekt eller förekomst av en omständighet.  Skillnaden mot 
medveten oaktsamhet är att för likgiltighetsuppsåt ska anses föreligga måste 
gärningsmannen vara likgiltig inför både följden och risken.  
134 Holmqvist m.fl. (2002) s. 3:27-3:29 
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misshandel torde någon form av frihets- eller fridsbrott föreligga.135

 

 
Misshandel är ett brott som förutsätter uppsåt, vilket således innebär att 
gärningsmannen måste ha uppsåt till själva effekten, alltså skadan hos 
barnet i fall då dessa exponeras för våld i hemmet. 

Idag vet man genom forskning och undersökningar att barn tar stor skada av 
att bevittna våld av eller mot en närstående. Frågan är om man kan tillämpa 
lagrummet för misshandel och argumentera utifrån att dessa barn blir utsatta 
för psykisk misshandel genom bevittnandet av misshandel mot en 
närstående. Leijonhufvud, professor i straffrätt och verksam vid Stockholms 
universitet, har i en artikel i Svenska dagbladet klart tagit ställning för en 
sådan tolkning av förarbetena till brottsbalken.136

 
 

3.4.1.2 Grov fridskräning 4 kap. 4a § 1 st BrB 
 
Den som begår brottslig gärning enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående 
eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna 
utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 
gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för 
grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. 
 
Enligt brottsbeskrivningen utgörs den brottsliga handlingen av flera 
brottsliga gärningar. Det krävs med andra ord att flera gärningar är uppe till 
domstolens bedömning samtidigt, och att det mellan gärningarna finns ett 
visst samband. För det första måste de rymmas under någon av 
brottsbeskrivningarna i 3, 4 eller 6 kap i brottsbalken. För det andra måste 
gärningarna rikta sig mot samma offer, som ska vara en till gärningsmannen 
närstående eller tidigare närstående person. I första hand avses med det en 
person som gärningsmannen har eller har haft ett förhållande med, till 
exempel gift eller sammanboende med. Begreppet närstående omfattar 
emellertid också personer som är närstående på annat sätt och offret kan 
vara gärningsmannens förälder, syskon, barn eller styvbarn. För det tredje 
krävs dessutom att det är fråga om en upprepad kränkning. De enskilda 
handlingarna är alla straffbelagda var för sig, men de ses och bedöms som 
en helhet och sammanhålls av att var och en av de åtalade gärningarna har 
utgjort led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet, samt att de 
varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla.  
 
Straffbestämmelsen fokuserar på den nedbrytande karaktär som 
systematiska kränkningar riktade mot närstående ofta har. Enligt förarbetena 
avses med ”upprepad kränkning” sådana gärningar som vid upprepade 
tillfällen tar sikte på den personliga integriteten. Hänsyn ska tas till den 
utsatta personens hela situation och till omständigheter i det enskilda fallet. 
Gärningarnas antal ska vara fler än två och ju allvarligare de enskilda 
gärningarna är desto färre gärningar krävs för att kränkningen ska anses som 

                                                
135 Holmqvist m.fl. (2002) s. 3:29 
136 Leijonhufvud. Debattartikel SvD 2005-12-08 
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upprepad. För det fjärde krävs att alla brottsliga gärningar ska ha skett under 
en viss begränsad tid.137

 
 

3.4.1.3 Ofredande 4 kap. 7 § BrB 
 
Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, 
oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för 
ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
Brottsbeskrivningen omfattar handlingar av skilda slag och som exempel i 
författningskommentarerna nämns att avsiktligt knuffa någon eller slita i 
någons kläder. Gärningar som inte är straffbara såsom misshandel eller 
försök till misshandel kan bli straffbara som ofredande. Under straffbudet 
faller emellertid många olika typer av gärningar, där det straffbara området 
begränsas av dels brottsbeskrivningen dels av uttrycket ofredande. Med 
detta förstås att det under lagrummet inte kan hänföras något som inte har 
karaktären av ett personligt ofredande.138

 
 

Frågan är om våldsexponering av barn kan rymmas under ”annat 
hänsynslöst beteende”, vilket också har prövats i NJA 2005 s. 712. För att 
en gärning ska anses innebära ett ofredande genom hänsynslöst beteende 
krävs att den enligt ”vanlig värdering kan sägas utgöra en kännbar 
fridskränkning”. Tingsrätten ansåg i nämnda fall att en gärning som innebär 
att man vid något enstaka tillfäller låter ett barn bevittna misshandel av en 
för barnet närstående person inte kan anses som ofredande. Utsätts däremot 
ett barn för våldsexponering vid ett stort antal tillfällen kan det utgöra en 
allvarlig och kännbar fridskränkning för barnet.  
 

3.4.1.4 Straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § 8 BrB 

För att synliggöra och uppmärksamma det särskilt fridstörande momentet 
som föreligger då ett barn bevittnar misshandel eller hot mot en närstående, 
genomfördes en lagändring år 2003, där man införde såsom en särskild 
grund för straffskärpning i 29 kap 2 § 8 brottsbalken den omständigheten att 
ett brott varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess 
förhållande till en närstående person.139

                                                
137 Holmqvist m.fl. (2002) s. 4:17-4:19b 

 Samtliga punkter i 29 kap. 2 § 
brottsbalken kan naturligtvis beaktas när det gäller brott mot barn, men 
lagstiftaren ansåg att det fanns behov av att särskilt lyfta fram och markera 
barnets särskilda utsatthet då förövaren är närstående till barnet. På så sätt 
skulle dessa barn i större utsträckning uppmärksammas i brottsutredningar 
och i brottmålsprocessen i övrigt. Det ses inte bara som försvårande att 

138 Holmqvist m.fl. (2002) s. 4:31 
139 Straff ska, enligt 29 kap. 1 § BrB, med beaktande av en enhetlig rättstillämpning 
bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade 
brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet ska särskilt beaktas den skada, 
kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett 
om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft.   
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förövaren utnyttjat barnets skyddslösa ställning, utan att gärningen som 
regel innebär att barnet berövas sin trygghet. Man konstaterar i förarbetena 
att för det barn som utsätts för övergrepp av en förälder, är hemmet inte 
längre den trygga och skyddade plats det borde vara, och att den förälder 
som förövat brottet inte längre är en person att känna tillit till. Även barn 
som bevittnar våld i sina familjer befinner sig i en liknande situation. 
Genom forskning vet man att barn som ser eller hör hur en förälder 
misshandlar den andre påverkas mycket starkt av en sådan upplevelse. Ofta 
berövas barnet sin trygghet inte bara i förhållande till förövaren utan också i 
förhållande till den som blir misshandlad då denne inte kan försvara sig och 
därmed inte erbjuda barnet trygghet. Forskning visar dessutom att barn som 
exponeras för våld upplever en maktlöshet då det inte kan göra något för att 
skydda den förälder som blir slagen. Straffskärpningsgrunden är således inte 
begränsad till att enbart gälla fall då brott riktar sig direkt mot barn, utan bör 
omfatta fall då brott förövats i närvaro av ett närstående barn. Det kan inte 
heller uteslutas att bestämmelsen omfattar även sådana fall där ett barn, utan 
att rättsligt sätt inta ställning som målsägande, tvingas bevittna att en 
närstående blir utsatt för brott.140

Med uttrycket ”ägnat att” följer att det är tillräckligt att brottet typiskt sett är 
sådant att barnets trygghet och tillit till exempelvis en förälder kan skadas. I 
subjektivt hänseende krävs inte heller något syfte från gärningsmannens sida 
att skada barnets trygghet och tillit utan det är tillräckligt att 
gärningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska omständigheterna som 
utgör underlag för domstolens värdering av frågan. Vilka brott som 
uppfyller angivet kriterium får bedömas utifrån samtliga omständigheter, 
men regelmässigt kan så vara fallet då ett brott riktat sig direkt mot ett barn 
eller då barnet bevittnat våld av mer alvarligt slag mot en närstående till 
barnet. Med barn avses varje människa under 18 år men bestämmelsen bör 
få störst betydelse vid brott som direkt eller indirekt riktat sig mot yngre 
barn.

  

141

 
 

3.4.2 NJA 2005 s. 712 
Rättsfallet NJA 2005 s.712 bör nämnas i sammanhanget för att illustrera den 
problematik som är föremål för denna uppsats. Fallet rörde frågan om 
ansvar för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, grov fridskränkning och 
misshandel. Den del av åtalet som avsåg grov fridskränkning bestod i att 
den kränkta kvinnans make gjort sig skyldig till ofredande genom att låta 
makarnas tre barn bevittna våld och hot mot deras mamma. Tingsrätten 
ansåg det visat att barnen vid ett stort antal tillfällen varit närvarande och på 
olika sätt försökt ingripa när mannen misshandlat och hotat deras mamma i 
hemmet. Domstolen konstaterade att mannen måste ha insett att barnen 
skulle komma att kränkas av hans beteende, och gärningen omfattades 
således av hans uppsåt i brottsbalkens mening. Tingrätten biföll åtalet för 

                                                
140 Prop. 2002/03:53 s. 69-72 
141 Prop. 2002/03:53 s. 111-112 
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ofredande och dömde mannan till det sammanlagda straffet av tre och ett 
halvt års fängelse . 

Domen överklagades och en oenig Svea hovrätt142

Riksåklagaren överklagade domen och HD meddelade dom den 2 november 
2005. Påföljden bestämdes till två och ett halvt års fängelse, då åtalet för 
våldtäkt ogillades. Angående frågan huruvida barnen genom att bevittna 
misshandeln och hoten mot deras mor ofredats av mannen, uttalade HD att 
mannen:   

, fastställde visserligen 
tingsrättens straff på tre och ett halvt års fängelse och dömde mannen för 
grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och grov fridskränkning. Det faktum att 
barnen tvingats bevittna hot och misshandel av modern ansågs dock inte 
vara ofredande i straffrättslig mening. Att mannen ändå dömdes för grov 
fridskränkning mot barnen berodde på att han även hade hotat och 
misshandlat dem vid flertalet tillfällen. HovR konstaterade emellertid att 
mannen låtit barnen bevittna hans beteende var att anse som en 
straffskärpande omständighet vid straffmätningen i enlighet 29 kap. 2 § 8 
brottsbalken. Domstolen konstaterade mot bakgrund av att en 
straffbestämmelse alltid ska tolkas restriktivt, att omständigheterna i målet 
inte var sådana att brottsligheten i denna del kunde anses ha varit riktade 
mot barnen. Domstolen konstaterade att även om det kan tyckas vara 
hänsynslöst mot ett barn att låta det bevittna föräldrarnas våldsutövning, ger 
vare sig de i lagen exemplifierade beteendena, lagens förarbeten eller praxis 
stöd för att en person som har bevittnat ett brott därigenom även blivit 
straffrättsligt ofredad.   

 
visserligen ha varit helt likgiltig för att han med sitt hänsynslösa beteende utsatte 
sönerna för dessa upplevelser. Det skulle emellertid otvivelaktigt innebära en 
pressad tolkning av straffbestämmelsen, om LG skulle anses ha gjort sig skyldig 
till ett ofredande. Något stöd för en sådan tolkning finns inte vare sig i 
lagmotiven eller i hittillsvarande praxis. Man kommer inte ifrån att en sådan 
tillämpning i fall av nu aktuellt slag skulle i viss mån få karaktär av en 
dubbelbestraffning med hänsyn till den förut återgivna straffskärpningsgrunden i 
29 kap 2 § 8 brottsbalken.”  

