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1 Inledning 
Inget våld mot barn är berättigat, allt våld mot barn går att förhindra.1  Det är kärnan i 

rapporten från Förenta nationernas (FN) oberoende utredare om våld mot barn. 

 

Samtidigt gjordes 23 600 anmälningar om misshandelsbrott och 1 360 grova 

fridskränkningsbrott mot personer i åldrarna 0–17 år under 2017 i Sverige. Misshandels- och 

fridskränkningsbrotten anmäls ofta av skola eller förskola. Dessutom anmäldes 7 810 fall av 

olaga hot, 5 530 ofredanden, 3 210 våldtäkter och 4 300 sexuella ofredanden mot barn i åldern 

0–17 år.2 

 

Av de niondeklassare som utsatts för lindrig misshandel uppgav 15 % att det skett i det egna 

hemmet, medan 10,2 % av de som utsattes för grövre misshandel under de senaste tolv 

månaderna utsattes hemma. Av dem som blivit utsatta för hot uppgav 9,1 % att de blivit 

utsatta hemma och 5,1 % av dem som uppgav sig ha blivit utsatta för sexuella kränkningar 

angav att det skett i det egna hemmet.3 

 

Det är vanligt att våldet utövas av en förälder eller annan person i liknande ställning gentemot 

barnet, såsom en adoptiv- eller styvförälder.4  Vad gäller sexuella övergrepp är det dock 

vanligare att förövaren är jämnårig med offret och om förövaren är vuxen är det vanligare att 

denna är okänd för offret än att det är en närstående.5 

 

Då en stor del av det våld barn utsätts för sker i hemmet ligger det nära till hands att anta att 

även en annan vuxen än den som utövar våldet är medveten om det. Det är svårt att svara 

exakt på hur många som är medvetna om att ett barn blir misshandlat men det är relativt 

vanligt att föräldrar eller syskon känner till det. Däremot är det ganska ovanligt att någon 

vidtar en åtgärd, eller att åtgärden är tillräcklig för att skydda barnet.6 

 

Att föräldern eller vårdnadshavaren som utför våldshandlingarna kan straffas enligt vanliga 

straffrättsliga regler står klart, givetvis utifrån vad som går att bevisa i domstol, men hur 

                                                
1 A/61/299, p. 1. 
2 BRÅ Kriminalstatistik 2017, s. 18–43. 
3 BRÅ 2018:15, s. 25ff. 
4 Jernbro och Jansson, 2016, s. 22. 
5 A.a., s. 31f. 
6 SOU 2001:18, s. 69 f. 
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förhåller det sig med den passiva vuxna? Uppsatsens utgångspunkt är ett typfall med ett 

hushåll där två vuxna och ett barn ingår. Den ena vuxna utövar våld mot barnet medan den 

andra är medveten om det på ett eller annat sätt. För enkelhetens skull kommer de här 

personerna kallas den aktiva och den passiva vuxna, där den aktiva är den som utövar 

våldshandlingarna och den passiva är den som allra minst är medveten om våldet men inte 

ingriper. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda straffansvaret enligt gällande rätt för en förälder eller annan 

vuxen som med full insikt låter en annan förälders eller vuxens brottsliga handlingar mot ett 

barn i deras gemensamma vård fortgå utan att vidta förhindrande åtgärder. Syftet är vidare att 

analysera dels om gällande rätt är tillfredsställande utifrån intresset att skydda barn från våld, 

dels om det utifrån rättsstatliga principer och generella krav för kriminaliseringar skulle vara 

genomförbart med en utvidgning av straffansvaret för den nu beskrivna passiviteten. 

 
1.2 Metod och material 
Eftersom uppsatsens syfte till viss del är att fastställa gällande rätt kommer en rättsdogmatisk 

metod användas. Det innebär att lag, förarbeten, praxis och doktrin används för att 

systematisera gällande rätt. Det här arbetet bygger till stor del på principer och deras 

genomslag i olika delar av rätten och inom rättsdogmatiken tillåts även allmänt erkända 

rättsprinciper användas, oberoende av om de är lagfästa eller inte.7 

 

Emellertid är inte syftet med uppsatsen enbart är att fastställa gällande rätt utan även att 

problematisera den. Därför har även en rättsvetenskaplig metod där argumentationen står i 

centrum använts. 8  Argumentation, och en ganska fri sådan, är karaktäristisk för 

rättsvetenskapen. Utgångspunkten för argumentationen är rättskällorna, såväl nationella som 

internationella, grundläggande rättssäkerhetsideal och olika typer av vedertagna men oskrivna 

krav på rationalitet. Föremålet för studien är rätten, dvs. de rättsregler som åtnjuter en 

särskild, officiell auktoritet. Det är de normer som legitimeras av rättskälleläran som är 

rättsvetenskapens studieobjekt.9  

 

                                                
7 Sandgren, 2015, s. 43 f. 
8 A.a., s. 42. 
9 Sandgren, 2006, s. 530 ff. 
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Till det första avsnittet om gällande rätt rörande den passiva vuxnas straffansvar har samtliga 

rättskällor använts. Till att börja med har svaret sökts i lagen, närmare bestämt i brottsbalken 

(BrB). Vidare ledning har hämtats från doktrin och lagkommentarer. Vad gäller praxis har ett 

fåtal fall från Högsta domstolen (HD) och hovrätter använts. Här är värt att nämna att 

hovrättsfallen har ett ringa prejudikatvärde. De fall som valts illustrerar dock tydligt hur 

underlåtenhets- och garantansvaret yttrar sig i rättstillämpningen och även om det rör sig om 

ovanliga fall ger de en fingervisning om hur sådana hanteras. 

 

Uppsatsens barnrättsliga avsnitt tar sin utgångspunkt i Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen) samt Förenta nationernas kommitté för barnets 

rättigheters (barnrättskommittén) allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige. 

För vidare förståelse av barnets bästa har Johanna Schiratzkis Barnrättens grunder använts, 

medan UNICEF Sveriges Handbok om barnkonventionen och barnrättskommitténs allmänna 

kommentar nr 13 har tjänat som utgångspunkt för avsnittet om våldsförbudet i art. 19 

barnkonventionen. Malou Andersson och Anna Kaldals rapport Barn som utsatts för våld 

inom familjen. Kartläggning av brottsmålsavgöranden från tingsrätt, som varit del i 

uppdraget kring Barnrättsutredningen 10  inför inkorporeringen av barnkonventionen, har 

använts för att klargöra bilden av barnets ställning inom straffrätten. 

 

Avsnittet som rör straffrättsliga principer tar sin utgångspunkt i doktrin. Ivar Agge och Hans 

Thornstedts Straffrättens allmänna del och Martin Borgeke och Mari Heidenborgs Att 

bestämma påföljd för brott har varit grundpelare i redogörelsen för vilka grundvärden som är 

viktiga att beakta vid en kriminalisering. 

 

För att fylla i luckor och bredda bilden av de ämnen som behandlas har förarbeten i form av 

propositioner och statens offentliga utredningar använts i uppsatsens samtliga avsnitt. 

Analysen tar också till stor del avstamp i de förarbeten som presenterats. Här bör även 

nämnas att de principer som utarbetats i straffrättsanvändningsutredningen11 som nämns i 

avsnitt 4.4, till stor del ligger till grund för den analys och diskussion som förs. Jag anser att 

straffrättsanvändningsutredningen målar en rättvisande och någorlunda heltäckande av vad 

som krävs för att genomföra kriminaliseringar, varför de principerna ges utrymme i 

uppsatsens avslutande analys. 

                                                
10 SOU 2016:19. 
11 SOU 2013:38. 
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Vidare är analysen en sammanvägning av de källor som dittills presenterats, samtidigt som 

barnrättskommitténs allmänna kommentarer och rekommendationer till Sverige, Anna 

Singers Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och samhälle och rapporten från 

FN:s oberoende utredare om våld mot barn samt Petter Asps text Barn(straff)rätt ur Barnrätt – 

en antologi och Magnus Ulvängs text Om straffrätt och principer ur Katedralen, tre texter om 

straffrätt lyfts för att fördjupa analysen. 

 

2 Den passiva vuxnas straffrättsliga ansvar 
2.1 Osjälvständiga brottsformer 
Ett brott är enligt 1 kap. 1 § BrB en gärning som är beskriven i BrB eller annan lag eller 

författning för vilken straff är föreskriven. Inom straffrätten likställs en underlåtenhet med en 

handling. Det förutsätts alltså en kroppsrörelse eller kroppslig overksamhet. Rörelsen eller 

overksamheten ska vara resultatet av ett beslut att utföra den och inte en ren reflex.12 

 
I 23 kap. BrB regleras de osjälvständiga brottsformerna. Genom dem utvidgas straffbarheten 

utöver vad som regleras i vardera brottsbeskrivande paragraf. Brottsbeskrivningarna i 23 kap. 

BrB är inriktade på fullbordade brott i gärningsmannaskap, dvs. att någon gärningsperson 

fullföljt ett brott. I 23 kap. BrB finns även reglerna om underlåtenhet att avslöja eller 

förhindra brott, vilket hör samman med en äldre uppfattning om s.k. negativ delaktighet.13 

 

2.2 Medverkan 
2.2.1 Allmänt om medverkan 
Den som främjar en brottslig gärning kan dömas för medverkan till den i enlighet med 23 kap. 

4 § 1 st. BrB. Om en person istället förmår en annan att begå ett brott kan hen dömas för 

anstiftan enligt 23 kap. 4 § 2 st. BrB. Det går att dömas för medhjälp eller anstiftan till 

samtliga brott i BrB och annan lagstiftning där fängelse är föreskrivet utan krav på särskild 

reglering, vilket följer av 23 kap. 4 § 1 st. BrB. 

 

Varje person som är delaktig i brottet är självständigt ansvarig, vilket stadgas i 23 kap. 4 § 3 

st. BrB. Det spelar ingen roll om andra gärningspersoner döms för samma brott. Om 

                                                
12 Agge och Thornstedt, 1984, s. 64; NJA 1976 s. 183. 
13 Johansson m.fl., 2017, 23 kap., s. 1 f. 
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gärningspersonen själv inte kan straffas, t.ex. p.g.a. minderårighet, kan en annan person ändå 

dömas för medverkan.14 

 

2.2.2 Främjande av brottslig gärning 
Den som kan dömas enligt 23 kap. 4 § BrB ska ha främjat en brottslig gärning genom råd 

eller dåd. Med främjande menas att personen på något sätt bidragit till brottet.15  

 

Att anstifta någon innebär att förmå gärningspersonen att begå brottet genom psykisk 

påverkan som gör att gärningspersonen begår den brottsliga handlingen. Det krävs inte 

övertalning eller vilseledande för att det ska vara tal om psykisk påverkan.16 

 

Medhjälp innebär främjande av brottet som inte uppfyller kraven för anstiftan. Det kan t.ex. 

vara att tillhandahålla fysisk hjälp i form av skjuts till brottsplatsen eller psykiskt inflytande i 

form av råd eller uppmuntran att begå brottet. Det behöver inte visas att anstiftaren eller 

medhjälparens främjande var avgörande för att brottet skulle begås utan det är tillräckligt att 

visa att anstiftaren eller medhjälparen främjat brottet.17  

 

Anstiftan och medhjälp äger generellt sett rum före eller samtidigt som gärningspersonen 

begår brottet.18 Medverkande till brott kan dock även ske även om brottet anses fullbordat19, 

vilket exemplifierades i NJA 1949 s. 529, där tre män skulle stjäla från en äldre man. En av de 

tre började då avlägsna sig medan de andra två utförde rånet. Mannen som tagit den äldre 

mannens portmonnä räckte sedan denna till mannen som börjat dra sig undan. Rånet var då i 

egentlig mening redan fullbordat när mannen tog emot portmonnän, men rånarnas brottsliga 

förehavanden ansågs inte avslutade. 

