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Förord

”… det finns en allmän vetenskaplig inställning: att inte sluta fråga ”Var-
för?” förrän man för tillfället är nöjd eller inte har tid att hålla på längre.”1

Även om jag är övertygad om att denna avhandling hade kunnat skrivas i 
minst ett decennium till, så är jag för tillfället nöjd och jag har inte tid att 
hålla på längre. Boken tillägnas de intagna på anstalten Österåker, vilka jag 
hade förmånen att arbeta med under åren 2000–2001, och vars erfarenhe-
ter av den rättsliga regleringen utgör grundläggande inspiration till ämnes-
valet. Jag vill också tacka Petter Asp, som handledde mitt examensarbete 
och var den första att väcka tanken om forskarutbildning, och familje-
våldsenheten vid Uppsalapolisen, som vid samma tid lät mig få värdefulla 
insikter och stoff till mina gnagande forskningsfrågor.

Därefter vill jag framföra mitt varma tack till juridiska institutionen vid 
Umeå universitet, som kom att utgöra min arbetsplats och forskningsmiljö 
i sex års tid. För forskarutbildningskurser som vidgande mina vyer och för 
en stimulerande pedagogisk miljö är jag tacksam. Tack till alla som ingick 
i forskningsprojektet Brottsoffer i rättsväsendet! Tack särskilt till Görel 
Granström för handledning under de första åren av avhandlingsarbetet. 
Under tiden i Umeå förgyllde ”after work-gänget” många fredagskvällar – 
ett stort tack till er!

Mina största tack till mina handledare Claes, Lena och Katarina. Tusen 
tack Claes Lernestedt för att du tog mig på en resa som omfattat såväl 
straffrättens natur som ekologiska frukter och stärkande promenader runt 
Södermalm. Dina insatser som huvudhandledare har varit avgörande för 
denna avhandlings eventuella förtjänster.

Tack Lena Wennberg för att du tog dig an det biträdande handledarska-
pet. Din kompetens på de barn- och socialrättsliga områdena och framför 
allt ditt sätt att handleda, genom att vägleda samtidigt som du satte stor 
tilltro till mina egna vingar, var mycket betydelsefullt för arbetets slutfö-
rande.

Tack Katarina Weinehall, för tiden från vårt gemensamma hotellrum 
på Kreta vid projektets början till dina uppmuntrande ord i skrivandets 
slutskede! Du har varit med hela vägen, och för det är jag innerligt tack-
sam. Dina kunskaper och erfarenheter, din tilltro till min förmåga, ditt 

1. Jareborg (2006) s. 176.
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6 Förord

stöd och den inspiration har du utgjort – jag hade inte kunnat, inte velat, 
skriva detta utan dig.

Till mina närläsare, Christian Diesen vid 2-årsprövningen och Dan 
Frände vid slutseminariet, vill jag också framföra mitt tack. Era konstruk-
tiva synpunkter var viktiga för arbetets fortskridande respektive slutfö-
rande. Tack också till alla som deltog med synpunkter och positiva tillrop 
vid dessa seminarier. Ett särskilt tack vill jag också rikta till Lena Land-
ström för den tid du tog att läsa och kommentera mitt straffprocessrätts-
liga kapitel och dito Erik Persson, för det förvaltningsprocessrättsliga. Era 
insatser har varit guld värda. Tack också till Mattias Hjertstedt för kloka 
synpunkter i såväl processrätt som avhandlingsavslutande bestyr och för 
tiden som kollegor. Tack även till (dåvarande) doktorandkollegan Ulrika 
Sandén! Och tack till Jenny Kääntä för goda synpunkter i samband med 
korrekturläsningen.

Tack mamma och pappa, för allt. Mamma, för att du är den klokaste jag 
känner. Pappa, för att du också är den klokaste jag känner, och för givande 
diskussioner i svunnen och önskad social- och straffrättspolitik. Ett stort 
tack till storasyster Helene för att du är så bra på ett multidimensionellt 
sätt. För peppande samtal om såväl avhandling som helt andra saker i livet 
och för utmärkt bistånd med den engelska översättningen. My dear brot-
her-in-law Rajeeva – thanks for always asking me how the PhD’s going.

Mitt varmaste tack till Mikael, för att du funnits vid min sida i en 
avhandlingsintensiv tid. Du har inte bara servat mig med kött och potatis 
utan också haft fördragsamhet med att ha blivit diskuterad med om allt 
ifrån tvångsomhändertaganden till polisutredningar, och därtill ägnat tim-
mar åt att hjälpa mig korrekturläsa noter och källförteckning. Ditt stöd har 
varit ovärderligt.

Tack till alla jag mött längs vägen, och tack mina fina vänner! Hoppas 
ni finns kvar efter den 31 maj! Tack särskilt till tjejorna för att ni aldrig 
undrat om jag skulle bli klar med avhandlingen, bara när.

För finansiering av denna avhandling, tackas å det varmaste stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, och Torstens Söderbergs stif-
telse för stipendium som möjliggjorde dess slutförande. Tack också till Emil 
Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning för tryckbidrag.

Manus blev till bok genom Norstedts Juridik. Tack till sist Helena Elf-
vendal för alla förbättrande korrigeringar.

Stockholm en solig marsmorgon

Maria Forsman
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1 Inledning

Det rättsliga regelverket bygger till stor del på ett antagande om intresse-
gemenskap mellan föräldrar och barn. Barn har rätt till omvårdnad, trygg-
het och en god fostran, vilket ska tillgodoses av barnets vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare har också rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 
rör barnet.

Barn som utsätts för våld och övergrepp i hemmet befinner sig i en utsatt 
position. Verkligheten kan vara sådan att barnet tvingas möta sin förövare 
varje dag, och förövaren kan också vara någon som ger barnet närhet och 
värme. Barn är i beroendeställning i förhållande till sina föräldrar och 
vårdnadshavare: för kärlek, omsorg och trygghet, för utveckling och sti-
mulans, och även rättsligt.

När föräldrar och vårdnadshavare brister i sitt ansvar aktualiseras ett 
samhälleligt ansvar. De kommunala socialnämnderna har ansvar för att barn 
och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. De har en skyl-
dighet att ingripa till ett barns skydd eller stöd om barnet riskerar att fara illa 
i sin hemmiljö, i sista hand genom tvångsåtgärder. Därtill har barn, liksom 
varje individ, att påräkna statens ingripande mot, och beivrande av, brott mot 
deras person. Barn har som brottsoffer rätt till skydd, stöd och upprättelse.