 
HD tog i domen även upp att en sådan tillämpning av straffbestämmelsen 
om ofredande skulle kunna ge upphov till besvärliga 
gränsdragningsproblem i andra fall då någon haft ”obehag” av att ha 
bevittnat ett våldsbrott eller annat övergrepp. Högsta domstolen konstaterar 
således att det saknas tillräckliga skäl att i rättstillämpningen utvidga 
utrymmet för bestämmelsen om ofredande för att på så sätt döma mannen 
särskilt för det.  
 

 

 

                                                
142 2 av rättens ledamöter var skiljaktiga 
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4 Rättslig status och 
begreppen målsägande och 
brottsoffer  

Barn som utsätts för psykiskt våld i form av bevittnande av våld mot 
närstående hör till en kategori av särskilt sårbara och utsatta offer.143 Barn 
saknar en vuxen individs mognad, inre stabilitet och förmåga att förstå det 
inträffade är dessutom fysiskt, känslomässigt och socialt beroende av sina 
föräldrar och andra närstående vuxna. Om någon närstående till barnet 
utnyttjar sitt övertag på ett negativt sätt hotas barnets välbefinnande, och 
tilliten till föräldrarna riskerar att förstöras samt barnets trygghet att 
raseras.144

 
 

Frågan är då vilken rättslig status barn som bevittnat våld mot närstående 
har såsom målsägande eller brottsoffer. Den juridiska termen för en person 
som utsatts för brott är målsägande enligt 20 kap 8 § rättegångsbalken 
(1942:740). Skadelidande är ett annat begrepp som förekommer inom 
juridiken, vilket syftar på både individer som skadats i samband med brott 
och sådana som skadats utan att det föreligger någon brottslig gärning 
Målsägande kan vara både fysiska och juridiska personer och är att anse 
som part i en rättegång endast då framställer yrkanden om ansvar eller 
skadestånd. Enligt 20 kap. 8 § 4 st. rättegångsbalken, är målsäganden den 
mot vilken ett brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit 
skada. De tre rekvisiten grundar var för sig målsäganderätt, men utesluter 
inte varandra utan ett fall kan täckas av flera av rekvisiten.145

 
  

Avseende det första rekvisitet, den mot vilken brott är begånget, är det 
många gånger relativt uppenbart vem som är målsäganden, eftersom den 
aktuella straffbestämmelsens brottsbeskrivning ofta ger en anvisning 
härom.146 Framgår det inte av brottsbeskrivningen vem som är målsägande 
kan frågan avgöras genom att se på vem som är bärare av det intresse som 
skyddas genom den aktuella straffbestämmelsen. Detta brukar kallas läran 
om brottets angreppsobjekt, och handlingen ska då ha innefattat ett angrepp 
mot en rättighet eller ett rättsligen skyddat intresse. Brottens skyddsintresse 
kan tillhöra en enskild person, allmänheten eller staten.147

                                                
143 Ds 2004:56 s. 61 

 Ekelöf menar 
dock att denna juridiska konstruktion är godtycklig och att det kan vara 
svårt att dra gränsen för vad som är ett skyddsvärt intresse. Läran om 
brottets angreppsobjekt ger därmed enligt Ekelöf inte en bättre vägledning 

144 
Lindgren, Pettersson & Hägglund (2004) s. 241 och SOU 1990:92 s. 179  

145 Ekelöf (1996) s. 66 
146 Fredriksson (2004) s. 28 
147 Olivecrona (1968) s. 72 
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om målsäganderätten än vad själva lagtexten i 8 kap. 20 § rättegångsbalken 
gör.148

 
  

Det andra rekvisitet, om att målsäganderätt kan grunda sig på att en person 
blivit förnärmad genom brott, är enligt Ekelöf något av en utfyllnad för att 
möjliggöra en mer extensiv tillämpning av definitionen i 20 kap 8 § 
rättegångsbalken. Det är dock inte tillräckligt att personen känt sig 
förnärmad av brottet.149  Olivecrona anser att det finns en möjlighet att gå 
utanför de kategorier som ryms i läran om angreppsobjekten, men att det 
vore ogenomförbart och kan inte heller ha varit lagens intention att den 
enskildes subjektiva känsla av kränkning ska avgöra målsäganderätten.150

 
 

Det sista rekvisitet, den som lidit skada av brott, täcks till viss del av det 
första rekvisitet och avser den som enligt civilrättsliga regler har rätt till 
skadestånd. Den som är skadeståndsberättigad på grund av ett brott, 
oberoende av vilka skadeståndsrättsliga regler som gör honom 
ersättningsberättigad, bör vara att se som målsäganden om det inte kan 
åberopas särskilda skäl häremot.151 Det räcker dock inte med att man har 
lidit skada i samband med brottet utan enbart den som personligen har 
utsatts för brottet kan anses som målsägande.152

 
  

Frågan är hur begreppet målsägande skiljer sig från begreppet brottsoffer. 
Brottsoffer kan beskrivas som ett allmänt begrepp för den som på ett eller 
annat sätt blivit drabbad av brott. Det finns inte någon officiell eller allmän 
accepterad definition och begreppet brottsoffer förekommer därmed inte i 
straffrättsliga eller processrättsliga lagstiftningssammanhang. I 
rättegångsbalken används istället den mer funktionella definitionen 
målsägande. Med brottsoffer avses främst fysiska personer, till skillnad från 
målsägande som även omfattar juridiska personer. Brottsoffer omfattar såväl 
direkta och indirekta offer och avser ett faktiskt förhållande. Begreppet 
målsägande är i den praktiska tillämpningen smalare än brottsofferbegreppet 
och kan beskrivas som en processuell term av innebörden att den som 
drabbats av brott har en särställning i rättsprocessen. Då ett brottsoffer har 
en rätt att agera part i processen är denne att anse som målsägande.153 
Träskman har undersökt brottsoffrets roll i rättsprocessen och menar att det 
för det första initierar processen. För det andra ger offret relevant 
brottsinformation som påverkar domaren i dennes bedömning. Slutligen 
erhåller brottsoffret rättigheter i likhet med försvararen och den tilltalade.154

 
    

Målsäganderätt enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken förutsätter således en 
brottslig gärning, och eftersom en gärning som innebär att låta barn bevittna 
våld mot närstående i dagsläget inte är straffrättsligt kriminaliserad, kan inte 

                                                
148 Ekelöf (1996) s. 67f. 
149 Ekelöf (1996) s. 66 
150 Olivecrona (1968) s. 73-78 
151 Heuman (1973) s. 40ff.  
152 Olivecrona, (1968) s. 73 
153 Lindgren & Qvarnström (2003) s. 1 och s. 29ff.

 
Billström m. fl. (1995) s.27- 31  

154 Träskman NTfK 2009 s. 262-276 
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dessa barn ses som målsäganden. En konsekvens av att dessa barn inte kan 
inträda i brottmålsprocessen är till exempel att ett barns skadeståndstalan 
mot den man som misshandlat barnets mamma inte kan sammanläggas med 
ett brottmål rörande misshandel mot mamman. Man har i förarbeten 
konstaterat att det skulle kunna vara en fördel om barnets skadeståndstalan i 
en sådan situation kunde prövas i en brottmålsrättegång, då bland annat 
processkostnaderna skulle bli lägre om åklagaren förde barnets talan. Ett 
sådant utvidgande av rätten att föra talan i brottmålsprocessen skulle dock 
strida mot uppbyggnaden det rättsliga systemet.155 Å andra sidan är det 
klarlagt att många av dessa barn kan ta lika stor skada som om de själva 
blivit utsatta för våld, och i litteratur och socialrättslig lagstiftning benämns 
de som offer för våld och brott.156

 
  

Rädda Barnen anser att barn som bevittnar våld i nära relationer ska anses 
ha blivit utsatta för misshandel och därmed erhålla status som målsäganden.  
Dessa barn skulle på så sätt tas med i polisutredningar på ett annat sätt 
eftersom polisen skulle tvingas dokumentera barnets personuppgifter, 
upplevelser och berättelser. Genom att ge dessa barn målsäganderätt menar 
Rädda Barnen att samhället tydligare skulle markera att barnens upplevelse 
tas på allvar och barnet skulle dessutom få rätt till ett juridiskt biträde157  
samt ha rätt att föra talan om enskilt anspråk i brottmålsprocessen. Det finns 
vidare exempel från andra länder där lagstiftningen faktiskt beaktar att barn 
som brottsoffer skiljer sig från vuxna som offer. Med hänsyn till barns 
särskilda behov anses då följaktligen en person enligt lagstiftningen psykiskt 
misshandla ett barn om han eller hon låter barnet se eller höra fysisk eller 
psykisk misshandel av en person som barnet har en nära relation till. Nya 
Zeeland är ett exempel där sådan lagstiftning finns, och där straffrättsligt 
ansvar för psykisk misshandel således kan utgå om man låter barn bevittna 
våld mot närstående.158

 
 

 

                                                
155 Bet. 2002/03:SoU15 s. 62-64 
156 Lindgren, Pettersson, Hägglund (2004) s. 242 Metell m fl. (2001) s. 29 och s. 44. 
157 När det finns anledning att anta att ett brott som kan leda till fängelse har begåtts mot 
någon som är under 18 år, dvs. barn i juridisk mening, och det kan befaras att 
vårdnadshavaren – vilket oftast är föräldern – inte kommer att ta till vara barnets rätt ska en 
särskild företrädare för barnet förordnas. Tanken är att den särskilda företrädaren i stället 
för barnets vårdnadshavare, ska ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i den 
följande rättegången. Se Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn. 
158Frisk, Rapport Rädda barnen (2003) s. 11-14 
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5 Kriminalisering som lösning 
på problemet 

Dagens kriminalpolitik har som viktiga mål att bekämpa brottslighet, att 
minska brottslighetens negativa följder samt att minska negativa följder av 
lagföring och verkställighet.159 En uppgift är att utforma straff- och 
processrätten utefter avvägningar mellan krav på rättssäkerhet och 
effektivitet.160 Det handlar om att bestämma vilka gärningar som ska anses 
som brott. Vad som är ett brott beror alltså på vad som är kriminaliserat och 
det är först i och med kriminaliseringen som en möjlighet att begå ett brott 
skapas.161 En kriminalisering kan sägas innefatta ett förbud eller ett påbud 
med önskan om att ett visst beteende ska förhindras eller frammanas.162 
Kriminaliseringar, formell social kontroll genom straffhot, innefattar liksom 
kriminalpolitiken i övrigt ett beslut av politisk art.163

 
  

5.1 Kriminaliseringars syfte 
En kriminalisering kan ha olika syften, där allmänprevention och 
förmedlande av samhällets värderingar kan sägas utgöra de främsta. 
Förekomst av straffhot i lagen och därmed risken att drabbas av straff ska 
påverka människor att agera i önskvärd riktning.164 