 

Det är svårt att avgöra hur länge brottsliga förehavanden kan anses pågå efter att ett brott 

blivit fullbordat, såvida det inte är frågan om ett perdurerande brott. 20  Att ett brott är 

                                                
14 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 4 §, s. 2. 
15 Agge och Thornstedt, 1984, s. 127. 
16 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 4 §, s. 5. 
17 A.a., s. 5. 
18 Agge och Thornstedt, 1984, s. 127 f. 
19 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 4 §, s. 9. 
20 A.a., s. 9. 
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perdurerande innebär att det fullbordas när ett visst tillstånd inträder och pågår så länge 

tillståndet varar.21 

 

Brott kan främjas genom att underlåta att utföra en förväntad handling av en person som 

befinner sig i garantställning22. Det krävs att den underlåtande bidragit till eller utövat någon 

form av inflytande på det konkreta brottet men det finns inget krav på att främjandet varit det 

som faktiskt gjort att brottet kommit till stånd.23 

 

2.2.3 Subjektiv täckning 
Enligt 23 kap. 4 § 3 st. BrB ska varje person dömas utifrån det uppsåt eller den oaktsamhet 

hen gjort sig skyldig till. Är huvudbrottet straffbart vid oaktsamhet går det att dömas för 

oaktsam medverkan. Är huvudbrottet enbart straffbelagt vid uppsåt måste även den som 

medverkar ha uppsåt för att kunna dömas. Olika personer kan dömas för oaktsam respektive 

uppsåtlig medverkan till ett och samma brott.24 

 

Den medverkande ska normalt uppfylla kravet på uppsåt eller oaktsamhet till såväl sin 

medverkan som till brottet som främjats. Uppfyller den medverkande bara uppsåtet till en del 

av huvudbrottet kan hen bara dömas till ansvar för medverkan till denna del.25 

 

Skillnad brukar göras mellan omständigheter av generell betydelse och omständigheter av 

personlig betydelse. Till omständigheterna av generell betydelse hör de objektiva rekvisiten i 

det aktuella brottsstadgandet. Tror t.ex. den som medverkar att något som tillgrips är av ringa 

värde men det visar sig ha ett större värde, döms hen till ansvar för medverkan till ringa stöld 

även om gärningspersonen kan dömas för stöld av normalgraden. De omständigheter som 

anses vara av personlig betydelse är uppsåtet eller oaktsamheten. Det kan t.ex. handla om att 

gärningspersonen har uppsåt att skada en person medan den som medverkar endast har uppsåt 

till att stjäla. Det kan också röra sig om försvårande eller förmildrande omständigheter enligt 

29 kap. BrB som också är av personlig karaktär.26 

 

                                                
21 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 51. 
22 Se avsnitt 2.4.3 nedan. 
23 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 4 §, s. 8. 
24 A.a., s. 10. 
25 A.a., s. 12. 
26 A.a., s. 14 ff. 
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2.2.4 Medgärningsmannaskap 
Om flera personer "gemensamt och i samråd" eller "tillsammans och i samförstånd" begår ett 

brott kan de alla dömas som gärningspersoner. Det kan bli aktuellt om flera personer 

tillsammans uppfyller rekvisiten i ett straffbud men ingen av dem uppfyller dem på egen 

hand. Vems handlande som orsakat effekten behöver inte bevisas men det krävs att 

gärningspersonerna handlat åtminstone i ett tyst samförstånd.27 

 

Det måste kunna styrkas att varje enskild person faktiskt deltagit i brottets utförande eller är 

att anse som medgärningsman genom sitt främjande. Om det är oklart huruvida en person 

deltagit i brottet eller inte ska det alternativ som är mest gynnsamt för den tilltalade 

användas.28 

 

2.2.5 Utvidgat medgärningsmannaskap 
Gärningsperson är den som egentligen utför brottet och uppfyller brottsrekvisiten. 

Medverkansbestämmelsen innebär att det är möjligt att en medverkare vid vissa brott kan 

beläggas med gärningsmannaansvar trots att hen egentligen inte själv når upp till ansvar enligt 

ett straffbud. Det krävs dock att det är naturligt att betrakta denna person som gärningsperson 

i och med att hen spelat en aktiv roll vid genomförandet av brottet.29 

 

2.2.6 Ringa medverkan 
Straffet som annars är stadgat för brottet kan sättas ned om någon endast medverkat i mindre 

mån eller förmåtts medverka genom tvång, svek eller missbruk av sin ungdom, oförstånd eller 

beroende ställning. I ringa fall döms inte till ansvar för medverkan. Det här undantaget från 

medverkansbestämmelsen regleras i 23 kap. 5 § BrB. 

 

En person kan ha medverkat till ett brott i mindre mån även om hens gärning varit avgörande 

för brottets utförande. Huruvida medverkan skett i mindre mån får göras relativt till andra 

personers medverkan. Även uppsåtet eller oaktsamheten kan påverka bedömningen.30 

 

                                                
27 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 4 §, s. 19. 
28 A.a., s. 20. 
29 A.a., s. 17. 
30 Jareborg, 2001, s. 426 f. 
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Bedömningen av om någon endast medverkat i mindre mån görs utifrån andra inblandades 

medverkan. Hänsyn tas till den medverkandes uppsåt eller oaktsamhet samt om den 

medverkande gjort vad hen kunnat för att förhindra gärningens fullbordan eller verkningar.31 

 

2.3 Medverkansansvarets tillämpning i typsituationen 
Utifrån vad som hittills anförts går det att tänka sig olika scenarion. Ett scenario är att den 

passiva föräldern medverkat till brottet på ett aktivt sätt genom råd eller dåd. Att den passiva 

föräldern då kan stå inför ett straffrättsligt ansvar enligt 23 kap. 4 § BrB kan ses som 

någorlunda självklart, såvida hen har uppsåt till sin medverkan och till brottet. Som nämnts 

behöver inte visas att främjandet varit på något vis avgörande för brottet. 

 

Har den passiva vuxna utövat någon form av påverkan på den aktiva vuxna kan det bli fråga 

om ansvar för anstiftan. Som nämnts behöver det inte vara fråga om övertalning eller 

vilseledande, men den passiva måste ha utövat psykisk påverkan mot den aktiva. Själva idén 

ska ha kommit från den passiva, men den aktiva ska ha genomfört den. 

 

Kan det visas att de vuxna tillsammans och i samförstånd utövat våld mot barnet döms de 

gemensamt till ansvar. Det krävs då att det kan visas att den passiva föräldern haft ett aktivt 

samspel i våldsutövandet och åtminstone till en viss del utövat handlingarna istället för att 

bara vara en passiv bifigur. Det behöver som nämnts inte klargöras vem av de vuxna som 

utfört vilken del av handlingarna så länge de gemensamt uppfyller rekvisiten i det aktuella 

brottsstadgandet. Att det ställs krav på att det ses som naturligt att även den passiva föräldern 

ska ses som gärningsperson innebär att det måste handla om kvalificerad medverkan och inte 

bara lösa ord eller liknande. 

 

Ett annat tänkbart scenario är att den passiva föräldern förhåller sig rent passiv och inte 

medverkar men inte heller ingriper. Det skulle eventuellt kunna ses som psykisk påverkan om 

en vuxen i hushållet står bredvid utan att handla när brott begås mot barnet.32 T.ex. skulle den 

aktivt handlande kunna uppfatta det som hen har den passivas medgivande och det skulle 

också kunna behandlas så vid en prövning i domstol. Dock menar Lernestedt att det skett en 

förskjutning av medverkansbestämmelsens tillämpning och att det är problematiskt att 

individens ansvar inte bedöms såsom den borde, dvs. individuellt. Vidare menar han att det är 
                                                
31 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 5 §, s. 2. 
32 Jfr. Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 54. 
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viktigt att skilja på nivån av klandervärdhet i vardera persons handlande. 33  En vidare 

tillämpning av medverkansbestämmelsen, menar Lernestedt, leder till bristande legalitet, 

bristande förutsebarhet, brister i hanteringen av bevisfrågor och problem med det materiella 

innehållet i gällande rätt.34 

 

Med hänsyn till Lernestedts åsikter bör medverkansbestämmelsen kanske inte användas i 

någon större mån när det gäller de fall som ligger för handen. Vidare bör noteras 

bestämmelsen i 23 kap. 5 § BrB om att ringa medverkan ska vara straffri, som innebär en 

möjlighet till strafflättnad för den passiva. 

 

2.4 Ansvar genom underlåtenhet 
2.4.1 Underlåtenhetsbrott 
De flesta brott är förbud, dvs. att de föreskriver en handling som inte är tillåten. Underlåtenhet 

innebär å sin sida ett brott mot ett påbud, alltså att en person inte gör det hen har en skyldighet 

att göra.35 Det finns få brott som består i en underlåtenhet och det finns viss anledning att 

betrakta en underlåtenhet som mindre straffvärd än en handling.36 

 

När det talas om underlåtenhetsbrott brukar en skillnad göras mellan kommissivdelikt och 

ommissivdelikt.37  Ommissivdelikt eller äkta underlåtenhetsbrott är ett brott där det direkt 

framgår av lagtexten att underlåtenhet är straffbar.38 Det framgår då av lagtexten vem som är 

skyldig att handla och vilken handling denna person är skyldig att företa. Till 

kommissivdelikt, de oäkta underlåtenhetsbrotten, hör de brott som inte är ommissivdelikt. De 

brotten kan alltid begås som handling och om ordalydelsen i straffbestämmelsen tillåter det 

kan de även begås genom underlåtelse.39 

 

Oäkta underlåtenhetsbrott kan i sin tur delas upp i brott som är fysiskt orsakade av en effekt 

utan att brottsbeskrivningen i sig kräver ett visst tillvägagångssätt och brott som är 

                                                
33 Lernestedt, 2009, s. 57 ff. 
34 A.a., 62 f. 
35 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 52. 
36 Asp och Ulväng, 2013, s. 105. 
37 A.a., s. 105. 
38 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 52. 
39 Asp och Ulväng, 2013, s. 105 f. 
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formulerade på ett sådant sätt att de innefattar handlingar eller underlåtenhet att utföra 

förväntade handlingar. De sistnämnda är mer abstrakta formuleringar, t.ex. "åsidosätter".40 

 

När det gäller kommissivdelikt måste det först avgöras om brottsbeskrivningen innefattar 

underlåtenhet, i enlighet med legalitetsprincipen. Sedan måste det avgöras om personen i 

fråga har en skyldighet att vara aktiv, dvs. har någon form av garantställning.41 

 

Vid oäkta underlåtenhetsbrott måste det bedömas huruvida effekten av brottet uteblivit om 

den positiva handlingen företagits. Personen som underlåtit att handla ska alltså ha haft 

situationen i sin hand och underlåtenheten ska ha orsakat effekten. Personen uppfattas som 

ansvarig för att hen skulle ha ingripit och förhindrat effekten.42 

 

2.4.2 Underlåtenhet att avslöja brott 
Enligt 23 kap. 6 § 1 st. BrB kan den som underlåter att anmäla eller annars avslöja ett brott 

som är pågående eller omedelbart förestående dömas för sin underlåtenhet. Den som 

underlåtit att avslöja brottet ska dömas enligt vad som gäller för den som medverkat endast i 

mindre mån. Det krävs dock särskild reglering för att det ska kunna bli fråga om ansvar. När 

det är särskilt föreskrivet kan även den som inte haft uppsåt till men borde ha insett att brottet 

var förestående eller pågick dömas. För att bli ansvarig för underlåtenhet att avslöja brott 

krävs att gärningen har fortskridit så långt att den är straffbar och att brottet kan avslöjas eller 

förhindras utan fara för den handlande eller annan, enligt 23 kap. 6 § 4 st. BrB. 

 

Bestämmelsen tillkom vid 1948 års strafflagsrevision. Till en början ansågs ansvar för 

underlåtenhet att avslöja eller hindra brott som en form av negativ delaktighet i annans brott. 

Sedan tillkom regleringen i anslutning till medverkansbestämmelsen.43 23 kap. 6 § 1 st. BrB 

kan användas som en reservbestämmelse i de fall då det är troligt att en person främjat ett 

brott men det inte kan bevisas att så är fallet.44 

 

För att bestämmelsen ska bli tillämplig måste det vara fråga om ett brott, dvs. en gärning som 

uppfyller de objektiva och subjektiva rekvisiten för straffbarhet. Här innefattas även den 

                                                
40 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 52 f. 
41 A.a., s. 52 f. 
42 Agge och Thornstedt, 1984, s. 77. 
43 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 6 §, s. 1. 
44 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 57. 
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aktuella brottsbestämmelsens krav på uppsåt eller oaktsamhet.45 Oaktsam underlåtenhet att 

avslöja brott kan främst ske när det gäller brott mot rikets säkerhet. I annat fall krävs att 

underlåtenheten är uppsåtlig.46 

 

Paragrafen tar sikte på underlåtenhet att i tid anmäla eller annars avslöja brott. Det innebär i 

första hand en skyldighet att anmäla brottet till polismyndighet. Det kan dock räcka med att 

meddela den som riskerar bli utsatt för brottet. Bestämmelsen innebär ingen annan skyldighet 

att avvärja brottet, t.ex. genom ett fysiskt ingripande.47 

 

Brottet ska vara förestående eller pågående. Är brottet fullbordat är det normalt inte längre 

förestående eller pågående.48 Den frågan prövades i ett fall i Svea hovrätt49. I fallet hade en 

person försett gärningspersonen med ett vapen och sedan kommit till brottsplatsen efter att 

offret blivit skjutet. Offret ska då ha gett ifrån sig ett rosslande ljud, vilket kunnat tyda på att 

han fortfarande var vid liv och att effekten av brottet inte uppkommit, dvs. att brottet inte var 

fullbordat. Hovrätten ansåg emellertid att det inte var uteslutet att offret dött innan personen 

kom till brottsplatsen och att brottet därför inte var att se som "å färde". 