Denna avhandling handlar om samhälleliga ingripanden vid föräldrars 
våld och övergrepp mot barn. Den beskriver hur den rättsliga regleringen 
för ingripanden är uppbyggd, analyserar regelverket och dess praktiska til-
lämpning samt belyser vad ingripandena kan uppnå i förhållande till det 
våldsutsatta barnets rättigheter och intressen.

1.1 Avhandlingsämnets bakgrund och 
kontext

Föräldrars våld och övergrepp mot barn – barnmisshandel – är ett globalt, 
och långt ifrån nytt, problem.2 Våld mot barn finns såvitt utrett i samtliga 

2. Dock är förstås de begrepp vi idag har rörande vad som utgör våld mot barn och barn-
misshandel delvis nya, och under ständig utveckling genom omdefiniering och ometikettering. 
Förändrad medvetenhet och ändrade synsätt har gjort att tidigare accepterade barnuppfost-
ringsmetoder nu betraktas som oacceptabla. Till begreppet ”barnmisshandel” återkommer 
jag nedan, i avsnitten 1.3.1.1 och 2.1.1.
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22 Inledning

länder i världen och går tvärs över faktorer som kultur, klass, utbildning, 
inkomst och etniskt ursprung.3

Historiskt sett har barn haft begränsat skydd i – och begränsad tillgång 
till – lagen. Barn har ansetts vara föräldrarnas eller statens ägodel. Medan 
våld och övergrepp mot barn idag betraktas som en kränkning av barnets 
mänskliga rättigheter – inte minst rätten till respekt för ens värdighet och 
rätten till fysisk integritet – har privatlivets helgd genom tiderna bidragit 
till barns utsatthet. Hemmet har till stor del varit undantaget från skyd-
dande ingripanden.4

Våld mot barn betraktas i det internationella samfundet som ett multidi-
mensionellt problem, som kräver mångfacetterade åtgärder.5 I de flesta län-
der finns varianter av två former av rättsliga ingripanden vid föräldrars våld 
och övergrepp: att åtala förövaren under den straffrättsliga regleringen och 
att skydda barnet genom olika former av övervakning genom avlägsnande 
av förövaren eller placering av barnet utanför hemmet.6 Också i svensk rätt 
finns två vägar att på rättslig grund ingripa för ett barn vid misstanke om 
att det utsätts för föräldrars våld och övergrepp. Den ena vägen är att brott 
mot barnet utreds och beivras på straffrättssystemets grund. Den andra 
vägen är att barnets situation utreds på socialrättslig grund och – om fri-
villiga åtgärder inte är tillräckliga och det finns en påtaglig risk för att bar-
nets hälsa eller utveckling skadas – barnet omhändertas med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Ibland kan 
en av dessa vägar aktualiseras, ibland båda. Den svenska rättsordningens 
två vägar att ingripa omfattar ett flertal olika rättsregler inom flera olika 
rättsområden. Såväl i lagstiftningen som i den praktiska tillämpningen kan 
ett gränsland skönjas där olika grundtankar, begrepp och aktörer möts och 
där olika, emellanåt oförenliga, intressen måste vägas mot varandra. Detta 
utgör avhandlingens problembas.

Ingripanden mot föräldrars våld mot barn har, internationellt sett, en 
förhållandevis kort historia. Insatser för att bryta och förhindra föräld-
rars våld och övergrepp mot barn brukar betraktas som en produkt av 
1960- och 1970-talen, på grund av den omfattande mediebevakningen 
och lagstiftningsproduktionen under dessa decennier.7 Redan år 1874 
avgjordes dock det som har gjorts känt som det internationellt sett 
första barnmisshandelsmålet: fallet Mary Ellen. Fallet anses banbrytande 

3. Pinheiro (2006) s. 5 f. och FN, A/61/299 s. 8 f. I en resolution år 2002 uppdrog FN:s 
generalförsamling åt en oberoende expert att göra en internationell djupanalys av våld mot 
barn (se FN, A/61/299). Uppdraget resulterade i en fördjupad rapport, World Report on Vio-
lence Against Children, författad av Paulo Sérgio Pinheiro (Pinheiro 2006). Rapporten ger en 
världsomfattande bild av våld mot barn och framför rekommendationer för att förebygga och 
ingripa mot problemet med våld mot barn.

4. Williams (1982) s. 9.
5. FN, A/61/299, s. 5.
6. Vilka rättsliga ingripanden som bedöms vara lämpliga avgörs bl.a. utifrån våldets art 

och svårighetsgrad, Hodgkin & Newell (2002) s. 274.
7. Williams (1982) s. 47.
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eftersom staten tilläts intervenera i familjen för att skydda barnets rättig-
heter.8 Fallet är intressant också för att det – redan på sin tid – ställde frå-
gan om vilken samhällelig instans eller aktör som bäst tillgodoser vålds-
utsatta barns rättigheter och intressen, samt för att det belyser initiala 
och alltjämt existerande kärnfrågor på området. Enligt den historia som 
refereras i litteraturen var Mary Ellen ett barn som misshandlades svårt 
av sin styvmor. Barnets konstanta skrik hördes av en döende kvinna i en 
angränsande lägenhet, som påkallade hjälp från en metodistmissionär. 
Denna missionär påbörjade ett sökande efter någon person eller organi-
sation som kunde bistå Mary Ellen, men hon vägrades hjälp med hänvis-
ning till att hon dels inte hade några faktiska bevis för att Mary Ellen blev 
misshandlad, dels inte hade rätt att skydda Mary Ellen eftersom hon inte 
var barnets vårdnadshavare eller rättsliga förmyndare. I ett sista desperat 
försök vände sig metodistmissionären till Henry Bergh, som var grun-
dare av en djurrättsorganisation. Bergh lyssnade och sägs ha uttalat att 
barnet åtminstone bör ha den herrelösa hundens rättigheter: det ska inte 
utsättas för misshandel.9 Fallet Mary Ellen är omtalat som vad som i ett 
internationellt perspektiv var startpunkt för organiserade ingripanden vid 
föräldrars våld mot barn: i och med detta fall bildades barnskyddsorga-
nisationen New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, 
NYSPCC, som gavs rättsligt sanktionerade polisiära befogenheter och 
påbörjade utvecklingen av det rättssystem som kom att skydda våldsut-
satta barn.10