Straffhot anses även ha 
en moralbildande och en vanebildande effekt på människor då samhällets 
normer om vad som är förkastligt internaliseras.165 En kriminalisering kan 
dessutom ha en symbolfunktion, då en kriminaliserad gärning utpekas av 
staten som socialt förkastlig och oacceptabel i en eftersträvansvärd social 
ordning.166 Symbolfunktionen, som även kan tas av politikerna för att 
tillfredsställa den allmänna opinionen, är sidoordnad men sekundär till den 
allmänpreventiva funktionen.167

                                                
159 Jareborg (1993) s. 48   

  

160 Jareborg (2001)  s. 20f.  
161 Enligt den formella definitionen i 1 kap. 1 § BrB avses med brott en gärning som är 
beskriven i brottsbalken, annan lag eller författning och för vilken det är föreskrivet ett 
straff. Andra brottsrekvisit, gärnings- respektive ansvarsrekvisit, måste härutöver vara 
uppfyllda. Det ska röra sig om en straffbelagd gärning, föreligga gärningskontroll, 
gärningen ska strida mot svensk lag samt inte vara rättsenlig. Personligt ansvar, det vill 
säga uppsåt eller oaktsamhet ska föreligga och gärningen får inte vara ursäktad på grund av 
någon skriven eller oskriven undantagsregel. Först då samtliga dessa rekvisit är uppfyllda 
kan ansvar för brott ådömas. Se Jareborg (2001) s. 33 och s. 38f.   
162 

Victor (1995) s. 20   
163 Jareborg (1994) s. 324 
164 Jareborg (1994) s. 324f.   
165 Internalisering sker främst i grupper t.ex. inom familj, skola och arbetslivet genom så 
kallad informell social kontroll. Se vidare Jareborg,(2001) s. 47ff. Tankar om vedergällning 
och individualprevention framträder tydligast på doms- och verkställighetsnivån medan 
allmänpreventionen främst återfinns på lagstiftningsnivån. 
166 Jareborg (1994) s. 325 
167 Jareborg, TfR 1985 s. 1-9. BRÅ-rapport 1999:9 s. 124   
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En kriminaliserings reella verkningar stämmer dock inte alltid överens med 
de avsedda. Den preventiva effekten är många gånger liten och människors 
laglydnad beror ofta på andra saker än hotet om straff. Ibland utgör själva 
kriminaliseringen skäl för människor att avstå från en viss handling, men 
sannolikheten att drabbas av en straffrättslig sanktion samt denna sanktions 
stränghet, torde vara av stor betydelse. En diskrepans mellan normer i 
strafflag och samhällets faktiska sociala normer kan också förklara 
människors bristande laglydnad.168 Sett ur ett helhetsperspektiv tros dock 
metoden med hot om straff fungera väl, eftersom att flertalet människor 
skulle avstå från ett visst icke önskvärt beteende även om inte straffhotet 
fanns.169

 
 

Att eftersträva ett samhälle helt fritt från brottslighet är närmast en illusion, 
och kriminaliseringar är därmed en del av det moderna samhället. I 
doktrinen har framförts åsikter om att det brottsförebyggande arbetet borde 
premieras framför en repressiv och straffande kriminalpolitik.170 Man menar 
att kriminaliseringar har begränsade preventiva effekter. Mot denna hållning 
står det faktum att det idag allt oftare väljs straffrättsliga lösningar, och nya 
brottstyper skapas för att komma tillrätta med oönskade beteenden i 
samhället.171 Jareborg talar i detta sammanhang om en defensiv respektive 
en offensiv straffrättspolitik. En defensiv modell tar ställning mot en 
överdriven repression och syftar till att skydda människor mot 
maktmissbruk både från staten och från privata aktörer. Enligt en defensiv 
straffrätt ses straffet som den mest ingripande sanktionen i samhället, och 
straffet bör därför inte vara mer strängt än nödvändigt för att hålla 
kriminaliteten på en accepterad nivå. Kriminaliseringar och straff ska ge 
uttryck för samhällets värderingar, men kriminaliseringar ska endast 
användas i yttersta fall då de varken kan eller ska lösa alla konflikter.172

 
  

Enligt en mer offensiv straffrättspolitiken ses kriminalisering och straff som 
möjliga medel för att lösa alla sociala och samhälleliga problem. Ett hot mot 
eller en kränkning av ett rättsligt skyddat intresse anses vara en tillräcklig 
förutsättning för kriminalisering. Kriminalisering tillgrips inte i sista hand 
och för de mest avskyvärda handlingarna, utan ses många gånger som ett 
första alternativ, även för gärningar som är mindre förkastliga. Med en 
offensiv straffrättspolitik riskerar förutsägbarheten och rättssäkerheten att 
minska, och en överkriminalisering leder till en ohållbar belastning för 
aktörer inom rättsväsendet.173

 
 

Enligt röster i doktrinen borde en god kriminalpolitik vara förnuftig och 
human och därmed följa en defensiv modell. En effektivt förd 
                                                
168 

Victor (1995) s. 21.  Straffhotets effekt bygger på tanken att en gärningsman är rationellt 
agerande och följaktligen väger vinsterna med brottet mot dess kostnader. Se BRÅ-rapport 
1994:1 s. 22  
169 Jareborg (2001) s. 47   
170 BRÅ-rapport 1999:9 s. 7 och Victor (1995) s. 15 
171 Victor (1995) s. 15   
172 Victor (1995) 24ff.  
173 Victor (1995) s. 27ff.   
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brottsprevention kostar dock både tid och pengar, medan kriminaliseringar 
ofta ses som ett billigt alternativ jämfört med andra metoder. Trots att det 
finns många andra långt mer lämpade metoder för att förhindra oönskade 
beteenden i samhället är det således oftast kriminaliseringar som tillgrips.174

 
 

5.2 Särskilt om kriminalisering av 
barnmisshandel 

Anledningen till att vissa handlingar förtjänar att kriminaliseras och att man 
på så sätt försöker påverka människor torde vara att det i samhället finns ett 
värde eller intresse som måste skyddas. Dessa så kallade skyddsobjekt kan i 
viss utsträckning rangordnas, och mänskligt liv är tillsammans med statens 
fortsatta förekomst, de värden som i regel värderas högst.175 Fördelarna med 
och nyttan av en kriminalisering måste alltid vägas mot dess kostnader, i 
form av samhällig kontroll och lagföring samt i form av lidande och obehag 
för förövaren. En kriminalisering bör endast ske om det finns tillräckliga 
skäl att avvika från den moraliska principen att man inte bör tillfoga andra 
individer lidande.176 Straffvärdet hos en gärningstyp beror även på hur nära 
den aktuella gärningstypen står det intresse som ska skyddas. Ju längre ifrån 
en gärningstyp är i förhållande till en direkt kränkning av skyddsobjektet 
desto mindre skäl att kriminalisera.177 Dagens alltmer offensiva 
straffrättspolitik har medför ett ökat användande av faredelikt, det vill säga 
kriminaliseringar av gärningar som enbart innebär risker, antingen eftersom 
en gärning framkallar eller typiskt sett framkallar fara. De så kallade 
riskkriminaliseringarna brukar rättfärdigas genom påståenden av typen att 
individer som tar risker bör straffas lika strängt som de individer som 
framkallar skador.178

 
 

Barnmisshandelskommittén gjorde i samband med den utredning som 
föranledde straffskärpningsgrunden i 29 kap. brottsbalken, en genomgång 
av brottsbalkens bestämmelser för att se om det fanns skäl att utöka 
kriminaliseringen av barnmisshandel när det gäller kränkningar eller 
psykisk misshandel mot barn samt försummelse att tillgodose barns behov.  
Psykisk misshandel definierades som att en vuxen person systematiskt eller 
under lång tid utsätter barnet för nedvärderande omdömen, nedbrytande 
behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Enligt kommittén var 
även vissa skadliga exponeringar att betrakta som psykisk misshandel, och 
man nämner särskilt barn som tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller 
tvingas leva i en miljö där våld ofta förekommer. Man konstaterade att det 
finns anledning att bedöma psykisk misshandel av barn som ett allvarligare 

                                                
174 Jareborg, NTfK 1994 s. 41 och s. 52f. Den svenska straffrättspolitiken har karaktären av 
både den defensiva och den offensiva modellen, och kan inte sägas klart ha valt sida. Se 
även BRÅ-rapport 1999:9 s. 37f. 
175 Jareborg (1993) s. 34   
176 Jareborg (1994) s. 325-332 
177 Jareborg (2001) s. 54   
178 Victor (1995) s. 40ff.   
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problem än när liknande misshandel riktar sig mot vuxna. Barn är generellt 
mer utsatta och sårbara än vuxna, och det menade kommittén talade för en 
kriminalisering av psykisk misshandel av barn. En sådan bestämmelse 
skulle ha ett pedagogiskt värde och synliggöra denna allvarliga 
brottslighet.179

 
 

Barnmisshandelskommittén konstaterade dock att en särreglering av just 
misshandel mot barn inte kunde ses som ett tillfredsställande alternativ, 
eftersom brottet misshandel då skulle få oproportionerligt stort fokus. Fler 
brottsrubriceringar än misshandel kan bli aktuella vid övergrepp mot barn 
och även andra brott måste därför uppmärksammas. Som argument mot en 
utökad kriminalisering angavs två huvudskäl. För det första konstaterades 
att många av de handlingar som inrymdes i definitionen av barnmisshandel 
redan i teorin är straffbara enligt gällande bestämmelser i brottsbalken. Att 
dessa bestämmelser i praktiken sällan används, antog man berodde på att 
den psykiska misshandel av barn som förövas av vuxna oftast äger rum i 
hemmet där risken för upptäckt är mycket liten. Därför konstaterades att det 
måste bedömas som tveksamt huruvida en utökad kriminalisering verkligen 
skulle ha någon avskräckande effekt. Framför allt måste man ifrågasätta om 
straffrättsliga åtgärder är en lämplig metod för att få vuxna människor att 
behandla barn med den respekt som de har rätt till. 180 Vidare befarade man 
att det fanns en risk att en allmän straffbestämmelse för psykisk misshandel 
skulle bli allför oprecist och omfattande.181 I propositionen, som delade 
barnmisshandelskommitténs bedömning, framfördes dessutom som skäl mot 
en kriminalisering att det som regel inte torde ligga i barnets intresse att den 
vårdnadshavare som gör sig skyldig till försummelse döms till ansvar för 
brott.182

 
    

I doktrin framhålls att barn ofta far illa i rättsliga utredningar och 
förhandlingar, dels på grund av att deras ställning i rättsprocessen är svag 
och dels eftersom de ytterligare kan traumatiseras i och med det rättsliga 
förfarandet.183 Å andra sidan kan en straffrättslig dom ha stor betydelse för 
vilka åtgärder som bedöms vara motiverade för att skydda eller hjälpa 
utsatta barn.184 Barnombudsmannen och Rädda Barnen som arbetar utifrån 
barnets perspektiv och med barnets bästa i förgrunden, vill införa en ny 
brottsrubricering i brottsbalken, barnfridsbrott, som ska kunna användas när 
barn bevittnar våld mot närstående. På så sätt skulle barnet få 
målsäganderätt och föräldrarna skulle bland annat inte kunna motsätta sig att 
barnet medverkar i en förundersökning.185

 
 

 
 

                                                
179 SOU 2001:72 s. 121f. och s. 337 
180 SOU 2001:72 s. 332-335   
181 Kommittén hänvisar till uttalanden i propositionen om kvinnofrid. Se vidare prop. 
1997/98:55 s. 78   
182 Prop. 2002/03:53 s. 68 
183 Lindgren, Pettersson, Hägglund (2004) s. 250f. 
184 SOU 2001:72 s. 325 
185 Debattartikel DN 2009-10-11 
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6 Analys 
När barn antingen själva blir utsatta våld eller tvingas bevittna övergrepp av 
eller mot närstående i hemmet aktualiseras flera rättsliga frågor. Barn står i 
ett beroendeförhållande till sina vårdnadshavare dels vad gäller omsorg, 
trygghet och utveckling dels rättsligt då vårdnadshavaren har en rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Flera samhälliga aktörer 
kan därmed bli inblandade när det gäller ingripanden mot föräldrars våld. 
Frågan är om inte de åtgärder som sättas in, något som främst sker på 
socialrättslig eller straffrättslig grund, även kan sägas avspegla den ovisshet 
som råder angående problemet med dessa barn, det vill säga huruvida det är 
att betrakta som ett socialt problem eller en allvarlig typ av kriminell 
brottslighet. 