 

Har gärningspersonen gjort allt i sin makt för att brottet ska komma till stånd men någon 

effekt ännu inte följt kan brottet fortfarande vara att se som pågående. Har en skada ännu inte 

uppkommit kan ett avslöjande ha verkan. Ett brott som står under planering skulle kunna vara 

förestående även om gärningspersonen inte nått upp till ett straffbart försök, straffbar 

förberedelse eller stämpling. Dock måste gärningen ha fortskridit till en punkt där den är 

straffbar för att en annan person ska kunna dömas för underlåtenhet att avslöja den.50 

 

Tillämpningsområdet är inte begränsat till att gälla de fall där det funnits möjlighet för polisen 

att stoppa brottet. Det räcker att det inte varit helt uteslutet att polisen genom sitt ingripande 

kunnat stoppa brottet eller gripa gärningspersonen. Det behöver alltså inte styrkas att 

underlåtenheten att avslöja brottet varit orsaken till att det fullbordats.51  

 

                                                
45 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 6 §, s. 2. 
46 A.a., s. 3. 
47 Bäcklund m.fl., lagkommentar till 23 kap. 6 § brottsbalken. 
48 A.a. 
49 RH 1999:86. 
50 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 6 §, s. 2 f. 
51 A.a., s. 3. 
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Det kan inte undantas från bestraffning i de fall där det är tveksamt om ett avslöjande har 

någon verkan. I det s.k. Kodemordet52, dömdes en av gärningspersonerna för mord och en för 

grov misshandel. En tredje person närvarade under hela misshandeln och hade en 

mobiltelefon med sig men använde inte den för att anmäla brottet. Därför dömdes den tredje 

personen för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. 

 

Ett annat illustrativt exempel är en dom från hovrätten över Skåne och Blekinge53 där en 

person dömdes för underlåtenhet att avslöja synnerligen grov misshandel och underlåtenhet 

att avslöja olaga frihetsberövande då han gått in och ut i en lägenhet ett flertal gånger och sett 

ett brottsoffer mer och mer skadad varje gång. Rätten ansåg att han borde förstått att offret 

inte befann sig där av fri vilja. Han hävdade att han inte kunnat avslöja misshandeln utan fara 

för sig själv, sin flickvän och hennes barn men hovrätten menade att de uppgifterna inte var 

konkreta samt att ett avslöjande kunnat vara verkningsfullt. 

 

Att likna underlåtenhet att avslöja brott med passiv medverkan och göra en jämförelse med 

medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § är enligt Leijonhufvud m.fl. onödigt.54  

 

När det gäller passiv medverkan krävs samband mellan underlåtenheten och brottets tillkomst 

för att det ska kunna påstås att brottet främjats. Underlåtenhet att avslöja brott kräver däremot 

inget samband med tillkomsten av brottet.55 

 

2.4.2.1 Farebegreppet 
Begreppet "fara" förstås i allmänhet inom straffrätten som en objektivt fastställbar större eller 

mindre sannolikhet eller risk för att skada ska bli en följd av en handling. Bedömningen av 

denna sannolikhet bör göras med hänsyn till alla faktiska omständigheter och 

erfarenhetsiakttagelser som varit kända vid tidpunkten för handlingen. Det brukar kallas 

objektiv fara och det bestäms inte utifrån vad gärningspersonen känt till eller kunnat känna till 

vid handlingen.56 

 

                                                
52 RH 1997:1. 
53 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2016-10-12, mål B 1881-16. 
54 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 6 §, s. 3. 
55 Bäcklund m.fl., lagkommentar till 23 kap. 4 § brottsbalken. 
56 Agge och Thornstedt, 1984, s. 67 f. 
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I 23 kap. 6 § 4 st. 2 p. BrB stadgas att ett undantag för straffbarhet är när avslöjandet inte kan 

ske utan fara för den handlande eller annan. Föreligger konkreta hot mot gärningspersonen 

eller någon annan finns ingen skyldighet att avslöja brottet. Det räcker dock inte med ett 

blankt påstående om fara.57 

 

Förutom en fara för repressalier av gärningspersonen innefattas även en fara för angivaren att 

själv bli misstänkt för brottet.58 HD har uttalat att det inte är skäligt att göra gällande att en 

person ska dömas i första hand för själva brottet och i andra hand för underlåtenhet att avslöja 

brottet.59 Vidare har HD fastställt att enbart påståendet om att personen haft delaktighet i 

brottet innebär att ett avslöjande inte kan anses möjligt utan fara för den underlåtande.60 Här 

finns ett samband med självinkrimineringsförbudet i Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som ingår i art. 6 om var och ens 

rätt till en rättvis rättegång.61 

 

2.4.3 Garantläran/rättspliktsteorin 
I 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB) stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det här utgör barnets 

grundläggande rättigheter och kan få betydelse som vägledning för vårdnadshavare när de 

utövar vårdnaden, eller för domstolar vid avgörandet av vårdnadstvister. Det kan även ha 

betydelse för andra än vårdnadshavare som tar hand om barn eller bestämmer i barnfrågor.62 

 

Av 6 kap. 2 § 1 st. FB framgår att ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar, eller en 

av dem, om inte rätten förordnat särskild vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till 

dess barnet fyller 18 år. 

 

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se 

till att barnets behov enligt 6 kap. 1 § FB blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också se till 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 
                                                
57 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 6 §, s. 5. 
58 A.a., s. 3. 
59 NJA 2017 s. 515, p. 28. 
60 NJA 2018 s. 562, p. 15. 
61 Danelius, 2015, s. 299. 
62 Saldeen, 2013, s. 187. 
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Avslutningsvis har vårdnadshavaren en skyldighet att se till att barnet inte orsakar skada för 

andra, vilket följer av 6 kap. 2 § FB. 

 

Det finns ingen generell skyldighet att ingripa när personer befinner sig i nöd eller fara. För 

att en sådan skyldighet ska uppstå krävs att man orsakat den farliga situationen eller har en 

handlingsplikt av annan anledning.63 Syftet med garantläran är att begränsa de personer som 

kan bli ansvariga genom underlåtenhet till de personer som haft särskild förpliktelse att utföra 

en påbjuden handling. Vilka som omfattas måste sökas utanför det specifika 

straffstadgandet.64 Underlåtenhet att avvärja en annans brott kan vid garantställning bestraffas 

som medverkan enligt principerna som gäller för oäkta underlåtenhetsbrott. Det krävs också 

att det kan anges på vilket sätt den underlåtande skulle ha avvärjt brottet.65 

 

En förälder måste p.g.a. vårdnadsplikten i FB ingripa aktivt för att barnet inte ska skadas.66 

Därigenom har vårdnadshavare ett garantansvar gentemot sitt barn. Även andra personer kan 

omfattas av garantansvaret men det räcker generellt inte enbart att en person lever 

tillsammans med ett barn för att ett garantansvar ska inträda och en straffsanktionerad 

handlingsplikt ska uppstå. Det krävs att en person har en sådan nära relation till barnet och en 

sådan ställning i förhållande till barnet att hen deltar i och rent faktiskt har ett inflytande över 

barnets omvårdnad och fostran.67 

 

Något stadgande föreligger inte alltid utan det är genom att passiviteten i vissa fall straffas 

som en rättslig plikt att handla uppkommer. Även om en särskild plikt kan påvisas och plikten 

går ut på tillsyn, kan inte sägas att straffansvar för en skada ska inträda så snart 

pliktförsummelsen står i kausalsamband till skadan. Rättsplikten måste avse förhindrandet av 

precis den skada som straffbudet behandlar. En bedömning måste ske i varje enskilt fall 

utifrån rättspliktens sociala betydelse, utformningen av det lagbud som stadgar 

rättshandlingen, parternas avsikter vid ett avtalsförhållandes tillkomst och arten av den 

positiva handling som krävts för olyckans avvärjande.68 

 

                                                
63 Asp och Ulväng, 2013, s. 108; Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 46. 
64 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 54. 
65 Johansson m.fl., 2017, 23 kap. 4 §, s. 8. 
66 SOU 1953:14, s. 139. 
67 NJA 2013 s. 588, p. 11. 
68 Agge och Thornstedt, 1984, s. 78. 
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Underlåtenhet definieras negativt som icke-företagande av en handling. I och med den 

definitionen går det att tänka sig ett oändligt antal icke-företaganden som skulle innebära att 

en garantansvarig kan ställas till ansvar. Det finns då inget sätt för den garantansvarige att 

skydda sig från ansvar.69 

 

Allt icke-företagande av handling kan inte ses som underlåtenhet utan ansvar bör begränsas 

till de handlingar som kan förväntas av den garantansvarige. Underlåtenheten bör också 

uppfylla det aktuella brottsrekvisitet. Det bör också ställas krav på ett hypotetiskt 

kausalsamband, dvs. en prövning av huruvida underlåtenheten hos den garantansvarige 

bidragit till brottet.70 Även om det föreligger en särskild vårdnadsplikt eller annat ansvar 

krävs enligt legalitetsprincipen att straffansvaret inte utvidgas till handlingar som förvisso är 

straffvärda men som ligger utanför straffbudets ordalag och rimliga tolkning. En restriktiv 

tolkning är att föredra.71 

 

2.5 Underlåtenhetsansvar i typsituationen 
Genom tillsynsansvaret i FB kan det knappast råda något tvivel om att vårdnadshavare kan 

dömas enligt BrB:s regler om vårdnadshavaren underlåtit att rädda barnet när det befunnit sig 

i livsfara. Det krävs dock givetvis att övriga straffrättsliga kriterier är uppfyllda. 72  All 

underlåtenhet att ingripa mot brott kan emellertid inte innebära ett straffansvar för den med 

garantansvar då det i praktiken skulle innebära ansvar för annans brott vilket strider mot 

rättsstatliga principer om kriminalisering.73 

 

Att den passiva vuxna stannar i en relation eller hushållsgemenskap där den andra vuxna är 

våldsam orsakar fara för barnet, vilket skulle kunna ses som ett led i att garantansvaret 

överhuvudtaget existerar. Det är upp till den som har hand om ett barn att se till att barnet 

befinner sig i en trygg miljö. 74  Det är en del av garantansvarets sociala betydelse, och 

klandervärdheten i att inte skydda barnet från våld understryker ytterligare den sociala 

betydelsen, i synnerhet när det gäller grovt eller till och med dödligt våld. 

 

                                                
69 Jfr. Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 118 f. 
70 Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 119. 
71 Agge och Thornstedt, 1984, s. 79. 
72 SOU 2011:16, s. 21. 
73 Jfr. Leijonhufvud m.fl., 2015, s. 119. 
74 Jfr. a.a. s. 56. 
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Enligt 23 kap. 6 § BrB döms man för ringa medverkan vid underlåtenhet att avslöja brott mot 

ett barn för vilket man är garantansvarig, men garantansvaret kan utöka straffansvaret. Det 

måste då visas att den ansvarige haft situationen i sin hand och det måste kunna visas hur hen 

skulle ha ingripit.  

 

Ett exempel på en sådan situation är en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge75. Fallet 

rörde en flicka som misshandlats till döds av sin morbrors fru. Morbrodern var särskilt 

förordnad vårdnadshavare för flickan och var därför garantansvarig för henne. Det kunde inte 

visas att morbrodern tillsammans och i samförstånd med sin fru misshandlat flickan men det 

stod klart att han inte ingripit till flickans skydd. Underlåtenheten ansågs i det här fallet vara 

lika straffvärd som handlingen och morbrodern måste ha insett att misshandeln var så grov att 

den kunnat leda till flickans död. Därmed bedömdes han ha haft likgiltighetsuppsåt till 

flickans död. Hovrätten slog fast att hans garantställning inneburit en skyldighet att omgående 

tillkalla sjukvårdspersonal, vilket han underlät att göra. Morbrodern dömdes därför för mord. 

Här rör det sig alltså om ett oäkta underlåtenhetsbrott eftersom det inte framgår av lagen att 

mord måste ske på ett visst sätt och det stod klart att morbroderns ingripande hade kunnat 

förhindra effekten, dvs. döden. 

 

En problematik som är värd att lyfta är förutsebarheten eller brist på densamma när en person 

som inte utför våldshandlingarna men inte heller ingriper kan stå till svars för samma brott 

som den aktiva, t.ex. då mordparagrafen i 3 kap. 1 § BrB inte uttryckligen säger att en 

underlåtenhet är lika straffbar som själva utförandet. Här får nog en parallell dras till 

bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB om att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 

med skydd från kroppslig bestraffning och kränkande behandling. Det innebär helt enkelt att 

den som har vårdnaden om ett barn har en långtgående skyldighet att se till att barnet inte tar 

skada och därigenom får det nog ses som relativt förutsebart att en person i garantställning till 

ett barn är skyldig att ingripa till skydd för barnet. 