Den historiska utvecklingen av ingripanden för våldsutsatta barn har 
på ett belysande sätt beskrivits med en liknelse vid en livbåt .11 I de diskus-
sioner som fördes i kölvattnet av fallet Mary Ellen ska en deltagare vid en 

8. I litteraturen har frågan om vilket fall som ska anses vara det allra första fördjupats, och 
det har visat sig att ett tidigare (och mindre omtalat) fall år 1871 kom att bli det första fallet 
där ett barn omhändertogs från sitt hem och barnmisshandel prövades i domstol. Det allra 
första fallet, som rörde flickan Emily Thompson, betraktas dock som ett misslyckande. Sam-
stämmiga vittnesuppgifter och skador på barnet fanns, men flickan själv förnekade i domstol 
bestämt att hennes omsorgsperson, Larkin, misshandlat henne och motsatte sig en separation 
med den som hon betraktade som sin mamma. Larkin dömdes som skyldig i domstolen, men 
avtjänandet av straffet sköts upp och flickan skickades tillbaka att leva med Larkin, då flick-
an inte hade några släktingar kvar i livet. Henry Bergh, som senare kom att bli avgörande i 
Mary Ellen-fallet, var den som drev även detta fall. Fallets utgång upprörde honom, då han 
trots bevis om barnmisshandel fick se flickan förbli i förövarens hem och riskera ytterligare 
misshandel. Se vidare om Emily Thompson-fallet i Lazoritz & Shelman (1996).

9. Bensel m.fl. (1997) s. 17. För Europas del kan tilläggas att det brittiska London Society 
for the Prevention of Cruelty to Children inrättades år 1884 – efter inspiration från New 
York – och en första brittisk barnskyddslag, som medgav interventioner i familjer till skydd 
för barn, antogs år 1889. Organisationen ändrade sistnämnda år sitt namn till National So-
ciety for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), och är idag en av Storbritanniens 
ledande välgörenhetsorganisationer. NSPCC har vissa befogenheter att – vid sidan av och i 
samarbete med sociala myndigheter – ansöka om åtgärder till ett utsatt barns skydd. Se t.ex. 
Morgan (1988) s. 76 f.

10. Dessa befogenheter har bestått, Marneffe (1997) s. 511.
11. Myers (2002).
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konferens ha uttalat att ”till det barn som börjar livet med tidvattnet mot 
sig måste vi komma med våra livbåtar, för på livets stormande hav är bar-
net sannolikt snart översvämmat och förtärt om vi inte ser faran och effek-
tivt skyndar till barnets hjälp.”12 Utifrån denna bild frågar sig den ameri-
kanske barnmisshandelsforskaren i rättsvetenskap John E.B. Myers vilka 
livbåtar som har kommit till barns räddning genom tiderna, hur livbåtens 
besättning avgörs, vem som tar ut kursen och om besättningen på livbåten 
ror med årorna i samspel eller motarbetar varandra. Studiet av den organi-
serade barnskyddsverksamheten i USA visar att besättningen inte har för-
ändrats mycket sedan livbåten först sjösattes år 1874. Den ursprungliga 
besättningen bestod av jurister, läkare, poliser och vad som kan kallas soci-
alarbetarnas föregångare. Mary Ellens livbåt hade till en början endast en 
besättningsman, metodistmissionären mrs Wheeler.13 Wheeler fann djur-
rättsaktivisten Bergh och hans advokat, och det var denna besättning på 
tre – en socialarbetare, en jurist och en djurrättsaktivist – som ”räddade” 
Mary Ellen.

Barnskyddsorganisationen NYSPCC byggde på principerna om soci-
alt arbete och hade värvat läkare, men var främst ett brottsbekämpande 
organ. Verksamhetens inriktning var att skydda barn från sina föräldrar 
genom att avlägsna barnen från farliga hemmiljöer, och genom att gripa 
och åtala föräldrar. Med jurister vid rodret, och betoning på rättskipning 
och brottsbekämpning, satte de ut den tidiga riktningen i barnskyddsarbe-
tet. Det dröjde dock inte länge förrän andra perspektiv och synsätt gjordes 
gällande. Pedagoger och socialarbetare kom in på fältet, och organisationer 
skapades som poängterade förebyggande arbete vid sidan av åtal. Synsätt 
om bevarande av familjen fanns representerade, likväl som omhänderta-
ganden av barn. Nya företrädare gjorde gällande att de särskilda band 
som finns mellan föräldrar och barn kan stärkas genom rådgivning och 
stöd istället för att brytas, samtidigt som brott förebyggs. Sociala arbets-
sätt förespråkades samtidigt med brottsbekämpningen. Under 1900-talets 
första hälft övertog socialt arbete rodret i livbåten, medan jurister, läkare 
och polisen bemannade årorna. En ny besättningsmedlem i form av den 
psykiska hälso- och sjukvården steg ombord: Psykologer och psykiatrer 
tog plats vid årorna. Åtalen upphörde inte, men ungefär från början av 
den stora depressionen 1929 fram till ”återupptäckten” av barnmisshandel 
under 1960-talet försvann barnskyddslivbåten från radarskärmen. Barn-
skyddsarbetet fortsatte men till stor del i dimma; det blev undanskymt som 
en del av de många funktioner som den växande välfärden för barn inrym-
de.14 Livbåtsliknelsen kan här dras till sin spets och formulera avhandling-

12. Myers (2002) s. 561 (min övers.).
13. Även om socialt arbete som profession inte existerade på den tiden, så kan metodist-

missionären betraktas som den tidens socialarbetare.
14. Myers (2002).
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ens nyckelfråga: Vem är ansvarig för att ingripa vid föräldrars våld och 
övergrepp mot barn? Vilken disciplin och aktör håller i rodret i livbåten ?