Brottsoffrets rätt till skydd mot övergrepp från staten och statens skyldighet 
att erbjuda skydd när någon blivit utsatt för en annan medborgares 
kränkning är grundläggande mänskliga rättigheter. Ett brott utgör en 
kränkning av en individs grundläggande rättigheter till liv och frihet. I FN:s 
barnkonvention artikel 19 slås det fast att barn har rätt till skydd mot bland 
annat psykiskt våld inom familjen. Reaktioner hos barn som har bevittnat 
våld mot en närstående är liknande och minst lika allvarliga som de hos ett 
barn som självt har utsatts för brott. När barnet tvingas bevittna våld i sin 
närmiljö eller leva i en miljö där våld ofta är en del av vardagen, måste det 
således betraktas som en form av psykisk misshandel. Även i den svenska 
föräldrabalken konstateras att barn ska skyddas mot både fysisk och psykisk 
misshandel eller annan kränkande behandling. Under det senare rekvisitet 
torde kunna inrymmas en gärning att låta barn bevittna våld i hemmet, och 
således vara att anse som ett brott mot föräldrabalkens regler. Både 
föräldrabalken och barnkonventionen inbegriper idag psykiskt våld så detta 
kan inte anses vara en alltför långtgående tolkning. Till skillnad från inom 
straffrätten, där krav finns på att en psykisk misshandel ska vara medicinskt 
påvisbar, görs ingen skillnad på graden av psykiskt lidande.  

De ändringar i föräldrabalken som vårdnadsreformen 1998 medförde har 
haft många positiva effekter. Den nuvarande lagstiftningen har dock 
svagheter sett ur barnets perspektiv. Enligt barnkonventionen har ett barn 
rätt till en regelbunden kontakt med båda föräldrarna, så länge det är till det 
bästa för barnet. Det finns emellertid situationer där en förälder är olämplig 
som vårdnadshavare, som till exempel i de fall där den ene föräldern gjort 
sig skyldig till våld, hot eller övergrepp mot barnet eller någon annan i 
familjen. Barnet ska inte tvingas bo eller umgås med en förälder om barnets 
trygghet inte kan garanteras, och i dessa fall är det kanske bäst för barnet att 
endast en förälder får vårdnaden om barnet. Barnombudsmannen har sett att 
påståenden om våld sällan får avgörande betydelse för utgången av en tvist 
om vårdnad, boende och umgänge, om det inte finns uppenbara bevis på att 
våld förekommit.186

                                                
186 Se avsnitt 3.2.1 

 Vid tvister där påståenden om våld förekommer måste 
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det vara en självklarhet att barnets egen berättelse om det inträffade tas på 
största allvar, och detta oberoende av barnets ålder och mognad. Kan inte 
domstolen göra en riskbedömning avseende påståenden om våld på ett 
tillfredsställande sätt, kanske ett alternativ skulle kunna vara att använda sig 
av speciella sakkunniga i barnfrågor. Mot bakgrund av att barnets bästa inte 
alltid beaktas fullt ut i praktiken och därmed inte kan ges det skydd de har 
rätt till enligt barnkonventionen, torde införandet av en mer enhetlig 
terminologi i föräldrabalken ge rättstillämparen möjligheter att agera utifrån 
ett tydligare barnperspektiv. 

Inom juridiken samverkar viktiga principer om rättssäkerhet och humanitet 
för enskilda, med principer om krav på effektivitet och rationalitet. Frågan 
är emellertid vart i detta man beaktar barnets bästa. Principen om barnets 
bästa har både en objektiv och en subjektiv sida. Objektivt vet vi genom 
forskningsrapporter att barn som bevittnar våld far illa. Subjektivt ska 
barnets bästa avgöras i det enskilda fallet. Det enskilda barnet kan ha andra 
behov och skydd än rent straffrättsliga åtgärder, vilket ett ökat krav på 
socialtjänsten att se dessa barn som offer för brott kan sägas utgöra ett 
exempel på. Skönsmässiga bedömningar av vad som är barnets bästa 
framstår som ofrånkomliga, men genom tydliga kriterier för bedömningen 
skulle de kunna begränsas.  
 

6.1 Ekonomisk ersättning ur ett 
brottsofferperspektiv 

 

 

 

Brottsofferfrågor är en integrerad del av kriminalpolitiken i stort. Ett gott 
samhälleligt skydd för brottsutsatta är nödvändigt för en balanserad 
kriminalpolitik, där kraftfulla insatser sätts in för att rehabilitera 
gärningsmän och förebygga återfall i brott. Det är viktigt att beakta de 
övergripande kriminalpolitiska målsättningarna om minskad brottslighet och 
ökad trygghet när regelverket på detta område utformas, men brottsoffert får 
inte endast användas som ett medel i processföringen. Sociala och 
humanitära frågor om brottsoffrets behov av skydd och stöd, som syftar till 
att stärka offrets ställning i rättsväsendet, har fått allt större betydelse i både 
lagstiftningssammanhang och i samhället i övrigt, under de senaste 
decennierna. Det viktimologiska forskningsområdet är dock komplex och 
aktualiserar en rad frågor, då det många gånger kan vara svårt att fastställa 
hos vem ansvaret ligger, och vari bristerna som uppmärksammas består. 
Brottsoffer har främst studerats inom andra discipliner än rättsvetenskapen, 
men genom att anlägga ett viktimologiskt perspektiv på rätten kan de olika 
vetenskaperna förenas och rättsvetenskapen kan få en större 
samhällsrelevans. Forskning om brottoffer kan på så sätt bidra med en 
medvetenhet, samt nya kunskaper och nya insikter för rättsväsendet och 
dess aktörer.  
 
Det är viktigt att vara medveten om att fördomar, attityder, värderingar finns 
överallt i samhället och dessvärre även inom rättsväsendet. Det finns en risk 
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att fokus på vissa grupper av offer osynliggör andra, som inte ryms inom de 
ramar som ställts upp om vad som är ett ”riktigt brottsoffer”, och således 
påverkar det enskilda offrets möjlighet att erhålla legitimitet. Barn som 
bevittnat våld mot närstående är ett exempel på en brottsofferkategori som 
har haft svårt att få status som ett ”riktig och äkta” brottsoffer. Fokus har 
tidigare uteslutande legat på kvinnomisshandel och mäns våld mot kvinnor i 
nära relationer, och man har kanske inte trott att barnen i familjen tar skada 
av händelserna. Frågan är om inte rätten till ekonomisk ersättning också 
medvetet eller omedvetet har bestämts utifrån bilden av vem som är ”ett 
riktigt och äkta offer”. 
 
Diskussioner om brottsoffer aktualiserar en rad svåra gränsdragningar som 
inte enbart har med definitionen av brottsoffer att göra. Gränserna mellan 
det som är försumligt och moraliskt förkastligt, och det som är direkt 
kriminellt inte är oproblematiska. De som blir utsatta för ett beteende 
utanför normala uppförandenormer betraktas nog av de flesta som 
brottsoffer. Dessa människor riskerar ändå, på grund av bland annat ålder 
eller strafflagstiftning, att falla utanför samhällets skyddsnät. Psykisk 
misshandel är ett exempel på ett sådant komplicerat område som 
rättsväsendet har att hantera. 
 
Ett brott kan inte göras ogjort genom ekonomisk ersättning, men bidrar till 
en känsla av upprättelse för offret och kan kompensera de skador som 
uppkommit på grund av brottet. Ersättningen ska dessutom syfta till att 
stärka brottsoffrets ställning genom ett socialt och samhälleligt erkännande. 
Som framkommit tidigare i denna uppsats kan ekonomisk ersättning idag 
utgå från tre olika system, som både är samtida och subsidiära till varandra. 
Det råder ett komplicerat samspel mellan skadestånd, försäkring och 
brottsskadeersättning, och särskilt tydlig är diskrepansen mellan skadestånd 
och brottsskadeersättning. Skadestånd från gärningsmannen bygger på 
skadeståndsrättsliga principer om bland annat om full täckning för skadan. 
Försäkringsersättning, som ofta utgår ur brottsoffrets hemförsäkring, baseras 
på i huvudsak civilrättsliga principer. Brottsskadersättningen är en del av 
den offentligrättsliga lagstiftningen som trots att den betalas av staten, har 
sin grund i skadeståndsrätten. Brottsskadeersättningen ska dock inte 
jämställas med skadeståndet. Skillnader i syfte och rättslig grund mellan de 
olika lagstiftningsområdena får betydelse för rättstillämpningen, och 
påverkar därmed brottsoffrets rätt till ersättning.  
 
En central skadeståndsrättslig princip är att den skadelidande ska få full 
täckning för skadan, vilket innebär att brottsoffret ska sättas i samma 
ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Brottsoffret ska även 
få upprättelse för den förnedrande och kränkande handlingen som denne 
blivit utsatt för, och få en möjlighet att återställa självrespekten och 
självkänslan. Denna princip kan inte sägas upprätthållen inom de 
försäkringsersättningar som är utformade som summaförsäkringar. De tar 
inte hänsyn till den faktiskt inträffade händelsen, och beaktar inte eventuella 
kränkningar. Även brottsskadeersättningen innehåller vissa skillnader 
gentemot skadeståndet, då offrets beteende påverkar bestämmande av 
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brottsskadeersättningen i högre grad. Inom brottsskadersättningen beaktas 
inte heller skadevållarens ekonomiska möjlighet att betala skadestånd, vilket 
är fallet när det gäller skadeståndet. Det finns dock en övre begränsning av 
hur höga brottsskadeersättningar som betalas ut, något som inte finns inom 
skadeståndsrätten.  