 

En annan intressant aspekt är farerekvisitet i 23 kap. 6 § BrB. Det går såklart att tänka sig ett 

antal scenarion även här, men det är troligt att det kan vara till fara för den passiva vuxna eller 

barnet om den passiva vidtar åtgärder för att avslöja eller avvärja våldet, alternativt hotar att 

göra det t.ex. genom att ringa polisen. Det går att tänka sig att den aktiva vuxna tappar 

                                                
75 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 2015-05-19 19, mål B 454-15. 
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besinningen och använder mer eller kraftigare våld i ren ilska över hotet om att bli avslöjad. I 

någon mån verkar dock garantansvaret trumfa risken för fara vid ett avslöjande, eller så har 

inte faran kunnat visas vara så pass allvarlig eller påvisbar att det blivit aktuellt med 

straffrihet. 

 

Vidare verkar risken att själv bli misstänkt inte ha någon större betydelse i de fall där 

garantansvar föreligger. Häri ligger förmodligen att den som vill ett barn väl inte skulle oroa 

sig över att själv bli misstänkt och villigt skulle ta den risken, om hen ens är medveten om att 

risken att bli misstänkt är en del av innehållet i farebedömningen. 

 

Lernestedt påtalar att 23 kap. 6 § BrB inte används i någon större utsträckning eftersom det är 

svårt och arbetskrävande för åklagaren att bevisa att samtliga rekvisit är uppfyllda. Han menar 

även att stadgandet inte behövs som en extra utväg då medverkansbestämmelsen redan är 

utformad på ett sätt som tillgodoser de behov som finns.76 

 

Att kräva ett ingripande av en person i garantställning är i sig inte orimligt och det har stöd i 

rättskällorna. Det viktiga är att beakta huruvida ingripandet skulle ha haft verkan samt att den 

garantansvarige inte själv utsätts för allvarlig fara, men det är inte osannolikt att det redan 

under förundersökningen framkommer huruvida den passiva föräldern är delaktig i våldet och 

att eventuella misstankar kan avskrivas relativt snabbt. 

 

Underlåtenhet enligt 23 kap. 6 § BrB straffas enligt vad som gäller för ringa medverkan enligt 

23 kap. 5 § BrB, vilket stadgar själva sambandet mellan de två paragraferna. Det innebär 

möjlighet till strafflindring för det fall den passiva enbart bedöms ha medverkat i mindre mån. 

 

Genom bestämmelserna som presenterats finns relativt stora möjligheter att bestraffa även 

den vuxna som inte aktivt begår våldsgärningarna, men finns det utrymme för att utvidga 

kriminaliseringen för underlåtenhet att ta ett barn ur ett våldsamt hem? I de följande avsnitten 

kommer principen om barnets bästa och rätt till skydd presenteras, följt av en genomgång av 

samhällets och straffrättens höga krav och principer för kriminalisering. 

 

                                                
76 Lernestedt, 2009, s. 100. 



22 
 

3 Barnet och barnperspektivet 
3.1 Barnkonventionen 
3.1.1 Allmänt om barnkonventionen 
Barnkonventionen godkändes av en enhällig generalförsamling 1989 och har ratificerats av 

196 stater, dvs. alla länder utom USA.77 Barnkonventionen är det fördrag om mänskliga 

rättigheter som fått störst anslutning. Det breda stödet kan ses som en spegling av en politisk 

vilja att skydda och stödja barn.78  

 

Sverige ratificerade barnkonventionen utan några reservationer genom ett riksdagsbeslut den 

21 juni 1990 och konventionen började gälla den 2 september samma år.79 Ett flertal gånger 

har det framförts att barnkonventionen bör införas som svensk lag, men det är först nu det blir 

verklighet, genom ett beslut av riksdagen den 13 juni 2018. Barnkonventionen i 

originaltextens lydelse ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2020.80 

 

Det finns inga sanktioner kopplade till barnkonventionen utan barnrättskommittén ska 

granska konventionsstaternas framsteg i förverkligandet av konventionen.81 

 

3.1.2 Barnets bästa 
Art. 3 i barnkonventionen stadgar att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet vid 

åtgärder som vidtas av det offentliga. Även om barnkonventionen är ett folkrättsligt 

instrument som binder stater behandlar den också förhållandet mellan föräldrar och barn. Art. 

18 stadgar att barnets bästa även ska komma i främsta rummet för föräldrar och art. 5 

föreskriver att konventionsstaterna ska respektera det ansvar, de rättigheter och de 

skyldigheter som tillkommer föräldrar, vårdnadshavare eller andra med lagligt ansvar för 

barn. Vidare anger art. 5 att staterna ska, på ett sätt som stämmer överens med den 

fortlöpande utvecklingen av barnets förmågor, ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de 

rättigheter som erkänns i barnkonventionen.82 

 

                                                
77 UNICEF [https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen] 2018-11-21. 
78 Hammarberg, bilaga till SOU 1997:116, s. 11. 
79 Prop. 1989/90:107, bet. 1989/90:SoU28, rskr. 1989/90:350. 
80 Riksdagens protokoll 2017/18:131, § 13. 
81 Schiratzki, 2017, s. 48. 
82 A.a., s. 34. 
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Barnets bästa kan ses som både en rättsprincip och en rättsregel. En rättsregel ger ett specifikt 

handlingsalternativ medan en rättsprincip är en riktlinje. Om barnets bästa betraktas som en 

rättsprincip kan barnets bästa tillämpas bredare än om det behandlas som en rättsregel. Om 

barnets bästa ses som en rättsprincip lämnas utrymme för öppna bedömningar där 

beslutsfattarens egna synpunkter får stor betydelse. Barnets bästa kan också ses som en 

värdeprincip som utgör en del av rättsordningens etiska bas.83  

 

Det finns numera en samsyn i att utgångspunkten för barnperspektivet är respekten för barnets 

fulla människovärde och integritet.84 Principen om barnets bästa ska genomsyra lagstiftning 

och administrativa beslut samt användas för att tolka och ge innehåll till barnkonventionens 

sakartiklar. Barnrättskommittén har slagit fast att barnets inställning och identitet, bevarandet 

av familjemiljön och upprätthållandet av relationer ska beaktas när en bedömning av barnets 

bästa görs. Omsorg, skydd och säkerhet, utsatthet, rätt till hälsa och utbildning ska också 

tillmätas betydelse. 85  Tolkningen av barnets bästa måste stämma överens med 

barnkonventionens anda.86 

 

Barnets bästa tolkas normalt med hjälp av presumtioner. Det görs helt enkelt antaganden om 

vad som är bra för barn. De här antagandena har sin utgångspunkt i nationella och kulturella 

förhållanden och därmed kan barnets bästa variera mellan olika länder. Det finns också 

regionala mönster kring vad som anses vara barnets bästa och svensk rätt är en del av en 

västerländsk trend där barnets vilja och gemensam vårdnad och umgänge är av stor vikt.87 

 

Erinringar om barnets bästa har införts i bl.a. FB, socialtjänstlagen (2001:453), lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, utlänningslagen (2005:716), 

skollagen (2010:800), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

patientlagen (2014:821). Vad som menas med barnets bästa varierar i de olika lagarna 

eftersom det rör sig om skilda rättsområden. Barnets bästa ska på ett övergripande plan tolkas 

utifrån både ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet innebär att 

bedömningen av barnets bästa ska göras på en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det subjektiva perspektivet innebär att barnet självt ska få ge uttryck för vad det anser vara 

                                                
83 Schiratzki, 2017, s. 33. 
84 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
85 Schiratzki, 2017, s. 35; CRC/C/GC/14, p. 52–79. 
86 Schiratzki, 2017, s. 35. 
87 Schiratzki, 2008, s. 81 f. 
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sitt eget bästa. Det förutsätter att barnet vistas i en trygg miljö där det inte utsätts för alltför 

stor påverkan av någon enskild vuxen.88 

 

Det saknas en allmängiltig tolkning av barnets bästa och varken barnkonventionen eller 

barnrättskommittén ger någon ledning i denna fråga. Istället ska det göras en in casu-tolkning, 

dvs. att barnets bästa ska bedömas i det enskilda fallet. 89  När Sverige ratificerade 

barnkonventionen konstaterades att svensk rätt, efter några justeringar, stämmer överens med 

barnkonventionen. Trots det har inget enhetligt barnets bästa framkommit utan det varierar 

beroende på vilket juridiskt spörsmål som är aktuellt och enligt Schiratzki är barnets bästa 

något splittrat inom svensk rätt.90 

 

3.1.3 Art. 19 barnkonventionen 
Art. 19 barnkonventionen stadgar att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 

lagstiftningsåtgärder samt administrativa och sociala åtgärder för att skydda barnet mot alla 

former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel, utnyttjande och sexuella övergrepp medan barnet är i sina föräldrars 

eller vårdnadshavares vård. 

 

De åtgärder staterna ska vidta enligt art. 19 ska vara lämpliga. Med det menas att åtgärderna 

måste ha en faktisk verkan för att förebygga och bemöta alla former av våld.91 Rättsliga 

ingripanden kan bestå i medlande insatser såsom familjegruppsamtal, ingripande från barn- 

eller ungdomsdomstol, brottmålsförfaranden, disciplinära åtgärder mot yrkesutövare eller 

domstolsbeslut för att säkerställa rehabilitering för barn.92 

 

Inga undantag görs, utan "alla former av" våld, oavsett hur lindriga de är, är oacceptabla. Så 

som artikeln formulerats lämnas inget utrymme för någon form av legaliserat våld mot barn, 

oavsett om våldet är frekvent, hur svår skadan är eller om uppsåt att skada föreligger.93 

 

Art. 19 går längre än rätten till skydd från tortyr och annan omänsklig och förnedrande 

behandling eller bestraffning som återfinns i art. 37. Den går även längre än att hävda barnets 
                                                
88 Schiratzki, 2017, s. 36 f. 
89 Schiratzki, 2008, s. 83. 
90 A.a., s. 86. 
91 CRC/C/GC/13, p. 39. 
92 A.a., p. 55. 
93 A.a., p. 17. 
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rätt till skydd mot övergrepp i olika samhällen. Kravet på skydd mot alla former av fysiskt 

och psykiskt våld är desamma som vuxnas mänskliga rättigheter, dvs. rätt till full respekt för 

sin värdighet och fysiska och personliga integritet. Den är även kopplad till den 

grundläggande principen om rätt till liv, överlevnad och utveckling som stadgas i art. 6.94 

 

Syftet med art. 19 är att den ska ha en vid omfattning. Begreppen misshandel och utnyttjande 

täcker in all skadlig behandling som inte nödvändigtvis innebär fysiskt eller psykiskt våld 

eller kan definieras som övergrepp.95 

 

Art. 19.2 poängterar att sociala åtgärder och utbildning för att stödja familjer och barn är 

relevanta för att skydda barn mot våld, övergrepp och utnyttjande. Barnkonventionen lägger 

ansvaret för att förhindra våld mot barn hos staterna, oavsett om våldet utövas av 

statstjänstepersoner, föräldrar, andra vårdnadshavare, lärare eller andra barn.96 

 

I många länder finns en lagstadgad skyldighet att anmäla kända eller misstänkta övergrepp 

mot barn till sociala myndigheter och/eller polisen. I vissa länder gäller det vissa 

yrkesgrupper, t.ex. socialtjänstepersoner, vårdpersonal och lärare, medan det i vissa länder 

även gäller allmänheten.97 

 

Regeringen konstaterade vid ratificeringen av barnkonventionen att art. 19 inte torde innebära 

några problem gällande vårt straffrättsliga regelverks överensstämmande med konventionen 

utan snarare utgöra en utgångspunkt för debatten om huruvida vi gör vad vi kan för de barn 

som utsätts för våld.98 Socialdepartementet har även genomfört en granskning vars resultat 

var att svensk lagstiftning stämmer väl överens med art. 19 i barnkonventionen samt att det 

inte räcker med enbart lagstiftning för att skydda barn mot våld, övergrepp och olika 

missförhållanden. Det är en komplicerad uppgift för myndigheterna och trots att förbudet mot 

aga funnits i 30 år finns det ändå föräldrar som slår sina barn.99 

 