Ingripanden vid föräldrars våld mot barn befinner sig mellan att för-
äldrars våld hanteras som ett socialt problem , respektive som ett brott. I 
dessa två synsätt, som kan hänföras till det socialrättsliga respektive det 
straffrättsliga området, ryms kontrasterande idéer om hur föräldrars våld 
mot barn ska beivras och åtgärdas. De två samhälleliga reaktionerna kan 
uttryckas i olika synsätt: att betrakta föräldrarna som dysfunktionella 
människor som behöver behandling och rehabilitering, respektive att rea-
gera mot dem som kriminella som förtjänar straff.15 Enligt viktimologen 
Karmen avspeglar synsätten motsatta filosofier som kan beskrivas uti-
från yrkesroll: Professionella inom hälsovårdssektorn (såsom psykiatrer, 
psykologer och socialarbetare) tenderar att betrakta straffsystemet som 
improduktivt, inhumant och skadligt för både offer och förövare och inte 
ändamålsenligt i annat än de mest fasansfulla fallen. Polispersonal och 
åklagare, däremot, har en benägenhet att ogilla terapeutiska angreppssätt 
som, enligt deras mening, daltar med förövare och ursäktar deras antiso-
ciala beteende.16

Ett annat och delvis motsägande fenomen framskymtar i Diesen & Die-
sens svenska studie av förundersökningar avseende barnmisshandel inom 
familjen. Här antyds att brottsutredare i praktiken agerar socialarbetare: 
Barnmisshandel betraktas av polis och åklagare främst som ett socialt pro-
blem .17 Utredarna tenderar att göra en helhetsbedömning av familjesitua-
tionen istället för att utreda och lagföra brottet: Om familjen framstår som 
välfungerande, hemmet är välordnat och föräldrarna verkar måna om sina 
barn ligger det närmare till hands att betrakta lagöverträdelsen som en 
olyckshändelse. Man vill inte ”straffa familjen” genom att lagföra den som 
utförde misshandeln; att bli föremål för polisanmälan är straff nog när off-
ret är ett eget barn. Därmed finns en tendens att våld mot barn negligeras 
och bagatelliseras.18

Även andra studier antyder att det finns olika synsätt ifråga om vad som 
är bäst för barnet – och brottsoffret – när det utsätts för våld av föräldrar. 
Morgan & Zedner lyfter fram komplexiteten som följer av att ett fler-
tal professioner är inblandade, med olika filosofier och olika definitioner 
av vad som är barnets bästa.19 Vidare anger Nielsen – i sin studie av vad 
straffsystemet gör mot barn som misstänks varit utsatta för sexuella över-
grepp av en far eller styvfar – att inspirationen till studien var det vanliga 
påståendet från behandlare och medarbetare i social- och hälsosektorn att 

15. Karmen (2004) s. 220.
16. Karmen (2004) s. 220.
17. Diesen & Diesen (2009) s. 263 ff.
18. Diesen & Diesen (2009) särskilt s. 253 f. och 263 ff.
19. Morgan & Zedner (1992) s. 15.
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straffsystemets inblandning i sexuella övergrepp mot barn i familjen gör 
det svårare än nödvändigt, och ibland omöjligt, att hjälpa barnet/offret.20

De olika två vägarna för samhället att på rättslig grund ingripa mot 
föräldrars våld och övergrepp mot barn kan relateras till det i tidigare 
forskning använda begreppet parallella processer .21 Begreppet har använts 
med avseende på processer som kan aktualiseras eller som redan pågår när 
misstanke om ett barns utsatthet uppkommer. De processer som avses är 
parallella till den straffrättsliga prövningen av brottet (brottmålet): vård-
nadsprocess (civilmål) och fråga om samhälleligt omhändertagande av 
barn enligt LVU (förvaltningsmål). Samma barn, samma vuxna och samma 
vålds- eller övergreppssituationer kan bli föremål för tre olika processer, 
med skilda syften och regleringar.22 I föreliggande studie fokuseras två av 
dessa tre möjliga processer. Även om den familjerättsliga processen (och 
regleringen) kan betraktas som ett sätt på vilket lagstiftaren sökt säker-
ställa att vårdnads-, boende – och umgängesfrågor hanteras på ett sätt som 
är förenligt med barnets rättigheter och intressen – också i fall där våld 
och övergrepp förekommer23 – så är en sådan process i huvudsak civilrätts-
lig och inte ett tvångsingripande i avhandlingskontextens mening.24 Barn 
kan skyddas mot förälders våld och övergrepp genom att talan väcks av 
förälder om ändringar ifråga om vårdnad, boende och umgänge. Sådana 
ändringar kan också i vissa fall initieras av socialnämnden, varför frågan 
kommer att beröras som en del i den (socialrättsliga) samhälleliga inter-
ventionen.25

Avhandlingen handlar om rättsliga ingripanden vid föräldrars våld 
och övergrepp. En mer korrekt benämning vore rättsliga ingripanden för 
våldsutsatta barn och mot förövande föräldrar. Ingripande på straffrätts-
lig grund är en reaktion mot våldet (specifikt mot den som förövar våld), 

20. Nielsen (2001) s. 3.
21. Sutorius & Kaldal (2003) s. 208–216, Sutorius (2001) s. 26–30 och Diesen & Sutorius 

(2002) s. 15–18, Kaldal (2010) Parallella processer, s. 18 ff.
22. Se t.ex. Kaldal (2010) som från denna utgångspunkt specifikt studerar riskbedömning-

ar i vårdnads- och LVU-mål. Särskilt a.a. s. 18 och 29 f.
23. Se FB 6:2 a, som bland annat anger att det vid bedömning av barnets bästa särskilt ska 

fästas avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp.
24. Det bör i sammanhanget noteras att Kaldal i sin avhandling argumenterar för att 

vårdnadsmål med uppgifter om våld och övergrepp eller annan omsorgssvikt bör brytas ut ur 
vårdnadsmålen och handläggas på samma sätt som orosanmälningar, dvs. av socialnämnden. 
En förälders omsorgsförmåga är ifrågasatt och samhället har därför en skyldighet att utreda; 
vikten av att utreda barnets situation och göra en riktig bedömning motiverar därför att 
ärendena handläggs på ett likartat sätt och av samma myndighet med samma befogenheter, 
kompetens och ansvar. I linje med detta bör socialnämnden i första hand uppmana en förälder 
att begära ensam vårdnad och begränsningar i umgänget, så att den frivilliga vägen prövas 
först. Se vidare Kaldal (2010), särskilt s. 334 och 348.