Rätten till ersättning enligt de olika systemen skiljer sig alltså åt avseende 
skadetyper, ersättningsnivåer och inte minst avseende personkretsen, det vill 
säga om den skadelidande betraktas som offer eller inte inom de olika 
lagstiftningsområdena. Sammantaget kan sägas att försäkringsersättningarna 
generellt sett utgår från en mer begränsad definition av brottsoffer än 
skadeståndsreglerna, medan skadeståndsersättningar i sin tur är mer 
avgränsande jämfört med brottsskadeersättningen. Den som utgör ett 
ersättningsberättigat brottsoffer ur skadeståndsrättslig synvinkel kan alltså 
riskera att inte ha rätt till ersättning ur försäkringssystemen, för att återigen 
betraktas som brottsoffer med rätt till ersättning ur det statliga systemet. 
Samtidigt kan den som har rätt till skadestånd sakna rätt till 
försäkringsersättning och brottsskadeersättning. Slutligen kan ett offer sakna 
rätt till både skadestånd och försäkringsersättning, men ändå vara berättigad 
till brottsskadeersättning. Brottsoffer är ett vedertaget begrepp inom 
forskning och förekommer i förarbeten och rättsregler, detta trots att det 
saknas en legal definition av begreppet. Det är ett problem i sig att 
lagstiftaren använder sig av ett begrepp som saknar en enhetlig och rättslig 
definition.   

Tidigare krävdes för att de barn som bevittnat brott skulle få ersättning att 
de till följd av det inträffade drabbades av en personskada. Rätt till 
ersättning förutsatte att det finns en rätt till skadestånd, och ett barn som 
drabbades av känslomässiga eller psykiska besvär, som trots allt inte kan 
hänföras till personskada, hade därför inte någon rätt till ersättning. Rätt till 
skadestånd saknades också om barnet visserligen fått en personskada, men 
det inte ansågs vara en följd av den skadegörande handlingen som föll inom 
gärningspersonens ansvarsområde. Genom införandet av en särskild 
bestämmelse avseende dessa barn i brottsskadelagen har en utökning av 
kretsen brottsoffer som har rätt till brottsskadeersättningen skett. Staten har 
åtagit sig ansvaret för de barn som påverkas av att tvingas bevittna våld mot 
en närstående person. Dessa barn saknar dock fortfarande rätt till ersättning 
från de privata försäkringsavtalen då dessa inte ger barn som bevittnar brott 
någon ersättning om de delar hushåll, och därmed omfattas av samma 
försäkringsavtal som förövaren. Barnens rätt att erhålla ersättning från 
gärningspersonen genom skadestånd är också den lika begränsad som innan 
lagändringarna. Lagstiftaren ansåg att en sådan rätt skulle innebära en för 
stor avvikelse från allmänna skadeståndsrättsliga principer, som inte kan 
rubbas utan goda skäl. Man kan fråga sig vilka skäl som lagstiftaren menar 
måste föreligga för att en sådan avvikelse ska kunna rättfärdigas. Ett skäl 
om något borde rimligtvis vara brottsoffrets behov av en tydlig och enhetlig 
rättstillämpning. Särskilt angeläget torde vara att kraven på förutsebarhet 
upprätthålls när det handlar om barn. Vikten av att upprätthålla de olika 
rättsliga konstruktionernas principiella uppbyggnad måste vägas mot 
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brottsoffers behov av upprättelse genom ekonomisk ersättning. Utifrån ett 
brottsofferperspektiv bör rätten till ekonomisk kompensation vara 
förutsägbar, och så långt det är möjligt baseras på en rättslig reglering med 
gemensamma bedömningsgrunder och som leder till likvärdiga resultat. 
Som det är idag kan det uppstå luckor mellan de olika systemen vilket i sin 
tur självklart påverkar brottsoffrets väg mot känslomässig och ekonomisk 
upprättelse. 

Inom skadeståndsrätten har man rätt till ersättning för personskada som 
åsamkats en till följd av en nära anhörigs död. Dödas en nära anhörig genom 
en uppsåtlig handling kan man även erhålla ersättning från 
försäkringsbolagen. Krav på uppsåt finns inte inom skadeståndsrätten och 
brottsskadersättningen. Jämför man rekvisiten för personskada i 
skadeståndsrätten blir det således en stor skillnad rent skadeståndsrättsligt 
för de barn som bevittnat våld av närstående, beroende på konsekvenserna 
av det våld barnen bevittnat. Skulle misshandeln vara så svår att den 
närstående avlider eller drabbas av livshotande skador, presumeras 
personskada, och barnet har rätt till ersättning för psykisk chock enligt 5 
kap. 2 § 3 skadeståndsagen. I förarbetena till bestämmelsen uttalades att 
psykiska besvär även kan framkallas när en nära anhörig skadats, men att 
det då inte är lika säkert att besvären är en förutsebar och typisk följd av 
skadehändelsen. Man har vidare konstaterat att skadestånd inte är uteslutet 
när någon tillfogats lidandet av att bevittna en skadehändelse. I ett sådant 
fall finns dock inte någon presumtion för personskada, utan kravet är att den 
ska vara medicinskt påvisbar och styrkas. Inte heller inom straffrätten finns 
denna presumtion för personskada i form av psykiska besvär i en sådan 
situation, utan här kvarstår problemet med bevissvårigheter avseende de 
psykiska besvären hos barnet. Att personskadan måste vara medicinskt 
påvisbar och kunna styrkas gäller således inom båda rättsområdena. 

Försäkringsersättningarna begränsar brottsoffrets möjlighet till ersättning i 
störst utsträckning och är mer inskränkande än skadeståndet och 
brottsskadersättningen. Huruvida brottsoffert faktiskt får ersättning framgår 
dock inte av dessa regler. Betalningsförmågan hos försäkringsbolag och 
Brottsoffermyndigheten torde vara större än skadevållarens möjlighet att 
betala för de skador han eller hon orsakat, vilket skulle kunna vara en 
förklaring till de begränsningar som finns inom systemen.  
 

6.2 Kriminalisering som lösning på 
problemet? 

Skadeståndsrätten anses inte till skillnad från vad som gällde tidigare, bygga 
på situationer där klandervärt handlande ägt rum. Det råder dock fortfarande 
ett starkt samband mellan skadestånd och straff i svensk rätt, inte minst 
eftersom en kriminalisering i många fall också medför skadeståndsansvar. 
Både straff och skadestånd kan också ses som en slags reaktion på oönskade 
handlingar i samhället Det finns dock skillnader som ger starka skäl att låta 
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bedömningarna avvika från varandra. Skadeståndsrätten tillhör civilrätten 
och behandlar rättsförhållanden mellan formellt likställda parter, medan 
straffrätten bygger på ett förhållande mellan stat och underordnade 
individer. Kriminalisering av vissa handlingar, samt utdömande och 
verkställighet av påföljd, anses vara rent statliga angelägenheter, och bör så 
också förbli. Straffet är en sanktion mot handlingar som fördömts av 
samhället och ansetts straffvärdiga, medan skadeståndet i första hand ska 
syfta till att ersätta den som faktiskt lidit skada. 
 
En straffbelagd gärning kan inte vara för handen då en uttrycklig 
kriminalisering saknas. Såvida det inte går att inrymma en gärning som 
innebär att någon låter barn under olika omständigheter bevittna våld mot 
närstående under någon redan befintlig brottsrubricering kan ett brott i 
straffrättslig mening alltså inte anses vara förövat. Dessa barn kan därmed 
inte heller erhålla skadestånd från förövaren. Frågan är därför om en 
kriminalisering bör och kan ske.  
 
Det finns inget särskilt brott avseende fall då barn blir utsatta för övergrepp 
utan brottsbalkens generella bestämmelser är tillämpliga, i korrespondens 
med bestämmelser i föräldrabalken om förbud mot våld och skyddet mot 
övergrepp i enlighet med artikel 19 i barnkonventionen. Närmast till hands 
ligger bestämmelserna om misshandel i 3 kap. 5 § och ofredande i 4 kap. 7 § 
brottsbalken. Det största problemet att föra in en gärning att låta barn 
bevittna våld mot närstående i straffrättsligt hänseende torde ligga i de 
bevissvårigheter som gäller gärningsmannens uppsåt till effekter hos barn 
som han utsätter för våldsexponering. Uppsåtets nedre gräns utgörs idag av 
likgiltighetsuppsåt, för vilket det krävs att gärningsmannen är likgiltig till 
risken och förverkligandet av en effekt eller förekomst av en omständighet. 
Genom införandet av den särskilda brottsskadeersättningen avseende barn 
som bevittnat våld mot närstående, kan det vara svårt att hävda okunskap 
från gärningsmannens sida om att barn i en sådan situation inte erhåller 
psykiska skador. Det går således att argumentera för att han åtminstone är 
likgiltig till effekten hos barnen.  
 
Rättsfallet NJA 2005 s. 712 är ett bra exempel som visar att en gärning att 
låta barn bevittna våld i hemmet i dagsläget inte inryms under straffrättslig 
lagstiftning. Tingsrätten i fallet ansåg att barnen som tvingats bevittna hur 
en nära anhörig blivit misshandlad och hotad i hemmet var att anse som 
ofredade i brottsbalkens mening. Åtalet i denna del bifölls dock varken i 
hovrätten eller i Högsta Domstolen. Enligt HD kunde det inte betvivlas att 
det för barn generellt sett innebär en allvarlig påfrestning att behöva bevittna 
övergrepp från den ena förälderns sida mot den andra. Man ansågs dock att 
det inte fanns tillräckliga skäl för att i strafftillämpningen utvidga utrymmet 
för bestämmelsen om ofredande. HD konstaterade att det skulle innebära en 
pressad tolkning av bestämmelsen, vilket skulle kunna leda till besvärliga 
gränsdragningsfall. Det framstår som troligt att man vid en 
skadeståndsrättslig bedömning skulle komma fram till att barnens skada i 
detta fall hade varit indirekt. 
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Vad som synes märkligt i HD:s argumentering är diskussionen kring 
dubbelbestraffning.187

 

 Den första frågan som domstolen har att ta ställning 
till är om barnens bevittnande av våldet mot mamman är att anse som ett 
ofredande. Denna bedömning ska ske helt utan inblandning av fråga 
nummer två som avser frågan om straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 8 
brottsbalken är tillämpbar i fallet. Detta är två helt olika frågor som rent 
principiellt inte har med varandra att göra. Först då fråga nummer ett, 
huruvida barnens bevittnande är att anse som ett ofredande eller inte, är 
utredd ska ställning tas till nästa fråga, det vill säga om och i sådana fall hur 
straffskärpningsgrunden i 29 kap 2 § 8 brottsbalken är tillämplig. Först om 
domstolen tillämpat straffskärpningsgrunden både vid straffmätning 
avseende misshandeln och hoten av mamman, och sedan skärpt straffet 
ytterligare med hänvisning till 29 kap 2 § 8 brottsbalken avseende 
ofredandet av barnen, hade man kunnat prata om en egentlig 
dubbelbestraffning. 