                                                
94 UNICEF Sverige, 2008, s. 187. 
95 A.a., s. 190. 
96 A.a., s. 187. 
97 A.a., s. 195. 
98 Prop. 1989/90:107, s. 53 f. 
99 Ds 2011:37, s. 90. 
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3.2 Barnkonventionens genomslag i straffrätten 
3.2.1 Barnet enligt brottsbalken 
6 kap. 1 § FB reglerar förbudet mot barnaga. Agaförbudet är en civilrättslig bestämmelse utan 

direkta sanktioner men den markerar en begränsning i vilka handlingar en vårdnadshavare får 

vidta i uppfostran av ett barn. Vid den straffrättsliga bedömningen kan 6 kap. 2 § FB om 

föräldrars ansvar för tillsyn och uppfostran ges en viss betydelse vid bedömningen av vilka 

gärningar som är straffbara. Det kan främst bli aktuellt i fråga om lindrigare brott, t.ex. ringa 

misshandel och ofredande.100 Det är inte alltid lätt att dra en gräns mellan vad som kan utgöra 

misshandel eller ofredande och vad som faller under uppfostrans- och tillsynsansvar över ett 

barn.101 

 

Till skillnad från de lagregleringar som nämnts tidigare är bestämmelserna i BrB till största 

delen generella och tillämpliga oberoende av vem som utsätts för brottet. Vissa bestämmelser 

rör brott som är riktade specifikt mot barn, t.ex. vissa av sexualbrotten i 6 kap. BrB. Oavsett 

om ett barn eller en vuxen utsatts för ett brott görs bedömningen av handlingens straffbarhet 

på samma sätt. Är brottsoffret ett barn kan dock straffet bli strängare än om det är en vuxen 

som utsatts, i enlighet med reglerna i 29 kap. 1–2 §§ BrB.102 

 

I ett brottmål är inte barnets bästa en central fråga. Straffrättens krav på legalitet ger inte 

utrymme för att väga in omständigheter som inte har med rekvisiten i BrB att göra. Barnets 

bästa eller barns rätt att komma till tals finns inte reglerat i BrB. Barns särskilda skyddsvärde 

har dock lyfts fram i flera lagstiftningsåtgärder. I motiven till ett flertal bestämmelser 

framhålls att barn är speciellt skyddsvärda och att brott mot barn är särskilt hänsynslösa. Brott 

mot ett barn kan t.ex. rubriceras som allvarligare än brott mot en vuxen eller ses som en 

försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen. 103  Ett misshandelsbrott mot en 

närstående kan t.ex. bedömas vara grovt om gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet, 

enligt 3 kap. 6 § BrB. En våldshandling mot någon som är väsentligt svagare, i det här fallet 

ett barn, kan anses som grovt brott trots att handlingen inte inneburit livsfara eller svåra 

skador.104 

 

                                                
100 Andersson och Kaldal, 2014, s. 12. 
101 A.a., s. 6. 
102 Singer, 2012, s. 247 f. 
103 Andersson och Kaldal, 2014, s. 13 ff. 
104 Prop. 1987/88:14, s. 4 f. 
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Enligt 20 kap. 6 § rättegångsbalken (RB) har åklagaren åtalsplikt för de flesta brott och är 

skyldig att väcka åtal om hen bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott begåtts 

och vem som begått det. Det finns då ingen möjlighet att beakta barnets inställning för hur 

utredningen ska bedrivas och om åtal ska väckas. Det kan dock ligga i barnets intresse att 

åtalsplikten finns och den markerar samhällets nolltolerans för våld mot barn. Om den 

tilltalade finns skyldig kan hänsyn tas till barnets intresse vid val av påföljd, i och med det s.k. 

tredjemansintresse som följer av 30 kap. 4 § och 29 kap. 5 § 8 p. BrB.105 Att en påföljd skulle 

drabba gärningspersonens barn på ett orimligt sätt kan alltså beaktas vid valet av påföljd.106 

 

Tanken bakom det svenska påföljdssystemet är inte att straffet ska ha någon reparativ 

funktion för familjen men enligt 30 kap. 4 § BrB ska domstolen särskilt fästa avseende vid 

omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som kan 

beaktas är dock inte i första hand familjen utan den tilltalades situation. När det gäller 

misshandel mot ett närstående barn ges mindre utrymme än annars för en påföljd som inte 

innebär frihetsberövande, eftersom misshandel som inte är ringa är ett brott som anses vara av 

sådan art att påföljden som utgångspunkt ska vara fängelse.107 

 

4 Samhället och straffrättens krav på legalitet 
4.1 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen är den yttersta principen om rättssäkerhet inom straffrätten. Den 

accepteras mer eller mindre av alla rättsstater. Innebörden av legalitetsprincipen är att 

strafflagstiftningen ska vara utformad på ett sätt som gör att medborgaren kan förutse 

eventuella straffrättsliga konsekvenser av sina handlingar. Vidare ska straffverkställande 

myndigheter och domstolar tillämpa lagen så likformigt som möjligt. Den kanske mest 

betydelsefulla aspekten av legalitetsprincipen gäller gränsen mellan straffbart och straffritt. 

För att legalitetsprincipen ska anses vara respekterad och beaktad krävs att lagen noggrant 

beskriver de handlingar som är straffbelagda och att restriktiva lagtolknings- och 

lagtillämpningsmetoder är normen.108 

 

                                                
105 Andersson och Kaldal, 2014, s. 16. 
106 Prop. 1987/88:120 s. 96. 
107 Andersson och Kaldal, 2014, s. 17. 
108 Agge och Thornstedt, 1984, s. 9 f. 
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4.2 Varför bestraffa? 
En bestraffning innebär att statsmakten gör ett avsiktligt och ofta allvarligt ingrepp i en 

enskilds intressen, t.ex. liv, frihet och egendom. De här intressena ses annars som mycket 

skyddsvärda vilket motiverar det rättsliga skydd som omger dem. Agge och Thornstedt menar 

att det kan ses som improduktivt att bestraffa en person. Bestraffningen reparerar ju inte de 

skador som skett utan vållar istället ytterligare lidande för ännu en person, dvs. 

gärningspersonen, gärningspersonens närstående samt i viss mån samhället i stort.109 

 

Genom åren har det utvecklats olika teorier kring varför vi bestraffar. Vanligen görs en 

åtskillnad mellan absoluta och relativa straffteorier. De absoluta straffteorierna innehåller en 

tanke om rättvis vedergällning med straffet som uttryck för en etisk självklarhet utan socialt 

syfte. De absoluta straffteorierna anses inte ha någon plats i dagens samhälle men de har ändå 

en viss betydelse då proportionalitetsprincipen har sitt ursprung härifrån.110 

 

De relativa straffteorierna utgår från att straffet har ett syfte, vilket är att förebygga brott. 

Inom de relativa straffteorierna görs en skillnad mellan de allmänpreventiva och 

individualpreventiva riktningarna.111 

 

4.2.1 Allmänpreventiva straffteorier 
Syftet med allmänpreventiva straffteorier är att hålla allmänheten i stort borta från 

kriminaliserade handlingar. För att en straffbestämmelse ska ha någon form av verkan krävs 

att den enskilda varit medveten om bestämmelsens utformning. Huruvida straffbudet har 

verkan ur en allmänpreventiv synpunkt blir mer relevant vid vissa brottstyper, där 

gärningspersonen kan beräkna brottets för- och nackdelar.112 

 

En annan del av allmänpreventionen är dess moralbildande eller moralförstärkande inflytande. 

Det innebär att strafflagen och det straff som kan bli aktuellt har betydelse när det gäller att 

skapa och underhålla moraliska och sociala värderingar gällande olika handlingssätt. Straffet 

speglar i regel samhällets syn på handlingen, vilket då skulle påverka medborgarnas 

uppfattning om rätt och fel och hjälpa till att bilda psykiska hämningar och en känsla av plikt 

att handla på enligt samhället önskvärt sätt. Ett faktum som skulle kunna ha ännu större 
                                                
109 Agge och Thornstedt, 1984, s. 8. 
110 Borgeke och Heidenborg, 2016, s. 32 f. 
111 A.a., s. 33. 
112 Agge och Thornstedt, 1984, s. 12 f. 
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påverkan är att personer i den brottsliges omgivning skulle kunna se ner på beteendet med 

följden att den brottslige ändrar sitt agerande.113 

 

För att de moralbildande funktionerna ska fungera krävs dock inte bara att straffet uttrycker 

ett ogillande från samhällets sida utan också att straffet är proportionellt gentemot brottet, dvs. 

att straffet uppfattas som rättvist. Vidare måste lagen tillämpas på ett sådant sätt att påföljden 

ses som en regelmässig följd av brottet. De fall där en påföljd inte utdöms måste ses som 

undantag och skälet till undantaget måste vara sådana att det allmänna rättsmedvetandet kan 

acceptera att andra intressen än att individen ska stå till svars för sin gärning får företräde i det 

enskilda fallet.114 

 

Det kan vara svårt att tänka sig att allmänpreventionen ska verka rent avskräckande i vårt 

samhälle. På senare tid har det talats mer om en positiv allmänprevention som handlar om att 

straffsystemet kan bygga upp eller förstärka den enskildes möjligheter att leva på ett sätt som 

enligt lagstiftaren är acceptabelt.115 

 

Straffsystemets allmänpreventiva verkningar är omdiskuterade. Att systemet har 

allmänpreventiva verkningar torde stå klart, men olika nivåer av straff har enligt Borgeke och 

Heidenborg troligen en liten betydelse ur allmänpreventiv synpunkt och förmodligen krävs 

drastiska straffskärpningar för att se allmänpreventiva resultat. Uppfattningen om risken för 

upptäckt och risken för att råka ut för straff torde ha större betydelse, menar Borgeke och 

Heidenborg. Osäkerheten i de allmänpreventiva effekterna i straffsystemet bör enligt Borgeke 

och Heidenborg leda till försiktighet med att åberopa dess betydelse i olika sammanhang 

eftersom det kan leda till ett stort antal fångar och stora ekonomiska och mänskliga kostnader 

samt dåliga resultat vad gäller brottsutvecklingen.116 

 

4.2.2 Individualpreventiva straffteorier 
Det gemensamma draget mellan alla individualpreventiva straffteorier är att de anser att 

huvudsyftet med de straffrättsliga reaktionerna är att avhålla den brottsliga individen från att 

begå nya brott. Straffet bör alltså ha en förbättrande effekt på den som begått ett brott, 

                                                
113 Agge och Thornstedt, 1984, s. 13 f. 
114 A.a., s. 14. 
115 Borgeke och Heidenborg, 2016, s. 33. 
116 A.a., s. 33 f. 
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avskräcka personen från att begå nya brott, förbättra personens moral samt oskadliggöra 

personen för en längre tid.117 

 

Risken med att sätta för stort fokus på den avskräckande delen av en individualpreventiv teori 

är att strafflagen kan bli alltför hård och skulle kunna riskera att stå i strid med humanitetens 

och det allmänna rättsmedvetandets krav. En hård strafflag kan dock ha en allmänpreventiv 

verkan som är gynnsam för samhället. Ett individualpreventivt straff skulle även kunna 

innebära att den brottslige får ett straff som innebär en behandling vars syfte är att åtgärda 

dåliga egenskaper och böjelser. Samma behandling skulle dock kunna gynna personer som 

inte begått något brott, varför behandlingen inte skulle kunna utgöra ett självständigt 

straffändamål, menar Agge och Thornstedt.118 

 

Borgeke och Heidenborg menar att det inte finns belägg för att ett straffrättsligt ingripande 

generellt skulle vara individuellt avskräckande utan att det tvärtom är mer sannolikt att en 

person som återkommande straffas fortsätter begå brott i framtiden.119 

 

Under 1900-talet hade en riktning som kallades behandlingstanken stort inflytande. Tanken 

var att angripa orsakerna till att en person begått brott istället för att straffa den som brutit mot 

lagen. Lagöverträdaren skulle då istället för straff dömas till behandling, vilket skulle vara 

lämpligt ur en preventionssynpunkt. Det här tankesättet leder till att tillfällighetsbrottslingar 

döms till lindrigare straff än återfallsförbrytare. Ett problem med behandling som påföljd är 

att behandlingen måste genomföras med tvång samtidigt som tvångsvård, enligt Borgeke och 

Heidenborg, sällan leder till goda resultat. Vidare menar Borgeke och Heidenborg att 

karaktären av brottet får mindre betydelse än den brottsliges person och personliga 

förhållanden vid utformningen av ingripandet.120 

 

4.2.3 Förening av straffteorierna 
Vid förening av allmän- och individualpreventiva ändamål uppstår teoretiska problem. De 

olika teorierna leder till olika praktiska resultat om de fullföljs konsekvent.121 Ofta kan straff 

vara överflödigt ändra den brottsligas beteende och skulle istället kunna medföra 

                                                
117 Agge och Thornstedt, 1984, s. 15. 
118 A.a., s. 15 f. 
119 Borgeke och Heidenborg, 2016, s. 34. 
120 A.a., s. 34 f. 
121 Agge och Thornstedt, 1984, s. 23. 
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skadeverkningar. I sådana fall kan det vara aktuellt med en total eftergift av påföljd eller 

åtal.122 

 