25. Andra processer och insatser som faller utanför avhandlingens ram är de som företas 
av hälso- och sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin, m.m., liksom övriga verksamheter 
utanför socialtjänstens område som finns för stöd och hjälp till våldsutsatta barn. Samtliga 
avgränsade av angivet skäl.
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medan ingripande på socialrättslig grund inte sker mot våldet i sig, utan för 
barnet: för att trygga barnets hälsa och utveckling. Båda formerna av ingri-
pande sker dock på grund av – och utredningsmässigt vid oro eller miss-
tanke om – föräldrars våld eller övergrepp mot barn. Innan själva ingripan-
det har skett, och under utredning, är det fråga om befarad eller påstådd 
utsatthet och misstänkta eller påstådda missförhållanden respektive brott. 
Tvångsingripanden vid våld och övergrepp ska förstås i en övergripande 
mening: som samhällets lagstadgade svar på det problem som utgörs av att 
barn utsätts för våld och övergrepp av föräldrar.

Av forskning framgår att det till våldsutsatta barns svåraste upplevel-
ser hör att ingen ingripit.26 Rättssystemets bristande förmåga att ingripa 
för våldsutsatta barn uppmärksammas med jämna mellanrum i nyhetsrap-
portering och samhällsdebatt.27 Några exempel på detta från senare år är 
”Fallet Louise” och ”Fallet Bobby”. Det sistnämnda, från 2006, rörde en 
pojke som av sin mor och hennes sambo under en längre tid utsattes för 
svår misshandel och tortyr, vilket ledde till hans död. De båda föräldrage-
stalterna dömdes till tio års fängelse för grov misshandel, grovt vållande 
till annans död, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, falskt larm och 
brott mot griftefrid.28 Fallet ledde till införandet av en ny lag – omnämnd 
”Lex Bobby” – med bestämmelser om att en utredningsmyndighet ska 
utreda när ett brott har begåtts mot ett barn som avlidit till följd av brottet 
och det funnits anledning att anta att dödsfallet har samband med något 
förhållande som inneburit att barnet varit i behov av skydd.29 Utrednings-
verksamheten syftar till att ge underlag för förslag och åtgärder som före-
bygger att barn far illa.30 I Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av detta 
slag för åren 2010–2011 konstateras bland annat att anmälningsskyldighe-
ten ifråga om barn som far illa eller riskerar att fara illa inte har efterlevts 
i tillräcklig utsträckning, liksom att socialtjänsters barnavårdsutredningar 
inte alltid har inletts efter att en anmälan kommit in, trots att behov av 
skydd eller stöd för barnet kan ha funnits.31 Utvärdering av nämnda utred-
ningsverksamhets resultat visar å andra sidan att de problem som upp-
märksammas redan varit väl kända.32

År 2007 uppmärksammades ”Fallet Louise”. Det handlade om en flicka 
som under flera år utsatts för olika former av misshandel, vanvård och 

26. Se t.ex. prop. 2002/03:70 s. 18 som refererar till ett antal studier.
27. Generellt om medias bevakning och beskrivning av barnmisshandelsfall, se Lundström 

(2001).
28. Göta hovrätts dom 2006-09-05 i mål B 1740-06.
29. Lagen kom sedermera att inkludera även utredningar avseende kvinnor och män ut-

sätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer (lagens 
1 § 2 p.) och benämns sedan den 1 januari 2012 lagen (2007:606) om utredningar avseende 
vissa dödsfall. För dessa ändringar, se prop. 2011/12:4.

30. 1 och 2 §§ lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall.
31. Se vidare, Socialstyrelsen (2012a), 19 dödsfallsutredningar ligger till grund för rap-

porten.
32. Statskontoret (2012).
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sexuella övergrepp av sin pappa.33 Fokus och stor kritik riktades mot soci-
altjänsten som påstods ha känt till flickans utsatthet utan att ha agerat. På 
fallet följde en utredning som visade att det fanns ett flertal problem i den 
aktuella kommunen, men också allmänna dilemman i social barnavård. 
Utredaren menade ”Fallet Louise” vara ett exempel på ett glapp mellan 
å ena sidan socialtjänstens lagstadgade ansvar för barn som far illa och 
å andra sidan deras faktiska möjligheter att ta detta ansvar. När barnets 
vårdnadshavare inte vill ta emot hjälpinsatser, och tillräckliga skäl sak-
nas för omhändertagande av barnet, finns inga möjligheter att ingripa.34 
Ett annat exempel utgörs av ”Sandviken-fallet” år 2011. Här misstänktes 
ett föräldrapar för sexuellt övergrepp mot barn respektive medverkan till 
sådant brott. Barnen omhändertogs omedelbart som ett led i socialtjäns-
tens barnskyddsarbete. Vård enligt LVU fastställdes av förvaltningsrätten 
och barnen förblev omhändertagna i 68 dagar, medan föräldrarna friades i 
brottmålet. Socialtjänsten kritiserades för att ha agerat godtyckligt och på 
vaga grunder.35

Ifråga om socialtjänstverksamheten framgår också av Barnombudsman-
nens årsrapportering 2012, som bland annat bygger på intervjuer med barn 
som upplevt våld och övergrepp, att socialtjänsten är märkbart frånva-
rande i barnets berättelser, men den beskrivs, när den omnämns, som pas-
siv, ovillig att lyssna och fokuserad på de vuxna.36

För att förbättra och effektivisera utredningar kring barn som misstänks 
vara utsatta för exempelvis misshandel och sexuella övergrepp har under 
det senaste decenniet vuxit fram och startats s.k. Barnahus  på ett flertal 
orter i landet.37 Barnahusverksamheterna – med samverkan mellan soci-
altjänst, polis och andra inblandade aktörer under gemensamt tak – avser 
motverka att barn slussas runt mellan olika myndigheter. Samtidigt avser 
samarbete mellan myndigheter också att minska risken för dubbelarbete 
och ideologiska motsättningar.38

33. Se t.ex. Sundell m.fl. (2007) s. 15 och SOU 2009:68 s.155 f.
34. Hindberg (2007) s. 64 ff.
35. Fallet visades på SVT:s Uppdrag granskning den 2 november 2011 och SVT:s program 

Debatt den 3 november 2011. Även polisens barnförhör kritiserades för att innehålla ledande 
frågor och gester.