Genom att anlägga ett barnperspektiv avseende gällande rätt framstår 
avsaknaden av en straffrättslig reglering angående barn som bevittnar våld 
mot närstående som ett problem, och borde vara en angelägen fråga för 
lagstiftaren. Genom en särskilt reglering skulle barnkonventionens och 
föräldrabalkens krav på tydlighet och förutsebarhet uppfyllas. Såsom 
Kommittén mot barnmisshandel framhöll i sitt betänkande är det dock av 
stor vikt att begreppet barnmisshandel ges ett mer bestämt innehåll än vad 
det har idag. Kommitténs föreslagna definition av barnmisshandel är vid och 
omfattar fler handlingar än vad som idag medför straffrättsligt ansvar, 
alltifrån grovt fysiskt våld mot barn till försummelse att tillgodose barns 
grundläggande behov. Det är sant såsom Barnmisshandelskommittén 
konstaterade att en fullständig kriminalisering av alla dessa gärningar skulle 
kunna leda till oklarheter och problem vid genomförandet, då långt fler 
brottsrubriceringar än misshandel skulle kunna aktualiseras. En oklar och 
vidsträckt definition av barnmisshandel riskerar att leda till att förövaren 
ändå inte kan ställas till ansvar. Diskussionen om kriminalisering av barns 
bevittnande av våld och en kriminalisering av barnmisshandel behöver 
nödvändigtvis inte sammanfalla. Rättsväsendet har stora problem vad det 
gäller utdömandet av straffrättsligt ansvar för olika former av psykisk 
misshandel, inte bara då den riktar sig mot barn. Man har inte velat särskilt 
reglera om det och ser faror med en sådan bestämmelse då den riskerar att 
bli alltför oprecis och vidsträckt. Barn som bevittnar våld mot närstående är 
dock en relativt klart avgränsad grupp varför detta inte torde vara ett 
problem. Barn är särskilt sårbara vilket också talar för en kriminalisering.  
 
En kriminalisering syftar generellt till att förhindra icke önskvärda 
handlingar i samhället, och motiveras utifrån tanken om att de har en 
avskräckande funktion samt en moral- och vanebildande funktion. Syftet 
med att kriminalisera en gärning att låta barn bevittna våld i nära relationer 
skulle således vara att avskräcka människor från ett sådant beteende, samt 
verka för att människors moral och egna normer ändras. Genom en 

                                                
187 Se avsnitt 3.4.2 
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symbolfunktion skulle även staten visa att detta beteende är socialt 
förkastligt och oacceptabelt i dagens samhälle. Det skulle därmed inte vara 
några problem med att kunna motivera en sådan kriminalisering. Vilka 
reella verkningar en kriminalisering får är dock något helt annat än vad 
deras syfte att åstadkomma är. När barn bevittnar våld mot närstående 
handlar det oftast om gärningar som äger rum inom hemmets väggar. 
Mörkertalet är säkerligen stort och frågan är därför om en kriminalisering 
skulle bli ineffektiv. I ett större sammanhang och för att tillvarata barns 
särskilda intressen och behov av stöd, rättfärdigas dock en kriminalisering 
av dess avskräckningseffekt och av den handlingsdirigerande verkan att 
förändra folks attityder den kan ha på lång sikt. En sådan kriminalisering 
skulle även stämma överens med de faktiska sociala normerna i dagens 
samhälle, då säkerligen de flesta skulle hålla med om att ett dylikt beteende 
att låta barn bevittna våld är förkastligt.  
 
För att kunna försvara en kriminalisering av en viss gärningstyp krävs att 
det finns ett intresse värt att skyddas.  Att se barn som bevittnar våld mot 
närstående som ett sådant relevant skyddsintresse borde vara en självklarhet. 
Skyddsintresset skulle vara de utsatta barnen och generellt kan sägas att 
gärningar riktade mot den enskildes kroppsliga integritet såväl fysiskt som 
psykiskt anses ha ett högt skyddsvärde och vara särskilt förkastliga. Barn 
står även i en beroendeställning i förhållande till sina vårdnadshavare och 
hemmet ska vara ett trygg och säker plats för barnen.  
 
Förutom kravet på att det ska finnas ett intresse värt att skydda finns krav på 
att gärning ska medföra skada. När det gäller barns bevittnande av våld är 
det fråga om gärningar som medför risk för skada då en direkt skada inte 
alltid torde kunna konstateras. Vad det gäller skuldfrågan torde både uppsåt 
och oaktsamhet kunna grunda ansvar eftersom en gärningsperson som låter 
ett barn bevittna våld mot en närstående måste ha alternativt borde ha insett, 
att barnet riskerar att skadas genom bevittnandet. Vid ett användande av en 
riskkriminalisering finns en risk att kravet på skuld undergrävs eftersom en 
handling allt oftare riskerar att bestraffas enbart med beaktande av att lagen 
har överträtts. En riskkriminalisering ges en mer offensiv syn på 
strafflagstiftningen, och talar således mot de åsikter som framförs i 
doktrinen om att kriminaliseringar endast ska ske i yttersta fall i enlighet 
med den defensiva modellen. Att det handlar om gärningar riktade mot barn 
som tar stor skada torde dock berättiga en sådan straffrättspolitisk hållning.  
 
En kriminalisering ska framstå som rationell, effektiv, socialt försvarbar och 
human. Mindre ingripande medel att förhindra ett beteende bör användas i 
första hand, och det torde finnas mer lämpade metoder att införa viss moral 
hos människor än att använda sig av straffhot i lag. Den särskilda 
straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 8 brottsbalken medför till exempel att 
gärningsmännen bakom det våld som bevittnas av barn kan ådömas ett 
svårare straff än annars, inom ramen för den befintliga straffskalan. 
Införandet av en särskild möjlighet till brottsskadeersättning för dessa barn 
kan också anses vara ett exempel på mindre ingripande åtgärder från 
lagstiftarens sida. Brottsskadeersättning förmedlas dock genom staten och 
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synliggör inte förövaren. Ett viktigt led i arbetet med att hjälpa och stödja 
dessa barn är att samhället tydligt förmedlar att man ser allvarligt på denna 
typ av våld. Problemet är att de ses som berättigade till ersättning enligt 
brottsskadelagen men inte tillräckligt mycket offer för att erhålla ersättning 
från gärningsmannen.  
 
Som det ser ut idag kan inte samhället på ett tillfredsställande sätt skydda 
och hjälp dessa barn. Summorna som betalas ut är låga och många barn 
finns inte ens med i utredningarna och får ingen ersättning alls. Det är av 
stor vikt att detta våld och även annat våld som förkommer inom familjen 
synliggörs och att barnen får möjlighet att utrycka vem som är ansvarig för 
detta handlande. Det faktum att barn far illa och lider psykiska skador är 
otvivelaktigt och har vunnit erkännande i lagstiftningssammanhang.  
 
I doktrin framhålls att barn ofta far illa i rättsliga utredningar och 
förhandlingar, dels på grund av att deras ställning i rättsprocessen är svag 
och dels eftersom de ytterligare kan traumatiseras i och med det rättsliga 
förfarandet. Visst vore det tillfredsställande om alla konflikter kunde lösas 
utan inblandning av myndigheter och domstolar, och principen om barnets 
bästa talar för att barn i möjligaste mån ska hållas utanför en rättslig process 
som inte är anpassad och utformad utefter barn särskilda behov. Dessa barn 
är dock på många sätt redan indragna och ingen familjeangelägenhet lämnar 
någon i familjen oberörd.  Ett sådant argument mot en kriminalisering faller 
med att det i sådana fall borde ligga på rättsväsendet att utforma 
rättsprocessen så att barnen inte riskerar att fara illa i den rättsliga 
hanteringen. Ett större samarbete mellan de samhälliga aktörer som kommer 
i kontakt med dessa barn är att önska. Det är inte orimligt att hävda att det 
kanske skulle finnas speciella barnåklagare för att på så sätt utforma en mer 
pedagogisk process väl anpassad efter barn särskilda behov. 
 

6.3 Brottsoffer men ändå inte 

En central fråga för diskussionen i denna uppsats är hur begreppet 
målsägande skiljer sig från begreppet brottsoffer. Brottsoffer kan beskrivas 
som ett allmänt begrepp för den som på ett eller annat sätt blivit drabbad av 
brott. Det finns inte någon officiell eller allmänt accepterad definition, och 
begreppet brottsoffer förekommer därmed inte i straffrättsliga eller 
processrättsliga lagstiftningssammanhang. I rättegångsbalken används 
istället den mer funktionella definitionen målsägande. Med brottsoffer avses 
alltså främst fysiska personer, till skillnad från målsägande som även 
omfattar juridiska personer. Brottsoffer omfattar såväl direkta och indirekta 
offer och avser ett faktiskt förhållande. Begreppet målsägande är i den 
praktiska tillämpningen smalare än brottsofferbegreppet och kan beskrivas 
som en processuell term av innebörden att den som drabbats av brott har en 
särställning i rättsprocessen. Då ett brottsoffer har en rätt att agera part i 
processen är denne att anse som målsägande. Målsäganderätt enligt 20 kap 8 
§ rättegångsbalken förutsätter en brottslig gärning, och eftersom en gärning 
som innebär att låta barn bevittna våld mot närstående i dagsläget inte är 
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straffrättsligt kriminaliserad, kan således dessa barn inte heller erhålla 
målsäganderätt. Man kan sammanfatta det som att termen brottsoffer 
används ofta som ett stöd i en diskussion, medan målsägande hänför sig till 
den drabbades ställning i rättsprocessen.  
 
Föreställningar om att det finns särskilda sorters offer eller grupper av offer 
som är särskilt utsatta exempelvis barn, och att dessa är i extra behov av 
skydd återspeglas i den forskning som finns på området men även på den 
politiska arenan. Vilka grupper som anses särskilt angeläget att skydda 
varierar över tid. Frågan är hur dessa gruppers möjligheter att ta tillvara sina 
rättigheter påverkas av lagreformer och om lagstiftningen inom ett visst 
område får den effekt som avsetts. Det uppstår en intressekonflikt mellan å 
ena sidan definiera en grupp som särskilt skyddsvärd och å andra sidan inte 
marginalisera den. Det är vidare ett stort problem när en grupp som av 
lagstiftaren anses vara i särskilt behov av skydd inte är prioriterade i 
praktiken. I detta sammanhang är brottsoffers förtroende för rättsväsendet 
och benägenheten att anmäla en viktig fråga, men det är en diskussion som 
ligger utanför ramen för denna uppsats.  
 