Straffsystemet har både en allmän- och individualpreventiv betydelse men endera straffteorin 

bör inte få ett generellt övertag utan en uppdelning bör ske på olika nivåer. Olika argument 

för straffsystemet har olika funktion i varierande sammanhang.123 

 

En kriminalisering anses inte försvarbar om det inte föreligger ett allmänpreventivt syfte. Det 

skulle vara otänkbart med en kriminalisering om det inte kan ses att hotet om straff skulle ha 

någon påverkan. Nivån på straffhotet bör bestämmas utifrån hur allvarlig vi betraktar den 

aktuella gärningen.124 

 

4.3 Andra aspekter vid kriminalisering 
4.3.1 Proportionalitet 
Proportionalitetsprincipen innebär att den som gjort sig skyldig till ett brott ska straffas i 

proportion till brottet. Den straffrättsliga reaktionen ska därför vara rättvis. Lagstiftaren bör 

beakta proportionalitetsprincipen när straffskalorna ska bestämmas och domstolen bör beakta 

den när straffet ska dömas ut i det enskilda fallet. Det måste alltså avgöras hur klandervärd 

den aktuella gärningen är och nivån på straffhotet bör bestämmas utifrån hur allvarlig den 

aktuella gärningen anses vara.125 

 

Proportionalitetsprincipen är nära förknippad med principen om ekvivalens, dvs. att lika svåra 

brott och brottstyper ska behandlas lika vad gäller straff medan brott som är olika allvarliga 

ska behandlas olika.126 

 

4.3.2 Humanitet 
Straff innebär att staten medvetet orsakar en enskild lidande eller obehag. Syftet är att straffet 

inte ska medföra något gott för den enskilda, men om påföljden är vård eller behandling kan 

                                                
122 Agge och Thornstedt, 1984, s. 24. 
123 Borgeke och Heidenborg, 2016, s. 37. 
124 A.a., s. 37. 
125 A.a., s. 37 f. 
126 A.a., s. 39. 
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det leda till att den enskildas situation blir bättre. Straffet är en reaktion på att den tilltalade 

begått en gärning som brutit mot våra gemensamma normer.127 

 

Eftersom få personer rimligen borde vilja bli föremål för straff bör försiktighet och 

återhållsamhet beaktas på alla nivåer i det straffrättsliga systemet. Det är viktigt att det 

straffrättsliga systemet visar respekt för den enskilde och upprätthåller principen om alla 

människors lika värde. Det kan uttryckas som en form av humanitetsprincip. 

Humanitetsprincipen innebär ett generellt krav på rimlighet och måttlighet vid bestraffning. 

Tolerans bör visas för det mänskliga i att begå misstag och förståelse för att ett straff innebär 

lidande och därigenom bör de strängaste straffen så långt som möjligt undvikas. Det har sagts 

att införandet av behandlingstanken innebar stora framsteg gällande straffsystemets 

humanitet.128 

 

4.4 Straffrättanvändningsutredningens kriterier för kriminalisering 
I straffrättsanvändningsutredningen129 sammanställdes ett antal kriterier för vad som rimligen 

bör krävas att lagstiftaren redovisar inför en ny kriminalisering. Kriterierna är en 

sammanställning av Jareborgs 130 , Lernestedts 131  och Åklagarutredningens 132  kriterier för 

kriminalisering. 

 

Kriterierna som anfördes är: 

1. Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierat och konkretiserat intresse som är 

skyddsvärt (godtagbart skyddsintresse). 

2. Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada eller fara för 

skada på skyddsintresset. 

3. Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av straffansvar, vilket 

innebär att kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av skuldprincipen. 

4. Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse. 

                                                
127 Borgeke och Heidenborg, 2016, s. 39. 
128 A.a., s. 39 f. 
129 SOU 2013:38. 
130 Jareborg, 2001, se SOU 2013:38, s. 424 ff. 
131 Lernestedt, 2003, se SOU 2013:38, s. 431 ff. 
132 SOU 1992:61. 
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5. Det får inte finnas någon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma till 

rätta med det oönskade beteendet. De överväganden som bör göras i fråga om detta 

kriterium är följande: 

a. Finns det redan en handlingsdirigerande regel som är tillräckligt effektiv för att 

motverka det önskade beteendet? 

b. Om en handlingsdirigerande regel behöver införas – kan beteendet motverkas 

tillräckligt effektivt med en regel som inte är repressiv, t.ex. en civilrättslig 

regel om skadestånd? (Med repressiv regel avses här en metod, med vilken 

staten styr medborgarnas beteenden genom någon form av tvång, som initieras 

av staten.) 

c. Om det är nödvändigt att införa en repressiv handlingsdirigerande regel för att 

motverka det oönskade beteendet ska i första hand vite, sanktionsavgift eller 

återkallelse av tillstånd övervägas. Straff bör väljas i sista hand.133 

 

Utredningen presenterade kriterierna som principer och de avsågs inte vara några absoluta 

regler. Syftet är att tvinga lagstiftaren att redovisa sitt ställningstagande på ett så pass tydligt 

sätt att det går att kontrollera om en kriminalisering är en befogad åtgärd. Kriterierna kan 

också vara ett stöd för lagstiftaren att se till att det finns tillräckliga skäl för ett 

straffbeläggande och att ett eventuellt straffbud utformas så att det får önskvärd effekt. 

Eftersom det rör sig om principer kan det också vara befogat att i ett enskilt fall genomföra en 

kriminalisering även om inte alla kriterier är uppfyllda. Då måste det finnas mycket tungt 

vägande skäl för undantaget, att det står klart att det är ett avsteg från principerna samt att 

skälen redovisas tydligt.134 

 

Straffrättsanvändningsutredningen angav att skäl för undantag från något av kriterierna är 

t.ex. om kriminaliseringen krävs för att Sverige ska uppfylla en internationell eller EU-rättslig 

förpliktelse. Samtidigt poängterades att sådana åtaganden sällan ställer krav på just 

straffrättsliga sanktioner.135 

 

                                                
133 SOU 2013:38, s. 20. 
134 A.a., s. 20. 
135 A.a., s. 20 f. 
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5 Analys och avslutande diskussion 
5.1 Sammanfattning 
Så här långt går det alltså att konstatera att våld mot barn i hemmet förekommer, att det är 

vanligt att våldet utövas av en närstående vuxen och att det finns straffrättsliga medel för att 

bestraffa den som, i vid mening, förhåller sig passiv till den här typen av brott genom 

medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB och underlåtenhetsbestämmelsen i 23 kap. 6 § 

BrB. 

 

Vidare gäller principen om barnets bästa både för staten i alla beslut som rör barn, enligt art. 3 

barnkonventionen, och för föräldrarna när de utövar vårdnaden om barnet, enligt art. 18 

barnkonventionen. Enligt art. 19 har barn rätt att leva i frihet från alla typer av våld och detta 

har en koppling till art. 6 som stadgar barns rätt till liv, hälsa och utveckling. Aga är förbjudet 

enligt 6 kap. 1 § FB och svensk straffrätt har bedömts stämma väl överens med 

barnkonventionen och våldsförbudet i art. 19. 

 

Barnets bästa ska bedömas objektivt, utifrån beprövad erfarenhet och presumtioner om vad 

som är bra för barn och barnet självt ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt när det är lämpligt. 

Det blir dock problematiskt i straffrättsliga frågor, bl.a. vad gäller åklagares åtalsplikt enligt 

20 kap. 6 § RB. 

 

Staten ska vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder för att skydda barn mot våld samtidigt som 

våra straffrättsliga principer ställer höga krav. En avgörande princip är legalitetprincipen som 

bl.a. innebär att lagen ska vara förutsebar så att den enskilde får en klar bild av hur hen ska 

handla för att hålla sig inom lagens ramar. Straffet ska också vara en regelmässig följd av 

brottet och rättstillämpningen ska ske så likformigt som möjligt. Straffet ska stå i proportion 

till brottet och uppfattas som rättvist. Dessutom ska restriktivitet tillämpas och de värsta 

straffen ska tillämpas med försiktighet. Respekt ska visas för det mänskliga i att göra fel. 

 

Ett straff innebär ett stort ingrepp i den enskildas liv och frihet. Därför måste syftet med en 

kriminalisering vara brottsförebyggande och moralförstärkande. Straffbestämmelser är 

samhällets mest kraftfulla verktyg för att komma tillrätta med oönskade beteenden och därför 

bör inte kriminaliseringar användas slentrianmässigt. Barnets bästa är inte en central fråga i 
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straffrätten och tanken är inte heller att straffrätten ska innehålla någon reparativ funktion för 

familjen. 

 

När det gäller brott mot barn skapas en intressekonflikt mellan att konsekvent genomföra 

statens straffanspråk och att samtidigt visa hänsyn till de konsekvenser det kan få för barnets 

livssituation.136 Barnrättskommittén påtalar att det kan behövas en viss flexibilitet och att 

barnets bästa, när det är bedömt och fastställt, kan stå i konflikt med andra intressen eller 

rättigheter. Den här typen av konflikter måste lösas från fall till fall genom att väga samtliga 

intressen noggrant mot varandra och nå en lämplig kompromiss. Eftersom barnets bästa ska 

sättas i främsta rummet är det inte bara ett bland flera överväganden utan större vikt måste 

fästas vid vad som är bäst för barnet.137 Även om barnens skyddsvärde påverkar straffrättens 

utformning och tolkningarna av den, skärps ofta intressekonflikterna då det finns ett så 

påtagligt skyddsintresse.138 

 

Svårigheten ligger i att de olika intressena, dvs. barnets intresse av att inte bli utsatt för våld 

och straffrättens högt ställda krav, måste vägas mot varandra. I de följande avsnitten kommer 

jag presentera och diskutera ett antal argument för och emot ett utvidgat straffansvar för 

vuxnas passivitet vid brott mot barn. 

 

5.2 Argument för att nuvarande reglering inte är tillfredsställande 
5.2.1 Skyddsintresset och skaderisken 
Barns skyddslöshet innebär att de i större utsträckning än vuxna är beroende av andra 

personer. Särskilt tidigt i livet är barn beroende av vuxna för sin överlevnad och 

skyddslösheten återspeglas även till viss del i rättssystemet. 139  Samhället har en 

grundläggande uppgift att skydda barn från alla former av våld och det förutsätter att det finns 

ett väl utvecklat straffrättsligt system.140 Utgångspunkten är att barn ska skyddas, dels från 

egna skadliga handlingar och dels från omgivningen.141 

 

Ett barn som utsatts för misshandel av en närstående kan uppleva stora konsekvenser såväl 

fysiskt som psykiskt. Barnets skyddslöshet blir än mer påtaglig när förövaren är en 
                                                
136 Andersson och Kaldal, 2014, s. 46. 
137 CRC/C/GC/14, p. 39. 
138 Asp, 2014, s. 80. 
139 A.a., s. 77. 
140 SOU 2016:19, s. 260. 
141 Schiratzki, 2017, s. 44. 
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närstående.142 Det finns därför goda skäl för ett utökat skydd för barn. Straffrätten handlar om 

att sätta upp regler om respekt för andras intressen och hur reglerna ser ut baseras på den 

andras position, förmåga och särskilda svagheter. Barn är i detta synsätt ofta särskilda från 

vuxna.143 

 

Varje stat som anslutit sig till barnkonventionen har en skyldighet att respektera och 

tillgodose barnets rätt att få sitt bästa bedömt och satt i främsta rummet. Staterna har också en 

skyldighet att vidta de nödvändiga, övervägda och konkreta åtgärder som behövs för att denna 

rättighet ska implementeras fullt ut.144 Vidare är lagstiftning statens främsta instrument för att 

garantera att barnets rättigheter tillgodoses i verksamheter, beslut och åtgärder som rör 

barn.145 

 

Alla människor har en rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp men det är först 

under senare år som barns skydd mot våld och övergrepp börjat tas på allvar. Samhället har 

ett stort ansvar för att skydda barn från att fara illa och eftersom barn är sårbara på ett annat 

sätt än vuxna måste skyddet vara effektivt. De skador som barn får p.g.a. olika övergrepp blir 

ofta mer allvarliga än de skador en vuxen utsätts för samma sak kan få. Enligt 

barnkonventionen har samhället en ovillkorlig skyldighet att skydda barn mot alla former av 

våld och övergrepp.146 

 

Rättsliga ingripanden till skydd för barn kan vara åtgärder vars syfte är att barnet inte ska fara 

illa utan att det som barnet utsatts för rubriceras som brottsligt. Det kan dock i vissa fall finnas 

anledning att använda en brottsrubricering för att beskriva vad barnet utsatts för och då det 

öppnar för olika möjligheter till vissa åtgärder mot förövaren. Det ger också möjlighet till 

ekonomisk ersättning för barnet som kompensation för det hen varit med om, t.ex. i form av 

skadestånd. Vidare markerar en brottsrubricering att vissa handlingar mot barn är särskilt 

klandervärda och oacceptabla.147 

 