36. Barnombudsmannen (2012a) Barnombudsmannen föreslår en reformerad social-
tjänst, där arbetet för barns skydd samlas i en särskild organisation (barntjänsten). Se a.a. 
särskilt s. 5, 37 f. och 76.

37. Begreppet ”Barnahus” används (även här) som beteckning för samverkan under 
gemensamt tak vid utredningar kring barn som utsatts för brott. Beteckningen Barnahus 
härstammar från det isländska Barnahúsid, som funnits sedan 1998 och använts som in-
spirationskälla vid etablering av liknande verksamheter i övriga nordiska länder. Se vidare 
delrapporten om barnahus, Socialstyrelsen (2006c) s. 19, och Ds 2004:56 s. 67 f.

38. Ds 2004:56 s. 69. Sedan tidigare fanns i de flesta av landets kommuner samråds-
grupper, för att underlätta samverkan. Samråd hålls mellan aktörer såsom socialtjänst, polis, 
barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri för samordning av insatser, planering och 
arbetsfördelning i ärenden där en polisanmälan om brott har gjorts eller kommer att göras 
i anslutning till samrådet. Socialstyrelsen (2006b) s. 88. Åklagarmyndigheten (2006) s. 7 f.
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Våld och övergrepp mot barn är ett problem som på olika sätt angripits 
och alltjämt angrips med lagstiftning som medel. Ett tydligt (och fram-
gångsrikt) exempel på detta är förbudet mot aga som infördes i Sverige 
1979. I förarbetena till agaförbudets införande uppgavs att bestämmelsen 
syftade till att bli ett värdefullt pedagogiskt stöd i strävandena att övertyga 
föräldrar och andra om att inga former av våld får förekomma i uppfost-
ran av barn.39 Studier visar också att det skett en positiv förändring under 
de senaste femtio åren, både vad avser attityder till och förekomsten av 
kroppslig bestraffning av barn.40 FN:s studie av våld mot barn visar dock 
att rättsliga reformer ofta har fokuserat på snäva (om än viktiga) frågor 
snarare än att ta ett helhetsgrepp kring det rättsliga ramverket för ingri-
panden mot våld.41 I många av FN:s medlemsstater är lagstiftningen inrik-
tad på sexuellt och fysiskt våld medan psykiskt våld förbises. Fokus är på 
skydd och straff, medan rehabilitering, återanpassning och upprättelse får 
mycket mindre uppmärksamhet.42 I föreliggande studie tas ett helhetsgrepp 
kring hur den svenska rättsordningen föreskriver rättsliga ingripanden.

1.2 Avhandlingens syfte
I avhandlingen beskrivs och analyseras de olika möjligheter och skyldighe-
ter som den svenska rättsordningen fastställer för ingripanden vid föräld-
rars våld och övergrepp mot barn. Ingripanden mot föräldrars våld mot 
barn kan ske dels genom att brott som misstänks vara begångna utreds 
och beivras, dels genom att barnets situation utreds genom socialtjänstens 
försorg och som vid behov ansöker om vård av barnet utanför det egna 
hemmet. Det rör sig alltså om två skilda rättsområden – straffrätt och soci-
alrätt – med delvis olika målsättningar, utgångspunkter och verkanssätt.

Avhandlingen syftar till att kartlägga och granska hur de två regelsys-
temen – var för sig och sammantaget – tillgodoser det våldsutsatta barnets 
rättigheter och intressen. Av intresse är inte endast på vilka grunder ingri-
panden kan och ska ske, utan också vad ingripandet avser att uppnå och 
hur dess syften förverkligas. Avsikten är att analysera och diskutera vilka 
handlingar och situationer som fångas upp av rättssystemet och hur de två 
processuella regelsystemen hanterar dessa, samt att identifiera såväl skilda 
som gemensamma problempunkter som aktualiseras när den som utsätter 
barnet för våld och övergrepp är samma person som familjerättsligt har 
att svara för dess trygghet och omsorg: barnets föräldrar och/eller vård-

39. Prop. 1978/79:67 s. 7.
40. Svensson, Långberg & Janson (2007). Ända sedan 1954 har det genomförts olika 

undersökningar i Sverige för att kartlägga förekomsten av aga.
41. FN, A/61/299, s. 22 f.
42. FN, A/61/299, s. 23.
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nadshavare. För att uppnå detta kartlägger jag i avhandlingen den rättsliga 
regleringen på följande sätt:

1. Rättsliga grunder för ingripanden. En första uppgift är att kartlägga och 
analysera de två rättsliga vägarna för ingripande mot föräldrars våld. 
Detta avser grunderna för ingripande på socialrättslig grund respektive 
för beivrande av brott mot barnet. Till detta hör dels att belysa de två 
olika regelkomplexens framväxt, särdrag, grundtankar och ändamål, 
dels att kartlägga vad – vilka brottsliga handlingar respektive missför-
hållanden i ett barns hemmiljö – som utgör grund för användande av 
tvångsmakt.

2. Utredningsprocesser och domstolsprövningar. En andra uppgift tar 
sikte på hur ingripandeprocesserna i sig är – eller inte är – reglerade, 
och hur de rättsliga domstolsprövningarna regleras. Gällande rätt kart-
läggs avseende den utredningsprocess som syftar till att uppfylla sam-
hällets skyldighet att ingripa mot och utreda brott (förundersökning) 
respektive den utredningsprocess som syftar till att uppfylla samhällets 
skyldighet att ingripa till barns skydd och stöd (barnavårdsutredning). 
Därtill behandlas formerna för de rättsliga prövningarna: rättegång i 
brottmål respektive förhandling i LVU-mål.

3. Målen för de två ingripandena och barnets skydd mot fortsatt utsatthet. 
För att kunna analysera utkomsten av de två vägarna att ingripa och 
vilka åtgärder och resultat ingripandena leder till för det våldsutsatta 
barnet, beskrivs den rättsliga reglering som behandlar slutmålen för de 
två processerna, dvs. socialtjänstens åtgärder och placering av barnet 
utanför hemmet respektive straffsystemets verkställighet av påföljder 
för brott.

1.3 Utgångspunkter – preciseringar och 
avgränsningar

För att uppnå syftet har jag låtit undersökningsutrymmet vägledas av breda 
definitioner av vad som avses med föräldrars våld och övergrepp mot barn, 
och av vad som kan inrymmas i barnets och brottsoffrets rättigheter och 
intressen. Utgångspunkterna preciseras och avgränsas i det följande.