Många personer som utsätts för våld av sin partner väljer att av olika 
anledningar inte bryta den relationen. Ofta faller det på mamman att söka 
ersättning för sitt barn, och då krävs det att hon är tillräckligt närvarande och 
orkar ta kontakt med myndigheterna. Det är möjligt att förordna en godman, 
men det är fortfarande upp till vårdnadshavaren att ta kontakt med 
kommunen för att ansöka om en godman för barnets räkning. Om dessa barn 
istället skulle erhålla målsäganderätt i likhet med andra brottsoffer, skulle de 
ha rätt att komma till tals i rättsprocessen och ha rätt till ett 
målsägandebiträde eller en särskild företrädare som kan bevaka barnens 
intresse. Det skulle därtill innebära ett viktigt ställningstagande från statens 
sida att låta dessa barn få straffrättslig status som brottsoffer. Detta är viktigt 
exempelvis för att ge signaler till barnet ifråga, och till barn i allmänhet, om 
vad som är rätt och fel samt för att ge barnet en känsla av upprättelse. Det 
kan också vara betydelsefullt för barnets rehabilitering att skulden tydligare 
läggs på våldsutövaren. De skulle vidare kunna erhålla skadestånd från 
förövaren för den kränkning de upplevt genom brottet, vilket ger dem 
samma rätt till upprättelse som andra brottsoffer. Brottsoffer som också är 
målsägande har en relativt stark ställning i rättsprocessen, då de till exempel 
ges en bättre möjlighet till skydd genom besöksförbud och själva kan 
polisanmäla det brott som begås mot honom eller henne. Biträder 
målsägande åtalet eller för en talan om enskilt anspråk intar de även 
partsställning. I praktiken blir då dessa barn mindre beroende än i dagsläget 
av att vårdnadshavarna stödjer barnen. 

Om barnet är att anse som målsägande enligt rättegångsbalken i de fall han 
eller hon har upplevt våld i hemmet skulle detta sannolikt förstärka frågans 
status även i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Domstolar och 
socialnämnder gör inte riskbedömningar avseende barn som har upplevt 
våld i hemmet i samma utsträckning som för de barn vilka själva har utsatts 
för våldsbrott. Genom ändringar i 6 kapitlet 2 a § föräldrabalken har det 
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poängterats att en riskbedömning ska göras avseende frågan huruvida barnet 
riskerar att fara illa. Studier har visat att detta inte görs i praktiken och en 
åtgärd för att komma tillrätta med detta problem och stärka barnens ställning 
skulle vara att ge barn som upplever våld straffrättslig status som 
brottsoffer. 

Att barn som upplever våld i hemmet får straffrättslig status som brottsoffer 
skulle även kunna få till följd att barnets situation lyfts fram i det polisiära 
arbetet på ett tydligare sätt. Genom att ge dessa barn status som målsägande 
skulle samhället tydligare markera att barnens upplevelser måste tas på 
allvar och polisen skulle tvingas dokumentera även barnets personuppgifter, 
upplevelse och berättelse av det inträffade. Detta skulle dessutom 
möjliggöra att det förs en bättre statistik beträffande hur många barn det 
egentligen är som bevittnar våld. Idag kommer få fall där barn har varit 
närvarande vid platsen för misshandeln av föräldern till socialtjänstens 
kännedom, och den främsta orsaken är att poliserna inte alltid anmäler dessa 
fall till myndigheten. Även åklagarens arbete med att reda ut en påstådd 
brottslig gärning påverkas av vad polisen, som ofta är den första på 
brottsplatsen och pratar med brottsoffret, gör och inte gör. Ibland sätts stora 
förväntningar på vad lagstiftningen ska åstadkomma, men det ligger ett 
minst lika stort ansvar på rättsvetenskapen att föra ut denna kunskap och på 
rättstillämparen att skapa den i praktiken.  
 
En annan avgörande faktor för att dessa barns situation ska kunna förbättras 
är att de misshandlade närstående personerna, oftast barnen mödrar, 
identifieras. På så sätt är chansen större att även övergreppen mot barnen 
identifieras. Det är önskvärt att personal inom hälso- och sjukvården samt 
inom sociala myndigheter tränas i att känna igen tecken och den speciella 
dynamik som kännetecknar våld och övergrepp inom familjer. Samarbetet 
mellan olika sociala myndigheter, sjukvården, polisen och 
åklagarmyndigheten kan och bör således också förbättras. 
 
Frågan är om synen på barnen som indirekta brottsoffer har ändrats efter de 
lagändringar som gjorts. Barns bevittnande av våld kan varken enligt 
förarbeten eller enligt praxis rymmas under brottsbalkens bestämmelser. Det 
kan således ifrågasättas huruvida dessa barn ges det straffrättsliga skydd 
som barnkonventionen kräver. Vi vet idag att barn kan ta stor skada av att 
bevittna våld och få långtgående konsekvenser för barnen. Man har 
dessutom på många ställen i förarbeten och i forskningssammanhang 
konstaterat att dessa barn far illa och att deras situation har karaktären av 
psykisk misshandel. Om dessa barn utsätts för psykisk misshandel borde det 
också kunna gå att ställa någon till ansvar för det straffrättsligt. Det finns 
dock på straffrättens område ett klart ställningstagande mot att betrakta barn 
som bevittnat våld mot närstående som brottsoffer, samtidigt har de status 
som brottsoffer i andra sammanhang. Konsekvensen av detta blir att dessa 
barn är brottsoffer utan att egentligen ha blivit utsatt för ett straffrättsligt 
brott. Eftersom dessa barn erhållit status som brottsoffer inom både 
socialrättslig och offentligrättslig lagstiftning borde lagstiftaren kunna ta 
steget fullt ut och ge dessa barn status som brottsoffer även inom 
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straffrättslig lagstiftning. Utifrån dagens kunskap om konsekvenser och 
skador för barn som bevittnar våld mot närstående, samt med iakttagande av 
att barn som offer har andra behov än vuxna, är en dylik lösning högst 
rimlig. Att på samma sätt som att det i brottsskadelagen presumeras att 
dessa barn drabbas av psykiska besvär som utgör en ersättningsgill skada 
borde det kunna presumeras ett psykiskt lidande i enlighet med 
bestämmelserna i brottsbalken. Den psykiska skadan skulle då inte behöva 
vara medicinskt påvisbar för straffrättsligt ansvar, och barns bevittnande 
skulle som den misshandel det faktiskt är, kunna inrymmas i nuvarande 
bestämmelser. På så sätt skulle även brottsbalkens bestämmelser bättre 
korrespondera med reglerna i föräldrabalken och barnkonventionen. Ett 
problem med detta tillvägagångssätt är emellertid att avsaknaden av ett klart 
rättsläge medför att det blir upp till rättstillämpningen att sätta gränserna för 
när en sådan presumtion kan vara för handen. Vad brottsofferbegreppet 
egentligen innebär och vilka konsekvenser det har för dessa barn är oklart. 
Klart är i alla fall att man här utgår från brottsoffret rättigheter och behov. 
Genom att inte ge dessa barn straffrättslig status som brottsoffer signalerar 
lagstiftaren att dessa barns situation inte är lika allvarlig som andra 
brottsoffers, och det finns en risk att socialtjänsten på grund av bristande 
rutiner, stor arbetsbelastning och avsaknad av behandlingsredskap inte 
prioriterar dessa barn. 
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7 Slusatser 
Barn som bevittnat våld mot närstående och deras situation framstår som ett 
komplext fenomen för rättsväsendet, då ämnet aktualiserar olika frågor inom 
olika rättsområden. Fokus i denna uppsats har legat på att undersöka hur 
skadeståndsrätten förhåller sig till straffrätten. Klart är att rättsområdena 
skiljer sig åt, men det finns även stora likheter, inte minst eftersom både 
skadestånd och straff kan sägas utgöra reaktioner på oönskade handlingar i 
samhället. Skadestånd för kränkning på grund av brott måste sägas inta en 
särställning inom skadeståndsrätten, eftersom den inte låter sig mätas i 
pengar på samma sätt som exempelvis personskador, men det är också den 
typen av skadestånd som ligger närmast att jämföra med en straffrättslig 
sanktion. 
 
Den ekonomiska ersättningen kan inte göra ett brott ogjort men kan bidra 
till en upprättelse för brottsoffret och utgör ett ställningstagande och 
erkännande från samhällets sida att man varit utsatt för en allvarlig 
kränkning. Barn som bevittnar våld kan även härleda en rad andra 
rättigheter från både svensk och internationell rätt. Den ekonomiska 
ersättningen kan utgå från tre olika system som både är samtida och 
subsidiära till varandra. Huruvida ersättning utgår eller inte beror på hur 
man definierar brottsoffer inom de olika systemen. Barn som bevittnar våld 
i nära relationer har endast status som brottsoffer vad det gäller den statliga 
brottsskadeersättningen. Utifrån brottsofferts perspektiv ter sig samspelet 
mellan de olika systemen komplicerat och uppfyller inte krav på 
förutsebarhet och enhetlig rättstillämpning, och kan därmed inte heller sägas 
uppfylla grundläggande rättsvetenskapliga krav på rättssäkerhet och 
humanitet för den enskilde. 
 
En kriminalisering kan inte ensamt lösa problemen med barn som bevittnar 
våld i nära relationer, men de åtgärder som lagstiftaren vidtagit hittills 
framstår inte som tillräckliga för att hjälpa och skydda dessa barn. De 
aktörer i samhället som jobbar utifrån barnets perspektiv och barnets bästa, 
Rädda barnen och Barnombudsmannen, är av den åsikten att en gärning att 
låta barn bevittna våld mot närstående måste anses utgöra ett självständigt 
brott mot dessa barn. Dessa aktörers åsikter väger tungt i detta sammanhang, 
och sammanfattningsvis torde således frågan huruvida en kriminalisering av 
gärning att låta barn bevittna våld mot närstående ska och bör kunna ske 
besvaras jakande. Genom en uttrycklig kriminalisering skulle dessa barn 
likställas med andra fullvärdiga brottsoffer, de skulle erhålla status som 
målsägande och de skulle föras in i rättsprocessen på ett helt annat sätt. 
Genom att ge barn som bevittnar våld status som brottsoffer även i 
straffrättsligt hänseende får de större möjligheter till skadestånd för sin 
personskada och den kränkning som bevittnat otvivelaktigt utgör. De skulle 
således erhålla de rättigheter och den ekonomisk ersättning som de 
förvägras idag. 
  



 62 

Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
 
Justitieutskottet kommittédirektiv 2010:84 En översyn av brottsskadelagen 
 
Betänkande 1998/99:JuU20 Ändringar i brottsskadelagen 
 
Betänkande 2002/03:SoU15 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.  
 
Departementskrivelse Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga 
 
Rapport från Riksdagen 2005/06:RFR1 Brottskadeersättning och 
skadestånd på grund av brott – undersökning av skillnader mellan beslutad 
brottsskadersättning och av domstol sakprövat skadestånd 
 
SOU 1977:36 Ersättning för brottsskador 
 
SOU 1990:92 Våld och brottsoffer 
 
SOU 1992:84 Ersättning för kränkning genom brott 
 
SOU 1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada 
 
SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet 
 
SOU 1998:40 Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras? 
 
SOU 2001:18 Barn och misshandel - En rapport om kroppslig bestraffning 
och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet 
 
SOU 2001:72 Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda 
 
SOU 2005:43 Vårdnad, boende och umgänge – Barnets bästa, föräldrars 
ansvar 
 
Proposition 1972:5 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till 
skadeståndslag m.m. 
 
Proposition 1975:12 Regeringens proposition med förslag till ändring i 
skadeståndslagen (1972:207) m.m. 
 