                                                
142 SOU 2016:19, s. 239. 
143 Asp, 2014, s. 80. 
144 Schiratzki, 2017, s. 4; CRC/C/GC/14, p. 13. 
145 Prop. 2009/10:232, s. 11. 
146 Singer, 2012, s. 246 f. 
147 A.a., s. 247. 
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Att stärka barnperspektivet i samhället innebär oundvikligen att andra intressen ifrågasätts 

och i vissa fall beskärs.148 I de fall när barnets intresse inte drabbas nämnvärt kan andra 

intressen få ta större plats. Om skadan för barnet tros bli större får de andra intressena stå 

tillbaka. Det är då viktigt att myndigheterna går tillbaka till själva avsikten med principen om 

barnets bästa, dvs. att ökad vikt ska läggas vid vad som ligger i barnets intresse. Det viktiga är 

att barnets intresse på allvar tas upp inför beslut som rör barn. En förhandsprövning ska göras 

och konsekvenserna bör utvärderas innan viktiga beslut. Debatten är viktig och beslutsfattaren 

har bevisbördan och en skyldighet att redovisa beslutsunderlaget när ett mindre barnvänligt 

alternativ valts.149 

 

5.2.2 Klandervärdhet 
Ett tungt vägande skäl för en utökad kriminalisering är huruvida det tilltänkta straffbudet 

speglar den allmänna rättsuppfattningen, även om den kan vara svår att fastställa. Även om 

passiviteten kan tänkas vara relativt ovanlig bör strafflagstiftningen ta sikte på förkastliga 

beteenden. Det faktum att en straffbestämmelse sällan används är i sig inte ett argument för 

att inte införa den eller för att ta bort den ur strafflagstiftningen.150 

 

En kriminalisering är den yttersta markeringen från lagstiftaren att ett beteende eller en 

handling inte är önskvärd. Det är också en tydlig signal att handlingen eller beteendet är så 

klandervärt att staten använder sitt yttersta maktmedel för mot gärningspersonen.151 

 

5.2.3 Diskussion 
Barnets intresse av att inte bli utsatt för våld i hemmet bör efter vad som anförts ses som ett 

godtagbart skyddsintresse vid en eventuell utökad kriminalisering av underlåtenhet att skydda 

barnet från våld. Att barn är relativt värnlösa och beroende av vuxna för skydd och för att 

kunna tillvarata sina intressen och rättigheter är självklart. Det här skyddsintresset har även 

uttryckts i barnkonventionens art. 19 och i relativt stor utsträckning i vår nuvarande 

lagstiftning, om än inte i så hög grad i BrB. 

 

Som ovan nämnts kan underlåtenhet att avslöja pågående brott mot barn i rättstillämpningen 

ses som lika klandervärt som handlandet i sig. Att skapa en trygg hemmiljö för sitt barn är 

                                                
148 SOU 2001:72, s. 98. 
149 Hammarberg, bilaga till SOU 1997:116, s. 19 f. 
150 SOU 2011:16, s. 103 f. 
151 SOU 2013:38, s. 18. 
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bland det mest grundläggande för en förälder och en underlåtenhet att göra det är i sig 

klandervärd. Varje förälder borde utifrån sin yttersta förmåga se till att barnet är tryggt och 

inte riskerar att bli utsatt för våld eller annan dålig behandling, i synnerhet inom hemmets 

väggar. En ytterligare kriminalisering skulle vara en kraftfull markering från samhällets sida 

att förväntningarna på föräldrar och vårdnadshavare är höga och det finns inga principiella 

skäl mot att särreglera brott mot barn och det sker redan genom vissa regleringar i t.ex. 6 kap. 

BrB. 

 

Det faktum att Sverige ratificerat och inkorporerat barnkonventionen talar även det för att vi 

borde agera mer offensivt mot våld mot barn. Vi har en skyldighet, i synnerhet mot bakgrund 

av art. 19, att agera mot alla typer av våld mot barn med alla medel som står tillgängliga. 

Även om lagstiftningsärenden kan ta lång tid är det ett möjligt medel för att komma till rätta 

med problemet. 

 

En påtaglig fördel med en brottsrubricering är, som nämnts, att barnet får fler möjligheter att 

tillvarata sina rättigheter. Det kan finnas en möjlighet att få ekonomisk ersättning för de 

skador hen råkat ut för och det är även en ytterligare markering från samhällets sida att barnet 

utsatts för en orätt. 

 

5.3 Argument för att nuvarande reglering är tillfredsställande 
5.3.1 Motstående intressen 
I straffrätten kan aldrig barnets intresse få företräde före straffrättens allmänna mål, dvs. 

verkställa aktuella brottsbestämmelser. Tillämpningen av straffrätten ska vara objektiv.152 

 

Ulväng menar att principer kan bortses ifrån och att deras normativa legalitet inte behöver 

påverkas av att vissa undantag från principer sker. Däremot kan principerna undergrävas om 

undantagen blir för många eller inte grundas på acceptabla skäl. Alla påståenden kan utmanas 

och mot alla principer kan motprinciper ställas. Ulväng menar att vi måste se principerna 

internt inom straffrätten som sådan och att vi därför, om vi är beredda att kompromissa med 

principerna, på samma gång är beredda att kompromissa med straffrättens grundvärden.153 

 

                                                
152 Gröning, 2013, s. 379. 
153 Ulväng, 2009, s. 258 f. 
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Enligt Agge och Thornstedt måste strävan efter att uppnå högsta möjliga effektivitet i 

samhällets åtgärder mot brottsligheten balanseras mot andra sociala värden och synpunkter, 

t.ex. allmänhetens upplevelse av rättvisa, för att fylla sin funktion i en västerländsk 

kulturstat.154 

 

Vidare anser Agge och Thornstedt att det inte går att rationellt motivera att skyddsintressen 

tillgodoses genom att inskränka en persons rättigheter genom ett straff. Avvägningen som 

måste göras mellan lidande för den straffade och det intresse som ska ger ofta olika resultat 

beroende på vilken grupp av människor eller vilket politiskt parti som gör den. Lagstiftaren 

kan sällan presentera övertygande skäl för att straffet är ett absolut nödvändigt sätt att komma 

åt det kriminaliserade beteendet och att det från samhällets sida inte finns något annat sätt att 

komma tillrätta med det, enligt Agge och Thornstedt.155 

 

Kriminalisering är en form av social kontroll och det betonas ofta att kriminaliseringsåtgärder 

är den sista utvägen för att komma tillrätta med ett problem eftersom straffet är en kraftig 

reaktion från samhällets sida. 156  Eftersom kriminalisering också är mycket kostsamt för 

samhället föreligger ännu en orsak att vara försiktig med kriminalisering.157 

 

5.3.2 Straffsystemets underliggande syften 
Straffbestämmelser kan förvisso få en moralbildande och moralförstärkande verkan på 

befolkningen och det kan i längden leda till att människor blir mer ansvarstagande men det är 

osannolikt att det skulle påverka den som inte redan är beredda att ingripa till skydd för sitt 

barn. 158  Syftet med en kriminalisering är allmänprevention, men en kriminaliserings 

preventiva effekt är ofta svag och ibland obefintlig. Enbart straffhotet i sig gör sällan att 

människor följer lagen.159 

 

Det finns ingen svensk eller europeisk forskning till stöd för att en lagstadgad skyldighet att 

ingripa har betydelse för människors beteende och det torde bara vara möjligt att genomföra 

en sådan undersökning före och efter en eventuell kriminalisering.160  Ett straffstadgande 

                                                
154 Agge och Thornstedt, 1984, s. 9. 
155 A.a., s. 9. 
156 Asp och Ulväng, 2013, s. 33. 
157 SOU 2013:38, s. 19. 
158 Jfr. SOU 2011:16, s. 104. 
159 Jareborg, 2006, s. 13. 
160 SOU 2011:16, s. 98. 
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skulle förmodligen inte göra någon skillnad på de ingripanden där den passiva vuxna inte 

ingriper p.g.a. en rädsla att själv fara illa. En eventuell straffbestämmelse skulle i första hand 

ta sikte på de situationer där den passiva inte ingriper p.g.a. hjärtlöshet eller bekvämlighet, 

men de fallen torde vara ovanliga och till stor del oåtkomliga för strafflagstiftningen.161 En 

annan risk är rädslan för att inte ha gjort tillräckligt, vilket skulle leda till att den passiva inte 

vågar anmäla av rädslan att själv bli föremål för en brottsutredning.162 

 

Inom strafflagstiftningen försöker det undvikas att skapa brottstyper som till sitt objektiva 

innehåll varierar utifrån person. Ett brott bör t.ex. inte förutsätta en viss fysisk kapacitet eller 

vissa kunskaper.163 

 

Beslut om att väcka åtal eller formellt ingripa i familjen bör fattas med stor försiktighet. Det 

är i de flesta fall inte till barnets bästa att åtala föräldrarna och andra formella åtgärder, t.ex. 

att flytta barnet eller förövaren, bör endast vidtas om det är för att skydda barnet mot avsevärd 

skada.164 

 

Vidare finns redan ett relativt brett skydd för barn i BrB i och med att barn både omfattas av 

det allmängiltiga straffrättsliga skyddet mot att bli slagna och ett skydd mot att bli skadad 

genom underlåtenhet av vårdnadshavare och andra som befinner sig i garantställning. 

Eftersom alla barn befinner sig i sådana omvårdnadssituationer där det blir fråga om 

garantställning har de mer generellt och kontinuerligt ett visst skydd mot att bli utsatta för 

brott genom underlåtenhet.165 

 

5.3.3 Alternativ som inte innebär utvidgat straffansvar 
FN:s oberoende utredare rekommenderar staterna att förebygga våld mot barn genom att 

komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna till det, t.ex. brist på anknytning mellan 

föräldrar och barn, brustna familjer, missbruk och tillgång till skjutvapen. Därutöver bör 

fokus ligga på fattigdom, kön och andra former av ojämställdhet, inkomstskillnader, 

arbetslöshet, överbefolkning i städer och andra faktorer som påverkar samhället.166 Vidare kan 

åtgärder i form av stöttning i föräldraskapet vara mer ändamålsenliga än straffrättsliga 
                                                
161 Jfr. SOU 2011:16, s. 98 f. 
162 SOU 2011:16, s. 109. 
163 A.a., s. 109. 
164 Andersson och Kaldal, 2014, s. 16. 
165 Asp, 2014, s. 79. 
166 A/61/299, p. 99. 
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sanktioner. Det torde inte heller ligga i barnets intresse att en vårdnadshavare som är passiv 

döms till ansvar för brott.167 

 

Barnrättskommittén påtalar att familjen har störst potential att skydda barn och förebygga 

våld och kan även förstärka barnets förmåga att skydda sig självt. Det bör därför vara prioritet 

att stödja familjer och arbeta tillsammans med dem, i synnerhet i tidiga insatser.168 Det bästa 

skyddet mot övergrepp mot barn är att göra det möjligt för föräldrar att vara bra föräldrar. 

Därigenom hindras försummelse och övergrepp mot barnet.169 

 

Tanken bakom det svenska påföljdssystemet är inte att straffet ska ha någon reparativ 

funktion för familjen.170 Enligt barnrättskommittén är insatser med ett reparativt fokus viktigt 

och att åtala en förälder är inte nödvändigtvis en åtgärd som uppnår det målet utan t.ex. social 

terapi och utbildning kan vara mer lämpligt.171 

 

Ett annat problem är att brott mot barn ofta sker i det dolda, ofta p.g.a. rädsla. Många barn är 

rädda för att anmäla att de blir utsatta för våld och föräldrar, som borde skydda sina barn, är 

ofta tysta om våld som utövas av en make eller annan familjemedlem.172 Barnrättskommittén 

har ofta påtalat en oro över att våld mot barn ofta inte rapporteras p.g.a. den rädsla och det 

stigma som är kopplat till att anmäla våld.173 Barnrättskommittén har rekommenderat Sverige 

att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skapa ett sammanhängande och koordinerat 

skyddssystem för barn och stärka program som höjer medvetenheten och utbildningsprogram 

för att uppmuntra anmälningar av våld mot barn.174 

 

Det finns åtminstone i teorin redan möjligheter att döma förövare till ansvar för 

barnmisshandel men problemet ligger i svårigheterna att utreda brotten då de sker i hemmet. 

Där finns en begränsad möjlighet till insyn för utomstående vilket medför svårigheter att 

bevisa att brott begåtts.175 Enligt art. 19 barnkonventionen har staterna en skyldighet att utreda 

                                                
167 Jfr. SOU 2001:72, s. 336 f. 
168 CRC/C/GC/13, p. 72. 
169 Prop. 1989/90:107, s. 55. 
170 Andersson och Kaldal, 2014, s. 17. 
171 CRC/C/GC/13, p. 56. 
172 A/61/299, p. 25. 
173 UNICEF Sverige, 2008, s. 195. 
174 CRC/C/SWE/CO/5 p. 28. 
175 SOU 2001:72, s. 333. 