1.3.1 Vid föräldrars våld och övergrepp mot barn
1.3.1.1 En ingång fristående från regleringen

För att beskriva och ringa in området våld och övergrepp mot barn finns ett 
flertal olika definitioner och begrepp. Till den rätt vildvuxna begreppsflo-
ran hör bland annat barnmisshandel, barn som far illa, barn i psykosocial 
riskmiljö, våld mot barn och utsatta barn. En del uttryck syftar på direkta 
handlingar (t.ex. misshandel), andra på barnen (t.ex. utsatta barn), en del 
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på miljön (t.ex. psykosocial riskmiljö) och åter andra på ett beteende eller 
förhållningssätt (t.ex. omsorgssvikt).43 En grupp av definitioner fokuserar 
strikt på handlingar, medan det för andra begrepp är avgörande att barnet 
skadas eller riskerar att ta skada. Somliga definitioner tar också hänsyn till 
den vuxnes uppsåt och avgränsar området till handlingar som företas med 
avsikt att skada barnet.44

Barnmisshandelskommittén lade i sitt betänkande år 2001 fram en defi-
nition på barnmisshandel. En definition behövdes enligt kommittén för att 
spegla samhällets syn på barnmisshandel, underlätta samarbete, för att veta 
när och för vilka barn ingripanden ska ske, för att utveckla bättre statistik 
samt för att kunna forska utifrån ett nytt och bredare perspektiv.45 Barn-
misshandel föreslogs definieras som ”när en vuxen person utsätter ett barn 
för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller för-
summar att tillgodose barnets grundläggande behov.”46 Om kränkningar 
inkluderas i psykisk misshandel, vilket det anges ha en flytande gräns mot, 
så överensstämmer definitionen av barnmisshandel med de allra flesta defi-
nitioner som florerar i den internationella litteraturen, där fyra olika typer 
av våld och övergrepp ingår: fysiskt våld (fysisk barnmisshandel), psykiskt 
(eller psykologiskt) våld, sexuella övergrepp samt omsorgssvikt eller för-
summelse (neglect).47

I föreliggande studie används på motsvarande sätt ett övergripande 
barnmisshandelsbegrepp där fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp 
och försummelse ingår.48 Detta breda angreppssätt överensstämmer också 
med barnkonventionens, som föreskriver barnets skydd mot ”alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, 
medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 
eller annan persons vård.”49

Samlingsbegreppet barnmisshandel har dock vissa språkliga begräns-
ningar då lämpliga böjningsformer saknas; läs till exempel ”det barnmiss-

43. Se t.ex. Lagerberg (2001) s. 10 och Socialstyrelsen m.fl. (2007) s. 32
44. Krug m.fl. (2002) s. 59.
45. SOU 2001:72 s. 118 f.
46. SOU 2001:72 s. 120.
47. Som referenspunkt kan nämnas att det våldsbegrepp som används i FN:s studie om 

våld mot barn inrymmer fysiskt, sexuellt och psykiskt våld samt medveten omsorgssvikt, 
Pinheiro (2006) s. 47. En ytterligare jämförelsereferens på ett internationellt plan finns den 
amerikanska federala lagen Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA), som ger 
minimistandarder för delstaterna att inkorporera i sina lagstadgade definitioner av barnmiss-
handel: ”varje nyligen inträffad handling, eller underlåtenhet att handla, företagen av en för-
älder eller vårdnadshavare, som resulterar i död, allvarlig fysisk eller psykisk skada, sexuella 
övergrepp eller utnyttjande eller en handling eller underlåtenhet att handla, som innebär en 
påtaglig risk för allvarlig skada”. Se även t.ex. Kempe & Kempe (1980) som – för mer än 30 
år sedan – refererade till uppdelning i fyra olika typer av våld. A.a. s. 15.

48. Se även Bergenlöv (2009) som i sin användning av begreppet barnmisshandel ”ansluter 
sig till den nutida definitionen och låter det omfatta alla typer av våld mot barn”. A.a. s. 14.

49. Art. 19 (1) barnkonventionen.
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handelsutsatta barnet”, eller ”barn som utsätts för barnmisshandel”.50 I 
avhandlingen används därför begreppet våld och övergrepp mot barn – 
ibland till synes snävare, det våldsutsatta barnet – utan att exkludera övriga 
barnmisshandelskomponenter såsom exempelvis övergrepp utan inslag av 
våld, och barnmisshandelstypen försummelse.

I studier som rör barn som offer för brott är det inte ovanligt att under-
sökningsområdet avgränsas till en typ av våld mot barn, exempelvis och 
i synnerhet sexuella övergrepp.51 Denna avhandling tar dock sikte på de 
rättsliga konsekvenserna av en viss typ av handlingar (och underlåtenheter) 
som en person med en specifik ställning utför mot eller i relation till ett/sitt 
barn. Eftersom fråga är om ingripanden vid föräldrars våld mot barn – dvs. 
ingripanden både på straff- och socialrättslig grund – kan ingången till de 
handlingar som studeras lämpligen varken väljas vara brott mot barn (som 
i straffrätten) eller missförhållanden i ett barns hemmiljö (som i socialrät-
ten). Detta utgör ett ytterligare skäl att utgå från begreppet våld och över-
grepp. Det närmare innehållet i begreppet våld och övergrepp mot barn 
kommer att beskrivas nedan i kap. 2.1. Genom att utgå ifrån ett begrepp 
som inkluderar ett vitt spektrum av handlingar och underlåtenheter kan jag 
visa vilka handlingar som fångas upp av rättssystemet, dvs. vad som utgör 
grund för tvångsingripande.52

Belysande för den problematik som studeras i denna avhandling (och 
som uppkommer när tvångsingripanden sker på två skilda grunder) är de 
avvägningar de nystartade barnahus verksamheterna53 ställdes inför i sina 
val av målgrupper . De sex försöksverksamheter som startades år 2006 hade 
alla olika målgrupper för sin verksamhet. Ett exempel på målgruppsdefi-
nition är ”barn och ungdomar som misstänks ha varit utsatta för fysisk 
misshandel eller sexuella övergrepp och som faller inom ramen för anmäl-
ningsskyldigheten till socialtjänsten (14 kap. 1 § SoL)” (en i huvudsak 
socialrättslig ingång). En annan försöksverksamhet ringar in målgruppen 
genom att ange ”misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB, brott 
mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor samt barn som har 
bevittnat brott mot en nära anhörig” (en i huvudsak straffrättslig ingång).54

Samlingsbegreppet våld och övergrepp mot barn används med medve-
tenhet om dess icke-exakta och i strikt bemärkelse missledande betydelse: 

50. Eller, än krångligare, det befarat eller misstänkt barnmisshandelsutsatta barnet eller 
barn som är utsatta för barnmisshandel av föräldrar.