Proposition 1977/78:126 Ersättning för brottsskador 
 
Proposition 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets 
rättigheter 
 



 63 

Proposition 1997/98:7 Barnets bästa i främsta rummet 
 
Proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om 
barns rättigheter 
 
Proposition 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen 
 
Proposition 1999/2000:1 Utgiftsområde 4  
 
Proposition 2000/01:79 Stöd till brottsoffer 
 
Proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada 
 
Proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m 
 
Proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 4 
 
Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld 
 
Litteratur 
 
Andersson, H., Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, Iustus förlag, 
Uppsala 1997. 
 
Anttila I., Törnudd P., Kriminologi i ett kriminalpolitiskt perspektiv, upplaga 
1:2, Studentlitteratur, Lund 1982. 
 
Arnell A., Ekbom I., Och han sparkade mamma – möte med barn som 
bevittnar våld i sina familjer, Rädda Barnen, Stockholm 1999. 
 
Billström, M. m fl, Brottsoffrets rätt, Juristförlaget, Stockholm 1995,  
 
Burcar, V., Gestaltningar av offererfarenheter- samtal med unga män som 
utsatts för brott. Avhandling Sociologiska institutionen, Lunds universitet 
2005. Hämtad från http://www. lup.lub.se.ludwig.lub.lu.se via ELIN. 
 
Dahlstrand, K., Den anomiska rätten. Om undantagskonstruktionen av de 
rent ideella kränkningsersättningarna. Forskningsrapport Rättssociologiska 
enheten, Lunds universitet 2007. Hämtad från Brottsoffer i fokus: De 
vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2007 via 
http://www.brottsoffermyndigheten.se. 
 
Ekelöf P-O., Rättegång II, upplaga 8, Norstedts Juridik AB, Uppsala 1996.  
 
Fattah, E., Understanding criminal victimisation. An introduction to  
theoretical victimology. Scarborough, Ontario: Prentice Hall 1991. 
 
Fredriksson M., Malm U., Brottsoffrens rättigheter i brottsmålsprocessen, 
upplaga 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2004. 



 64 

 
Hellner, J., Lagstiftning inom förmögenhetsrätten – praktik, teori och teknik 
Juristförlaget, Stockholm 1990. 
 
Hellner J., Radetzki M., Skadeståndsrätt, upplaga 8, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2010. 
 
Heuman L., Målsägande, PA Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1973. 
 
Holmqvist L. m fl, Brottsbalken. En kommentar. Del I, upplaga 3:1, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002. 
 
Jareborg N., Allmän kriminalrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala 2001. 
 
Jareborg N., Brotten. Första häftet, upplaga 2:3, Studentlitteratur AB, Lund 
1993. 
 
Jareborg N., Straffrättens ansvarslära, Iustus Förlag AB, Uppsala 1994. 
 
Lindgren M., Pettersson K-Å., Hägglund B. (red.), Utsatta och sårbara 
brottsoffer, Jure Förlag AB, Stockholm 2004. 
 
Lindgren M., Qvarnström J., Brottsoffren i rättsprocessen, på uppdrag av 
Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket, Stockholm 2003.

 

 
Metell B. m fl, Barn som ser pappa slå, Förlagshuset Gothia, Stockholm 
2001. 
 
Olivecrona K., Rättegången i brottmål enligt RB, upplaga 3, PA Norstedts 
& Söners Förlag, Stockholm 1968. 
 
Sahlin, I., Åkerström, M., Det motspänstiga offret, Studentlitteratur, Malmö 
2001. 
 
Schultz M., Kränkning: studier i skadeståndsrättslig argumentation Jure 
förlag AB, Stockholm 2008. 
 
Shiratzki, J.,Vårdnad och vårdnadstvister, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm 1999. 
 
Singer, A., Föräldraskap i rättslig belysning, SJFU Skrifter från juridiska 
fakulteten i Uppsala nr 85, Iustus förlag, Uppsala 2000. 
 
Svanberg, J., Rättssociologi – en introduktion, Studentlitteratur, Malmö 
2008. 
 
Victor, D., (red.), Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm 1995. 
 



 65 

Vetenskapliga artiklar 
 
Almqvist K., Jansson S., Barn som bevittnat våld – en utsatt grupp som är 
alltför lite uppmärksammad, Läkartidningen volym 97 nr 38, 2000, s. 4094-
4099,  
 
Aspelin E., Kriminalpolitik efter brottsbalkens införande. NTfK 1986 s. 
116-131. 
 
Flodin, J. Ersättning för s.k. chockskada SvJT 2008 s. 525-551. 
 
Granström, G., Mannelqvist, R., Rättsvetenskap och viktimologi, JT nr 1 
2007/08 s. 28-43. 
 
Hellner, J., Ersättning till tredje man vid sak- och personskada, SvJT 1969 
s. 330 
 
Hellner, J., Psykiska besvär än en gång, JT 1995/96 s. 94-101 
 
Jareborg, N., Straffets syften och berättigande, TfR 1985 s. 1-17. 
 
Jareborg, N., Defensiv och offensiv straffrättspolitik, NTfK 1994 s. 41-53. 
 
Mannelqvist, R., Brottsoffers möjlighet till upprättelse och kompensation 
vid kränkning, JT nr 4 2005/06 s. 790-808. 
 
Mannelqvist, R., Ersättningar till brottoffer – samverkan eller kollision? 
SvJT 2006 s. 379-396.’ 
 
Strömbäck, E., Skadestånd till närstående – ny HD-praxis. JT 2006/07 s. 
186-198. 
 
Träskman, P. O., Brottsoffrets roll i brottmålsrättegången. NTfK 2009 s. 
262-276 
 
Rapporter 
 
Balkmar, D., Biller, H., Eriksson, M., Mäns våldsutövande – barn 
upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och 
utvecklingsbehov. Rapport på uppdrag av Näringsdepartementet, Stockholm 
2006. 
 
Boqvist, A-K,. Olämplig vårdnadshavare? Rapport från 
Brottoffermyndigheten, Stockholm 2002. 
 
Brottsoffermyndighetens referatsamling 2003, Brottsoffermyndigheten, 
Umeå 2003. 
 



 66 

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009, Brottsoffermyndigheten, 
Umeå 2009.  
 
BRÅ-rapport 1999:9, Antologi. 8 reflektioner om kriminalpolitik.  
 
BRÅ-rapport 1994:1, Brott, brottsprevention och kriminalpolitik.   
 
BRÅ rapport 2002:14, Våld mot kvinnor i nära relationer – en kartläggning. 
 
Frisk, K., Anmälningarna som försvann – en kartläggning av hur polis och 
socialtjänst uppmärksammar barn som lever med våld i familjen, Rapport 
från Rädda barnen, Stockholm 2003. 
 
Nordin, J., Utan upprättelse – vem ser barn som bevittnar våld i hemmet? 
Rapport från Rädda Barnen, Stockholm 2009. 
 
Wergens, A., Ett viktimologiskt forskningsprogram. Presenterat 2002: 
bakgrund och nuläge, Brottsoffermyndigheten, Umeå 2002. 
 
Övrigt 
 
Andrén, S., Barn som ser våld kan bli brottsoffer, Debattartikel Dagens 
Nyheter 2009-10-11. Hämtad från  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skadestand-kan-ga-till-garningsman-
1.966790. 2010-12-10. 
 
Bergström, M., Nyberg L., Polis och domstolar sviker utsatta barn. 
Debattartikel Dagens Nyheter 2007-10-25. Hämtat från 
http://www.dn.se/debatt/polis-och-domstolar-sviker-utsatta-barn, 2010-10-
25.  
 
Folksam Försäkringsvillkor Hem och villa 2010-01-01. 
 
If Hemförsäkringsvillkor 2010-05-01. 
 
Leijonhufvud, M., Svenska domstolar sviker barnen. Debattartikel Svenska 
Dagbladet 2005-12-08. Hämtad från 
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/svenska-domstolar-sviker-
barnen_485745.svd. 2010-12-10. 
 
Länsförsäkringar Hemförsäkring villkor H 10 2010-01-01. 
 
Pressmeddelande från Rädda Barnen, hämtat från 
http://www.rb.se/press/pressmeddelanden/Pages/Samordning-och-
gemensamma-kriterier-kravs-for-barnahus.aspx 2010-12-10 
 
Trygg Hansa Hem-, villahem-, och fritidsbostadsförsäkringsvillkor 2009-
01-01. 
 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skadestand-kan-ga-till-garningsman-1.966790�
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skadestand-kan-ga-till-garningsman-1.966790�
http://www.dn.se/debatt/polis-och-domstolar-sviker-utsatta-barn�
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/svenska-domstolar-sviker-barnen_485745.svd.�
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/svenska-domstolar-sviker-barnen_485745.svd.�
http://www.rb.se/press/pressmeddelanden/Pages/Samordning-och-gemensamma-kriterier-kravs-for-barnahus.aspx�
http://www.rb.se/press/pressmeddelanden/Pages/Samordning-och-gemensamma-kriterier-kravs-for-barnahus.aspx�


 67 

Rättsfallsförteckning 
NJA 1997 s. 315 
NJA 1997 s. 723 
NJA 2005 s. 712 
NJA 2005 s. 919 
 
 


	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Hur många barn omfattas av problemet?

	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Metod
	1.4 Teori och defintioner 
	1.5 Disposition

	2 Viktimologi 
	2.1 Utvecklingen inom brottsofferområdet
	2.1.1 Bilden av det ideala brottsoffret
	2.1.2 Forskningsläge – vilka brottsoffer synliggörs?

	2.2 En kommentar

	3 Gällande rätt
	3.1 Barnkonventionen
	3.2 Föräldrabalken och barnets bästa
	3.2.1  Socialtjänstens ansvar
	3.2.1.1 Möjligheter till faktiska hjälpinsatser i praktiken

	3.2.2 En kommentar

	3.3 Ekonomisk ersättning ur ett brottsofferperspektiv
	3.3.1 Skadeståndets funktion och grundläggande principer 
	3.3.2 Olika typer av skadestånd och skador 
	3.3.3 Brottsoffrets möjlighet till kompensation vid kränkning 
	3.3.4 Skadestånd till närstående
	3.3.5 Försäkringsersättningar
	3.3.6 Brottsskadeersättning 
	3.3.7 Ett komplicerat samspel – en kommentar

	3.4 Skadestånd och straff 
	3.4.1 Aktuella straffbestämmelser
	3.4.1.1 Misshandel 3 kap. 5 § BrB
	3.4.1.2 Grov fridskräning 4 kap. 4a § 1 st BrB
	3.4.1.3 Ofredande 4 kap. 7 § BrB
	3.4.1.4 Straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § 8 BrB

	3.4.2 NJA 2005 s. 712


	4 Rättslig status och begreppen målsägande och brottsoffer 
	5 Kriminalisering som lösning på problemet
	5.1 Kriminaliseringars syfte
	5.2 Särskilt om kriminalisering av barnmisshandel

	6 Analys
	6.1 Ekonomisk ersättning ur ett brottsofferperspektiv
	6.2 Kriminalisering som lösning på problemet?
	6.3 Brottsoffer men ändå inte

	7 Slusatser