42 
 

brott och straffa den som begår våld mot barn, när så är lämpligt.176 Barnrättskommittén 

betonar att alla rapporter om våld mot barn ska utredas på lämpligt sätt och barn ska skyddas 

mot betydande skada samt att fokus bör ligga på stöd och utbildningsåtgärder istället för straff 

för att förhindra att föräldrar använder våldsamma, grymma eller förnedrande 

bestraffningar.177  

 

5.3.4 Diskussion 
Rättssäkerhet måste ses som ett i sammanhanget tungt vägande intresse. Även om barnets 

bästa naturligtvis är viktigt kan vi inte frångå våra rättssäkerhetsprinciper då det skulle kunna 

få alldeles för stora följder. Det är förmodligen både enklare och viktigare att ta tillvara det 

enskilda barnets intresse vid en eventuell brottsutredning än i en kriminaliseringsåtgärd, 

varför det är betydligt mer angeläget med utbildningsinsatser inom rättsväsendet och för 

föräldrar.  

 

Det skulle vara tillräckligt med de allmänna reglerna om att underlåtenhet likställs med 

handling för att kriminalisera passivitet, men trots det har en sådan kriminalisering inte skett. 

Det faktum att en kriminalisering förmodligen skulle bli svår att tillämpa vad gäller 

avgränsning av straffansvaret och bristen på ett påtagligt praktiskt behov har motiverat att en 

kriminalisering av allmän passivitet genomförts.178 

 
Ett annat motstående intresse som måste nämnas är den passiva vuxnas. Den svåra situation 

den passiva vuxna kan befinna sig i bör inte förringas. Det finns en överhängande risk att 

även hen själv är utsatt för våld och att tro att en förälder eller vårdnadshavare inte skulle göra 

allt som står till buds för att skydda sitt barn vore orättvist. Det finns även ett antal andra 

aspekter som gör att en person stannar i ett hem eller förhållande där våld förekommer, inte 

minst ekonomiska svårigheter att klara sig ensam. 

 

Eftersom det är mycket svårt att precisera ett barnets bästa som skulle vara tillräckligt 

allmängiltigt för att gälla alla barn som blivit utsatta för våld i hemmet är det sannolikt att en 

eventuell utökad kriminalisering skulle bli för vagt utformad. Det är svårt att utforma en 

bestämmelse som täcker in alla former av passivitet, och risken finns att formuleringen 

                                                
176 CRC/C/GC/13, p. 56. 
177 CRC/C/GC/8, p. 40. 
178 Jareborg, 2001, s. 196. 
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lämnar för stort utrymme för olika tolkningar av olika rättstillämpare. Bedömningarna av 

huruvida straffbarhet föreligger eller inte skulle riskera mycket olika utfall vilket strider mot 

förutsebarhetskravet och likformighetskravet. Ett annat led i problematiken kring hur en 

bestämmelse skulle utformas är huruvida den passiva skulle vara medveten om den och 

faktiskt skulle kunna fatta ett väl avvägt beslut att handla eller inte. 

 

Barnets bästa innehåller ett objektivt och ett subjektivt element. Det objektiva elementet ska 

bedömas utifrån beprövad erfarenhet och att barn mår bäst av att inte utsättas för våld är 

självklart. Att barn mår bäst av att inte skiljas från sina föräldrar utom i fall då det utsätts för 

fara är också klart, men om enbart en vuxen i hushållet är farlig är det onödigt att skilja barnet 

även från den andra. 

 

Den subjektiva delen av barnets bästa innebär att barnet ska få uttrycka sin vilja och att 

samhället ska ta barnets vilja i beaktan. Det är dock svårt att förena den delen av principen om 

barnets bästa med straffrätten, som ska vara objektiv i så stor mån som möjligt. Att göra en 

utvidgad kriminalisering till ett angivelsebrott skulle förmodligen inte vara rimligt med tanke 

på den syn vi har på barn i rättsliga sammanhang, dvs. att de har en mycket begränsad 

självbestämmanderätt. 179 

 

En annan fråga är vilken typ av straff som skulle kunna komma i fråga om straffansvar ändå 

blir aktuellt. Det är förmodligen inte i barnets intresse att båda föräldrarna blir frihetsberövade 

och barnkonventionen förespråkar heller inte att barnet ska skiljas från båda föräldrarna om de 

inte båda varit delaktiga i våldet mot barnet.180 En frihetsberövande åtgärd skulle kunna vara 

motiverat för att förändra barnets situation, men det kan lika väl vara till nackdel för barnet.181 

Det ter sig för mig självklart att barnet bör flyttas från den vuxna som utövar våld. Den vuxna 

som underlåtit att ingripa är däremot inte alltid att anse som lika klandervärd i mina ögon, då 

det kan finnas ett antal förmildrande omständigheter. Klandervärdheten och förmildrande 

omständigheter måste självklart bedömas i varje enskilt fall men om den passiva föräldern 

inte är olämplig att ta hand om barnet är det förmodligen inte till barnets bästa att skiljas även 

från den personen.  

 

                                                
179 Jfr. t.ex. 3 kap. 12 § 2 st. och 5 kap. 5 § 1 st. BrB samt 20 kap. 6 § RB. 
180 UNICEF Sverige, 2008, s. 196. 
181 Andersson och Kaldal, 2014, s. 48; jfr CRC/C/GC/8, p. 41; Asp, 2014, s. 82. 
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Att se en förälder som underlåter att skydda barnet som lika klandervärd som den som faktiskt 

utövar våldet verkar för mig inte rimligt, och även om straffet blir under straffminimum182 

och t.ex. böter döms ut är det i barnets intresse då det skulle påverka den passiva vuxnas 

ekonomiska situation och i förlängningen även barnet. Att döma ut någon form av utbildning 

eller vård för den passiva föräldern kanske i sig skulle vara passande, men som Borgeke och 

Heidenborg påtalar183 är inte alltid tvångsvård, och förmodligen inte heller tvångsutbildning, 

särskilt givande. En sådan insats gör sig förmodligen också bättre i förebyggande syfte. 

 

Rädslan för att inte göra tillräckligt är även det ett tungt vägande argument för att inte införa 

en ytterligare kriminalisering. En utökad kriminalisering kan riskera att bli totalt 

kontraproduktiv och istället medföra ännu mer passivitet. Om den passiva är rädd för att göra 

fel eller inte göra tillräckligt kan hen medvetet undvika att handla i en situation där det, sett 

till omständigheter såsom personlig säkerhet och möjlighet att stoppa det pågående brottet, är 

möjligt. Vem skulle frivilligt välja att bli föremål för en utredning när hen egentligen bara 

strävade efter att göra rätt? 

 

Mig veterligen har det inte förts några större diskussioner i det offentliga eller i politiken om 

att utöka straffansvaret för en förälder som underlåter att skydda sitt barn, men det är ändå en 

åsikt jag stött på ett antal gånger i olika sammanhang. Det kan tänka sig att en sådan 

lagstiftning skulle kunna uppstå som följd av en allmän opinion och att den till stor del skulle 

bli symbolisk från lagstiftarens håll. Jareborg skriver om symbolisk lagstiftning i den 

meningen att syftet är en annan än den som tillskrivs lagstiftningen öppet. Den framställs som 

att den ska verka brottspreventivt men det verkliga syftet är att lugna allmänheten och få 

statsmakten att verka som handlingskraftig. Istället ökar i själva verket det mänskliga lidandet 

och skattebetalarna får betala dyrt för en meningslös verksamhet.184 Det framstår inte som 

osannolikt att en utvidgad kriminalisering av passivitet skulle kunna kosta mycket i nedlagda 

utredningar, svåra situationer för den passiva vuxna som kanske egentligen inte handlat 

särskilt klandervärt och inte minst för barnet som kanske är av åsikten att enbart den aktiva 

vuxna har gjort fel. 

 

                                                
182 Jfr. 23 kap. 5 § BrB. 
183 Se avsnitt 4.2.2 ovan. 
184 Jareborg, 2006, s. 24. 
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Barnkonventionen ställer inga uttryckliga krav på att det är just straffrättsliga 

lagstiftningsåtgärder som ska vidtas av konventionsstaterna. Det måste också ifrågasättas om 

straffrättsliga åtgärder är en lämplig metod för att få vuxna att behandla barn med den respekt 

de har rätt till.185 Att skydda barn mot våld är en komplicerad uppgift för myndigheterna och 

trots att förbudet mot aga funnits i 30 år finns det ändå föräldrar som slår sina barn.186 Det om 

något borde ju tala för att det kanske finns andra metoder än kriminalisering som kan ge bättre 

resultat. 

 

Går det att tänka sig en gradindelning – ju värre våld den passiva är medveten om men inte 

agerar mot, desto större anledning att kriminalisera underlåtenheten? Kanske, men den 

gränsdragningen kan bli mycket svår. Om barnet regelbundet blir utsatt för våld sker en 

normaliseringsprocess hos den passiva. Det blir en del av vardagen och kan bli väldigt svårt 

att urskilja när våldet eskalerar. För att inte tala om att situationen sannolikt blir mer och mer 

farlig för den passiva vuxna i takt med att våldet mot barnet ökar. Det går inte heller att 

jämföra det typfall som uppsatsen handlar om med annan upprepad brottslighet. Att 

återkommande vara passiv i en hemsituation kantad av våld är enligt mig inte jämförbart med 

att återkommande begå våldshandlingar. 

 

Sannolikt är det rent skadligt att bestraffa de personer som befinner sig i den här typen av 

situationer. Att då ha möjligheten till total eftergift av påföljd eller åtal skulle kanske kunna 

vara rimligt, men då riskerar vi att hamna i en spiral av att en påföljd kanske inte ses som en 

regelmässig följd av brottet och då är kriminaliseringen överflödig. Hotet om straff blir inte 

lika påtagligt, varför kriminaliseringen inte är en rimlig åtgärd. Det är också viktigt att behålla 

ett mått av humanitet inför den här typen av situation. Det är inte rimligt att orsaka smärta och 

sorg för den som redan befinner sig i och har befunnit sig i en mycket svår situation med våld 

riktat mot sitt barn och kanske även sig själv. 

 

Frågan är snarare hur brott mot barn utreds och hur sannolikt det är att brott mot barn som 

begås i hemmet anmäls. Det är ett komplext problem som förmodligen inte löses genom 

ytterligare kriminaliseringar. Barnrättskommittén ställer krav på lämpliga åtgärder för att 

förebygga och möta våld mot barn. I det uttalandet ligger att åtgärderna ska vara väl avvägda 

och genomtänkta från statens håll samt att de inte ställer orimliga krav eller bördor på olika 

                                                
185 Prop. 2002/03:53, s. 68 f. 
186 Ds 2011:37, s. 90. 
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delar av statsapparaten. Rimlighet är en viktig utgångspunkt och det framstår som att 

utbildningsåtgärder är betydligt rimligare än en utvidgad kriminalisering av passivitet. 

 

6 Avslutande ord 
Sammanfattningsvis är det svårt att förena barnets bästa och övriga normer i 

barnkonventionen med de höga krav som straffrätten ställer för en kriminalisering. Barnets 

bästa måste bestämmas från fall till fall medan straffrätten ska tillämpas så likformigt som 

möjligt. Det är därför mycket svårt att förena barnrättens och straffrättens normer. Barnets 

bästa är inte en central fråga när det kommer till straffrätten. Fokus på barnet skulle kunna 

stärkas, men i så fall bör det ske i anmälnings- och utredningsstegen i den straffrättsliga 

kedjan genom t.ex. utbildning, inte nödvändigtvis i lagstiftningen. 

 

Barn är mycket skyddsvärda och straffrätten ska spegla allmänhetens uppfattning av rätt och 

fel. Även om det finns en del människor som anser passivitet hos en förälder vara lika 

klandervärd som att faktiskt utöva våld torde inte den allmänna uppfattningen vara det. Jag 

vill ändå tro att många har en mer nyanserad bild av denna typ av situation att de förstår att en 

person oftast inte stannar i en farlig situation utan att noggrant ha övervägt det och att 

alternativet ses som värre. Det kan inte få uppfattas som rättvist att en förälder som är passiv 

ska bestraffas på liknande sätt som den som aktivt utövar våld mot barn. 

 

Det finns många åtgärder som skulle vara mer långsiktigt kloka och förmodligen också mer 

effektiva både vad gäller ekonomiska faktorer och faktiskt brottspreventivt resultat än att 

utvidga en passiv förälders straffansvar. Inget våld mot barn är berättigat och en stor del av 

det går förmodligen att förhindra. En utvidgad kriminalisering är dock inte rätt väg att gå. 
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