51. Se t.ex. Diesen m.fl. (2001) och Nielsen (2001). Jfr t.ex. Weinehall (1997) och Cater 
(2004) vilkas fokus är på barns erfarenheter av att leva i en familj där mamman/kvinnan 
misshandlas av pappan/hennes partner (barn som bevittnar våld).

52. Möjlighet ges också att diskutera vilka handlingar, om några, inom våld och över-
grepp, som inte utgör grund för ingripande.

53. Barnahus – med samverkan mellan polis och socialtjänst (m.fl. aktörer) under gemen-
samt tak – behandlas specifikt under 7.2.1 nedan.

54. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 43. Det första exemplet avser Barnahus Linköping och 
det andra Barnahus i Umeå. Se vidare Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 40 ff.
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Faktiskt våldsutövande ingår inte i alla de handlingar och underlåtenheter 
som studeras och inte heller är begreppet övergrepp fullt inkluderande.55

1.3.1.2 Förälder och vårdnadshavare som förövare

I avhandlingen används både begreppet förälder och begreppet vårdnads-
havare. Båda begreppen används i sina rättsliga betydelser, och det först-
nämnda begreppet även i en övergripande mening.

Enligt föräldrabalken (FB) har barn rätt till omvårdnad, trygghet  och 
en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egen-
art och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling. Den som ansvarar för att dessa behov blir tillgodosedda är 
barnets vårdnadshavare.56 Vårdnadshavare är i regel barnets föräldrar eller 
en av dem, men i vissa fall kan särskilt förordnade vårdnadshavare utses.57 
Att den vuxne (förövaren) är vårdnadshavare är centralt, inte minst i situ-
ationer där frågor om bland annat bestämmanderätt över barnet aktuali-
seras. Vårdnadshavare har enligt 6:11 FB rätt och skyldighet att bestämma 
i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.58 Har barnet två vård-
nadshavare, ska dessa utöva beslutanderätten gemensamt (6:13 FB). Endast 
om en vårdnadshavare till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak 
är förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan 
olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock 
inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om 
inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.59 Vårdnadshavare har också 
tillsynsplikt över barnet.60 Därtill är vårdnadshavare barnets legala ställfö-
reträdare, och företräder barnet i sådana situationer där barnet inte har en 
egen behörighet att föra talan.61

55. Sexuella övergrepp – handlingar som i sig inte behöver innehålla användande av fak-
tiskt våld mot barn – inkluderas i det våldsbegrepp som används i avhandlingen. Begreppet 
sexuellt våld/sexuella övergrepp kan vidare i sig inrymma mer än de handlingar och den kon-
text som studeras närmare här; såsom prostitution, barnpornografi och sexuell exploatering 
av barn; det finns ett flertal olika definitioner. Se t.ex. May-Chahal & Herczog (2003) s. 3, 
Svedin (1999) s. 7 ff. och vidare nedan i avsnitt 2.1.1.3.

56. 6:1–2 FB. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år eller dess-
förinnan ingår äktenskap, 6:2 st. 1 mom. 2 FB.

57. Barnet står från födseln under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med 
varandra, och i annat fall av modern ensam. Se vidare 6:3–10 c FB. Värt att notera är att en 
ny partner till en förälder som är vårdnadshavare (dvs. en styvförälder) inte kan utses att 
gemensamt med den föräldern ha vårdnaden om barnet. Under vissa omständigheter, t.ex. om 
vårdnadshavaren avlider, har dock den efterlevande samlevnadspartnern möjlighet att som 
särskilt förordnad vårdnadshavare få vårdnaden om partnerns barn.

58. Vårdnadshavare ska därvid, enligt bestämmelsen, i takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

59. 6:13 st. 2 FB.
60. 6:2 st. 2 FB.
61. Detta följer av att vårdnadshavare enligt 10:2 FB är förmyndare för barnet. 11:1 st. 2 

RB. Vidare om detta, se Mattsson (2002a) s. 183 ff.
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Avhandlingen tar sikte på vuxnas våld mot sina barn. I dessa situatio-
ner är inte alltid den rättsliga statusen som vårdnadshavare av avgörande 
intresse. Begreppet förälder, som rättsligt till exempel aktualiseras ifråga 
om barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6:2 a 
st. 2 FB), är likaledes centralt i arbetet.

Förälder kan i sammanhanget även vara annan vuxen närstående än 
biologisk förälder; i relation till barnet kan förälder även vara adoptivför-
älder, styvförälder eller familjehemsförälder. Föräldrabegreppet utesluter 
som definition inte den som utan att vara rättslig förälder fungerar som 
barnets omsorgsperson, dvs. den som tillsammans med biologisk förälder 
utövar det sociala föräldraskapet.62

Avsikten med att inrikta studien på just föräldrars våld mot barn är 
att kunna fånga de intressemotsättningar som kan finnas mellan föräld-
rars och barns rättigheter, och den särskilda problematik som – på skilda 
rättsområden – uppkommer vid misstanke om att förälder utsatt sitt barn 
för våld och övergrepp. Studien behandlar de fall då den eller de som miss-
tänks för våld och övergrepp mot barn är barnets förälder. En avgränsning 
i denna del är dock att det förutsätts att föräldern inte också är ett barn 
utan vuxen, dvs. 18 år och äldre.63

1.3.1.3 Begreppet barn

I barnkonventionen definieras begreppet barn som varje individ under 18 
år.64 Enligt svensk rätt är den som är under 18 år omyndig.65 Själva begrep-
pet barn inrymmer större komplexitet än det i sig uttrycker: Barn är såväl 
spädbarn , förskolebarn och skolbarn som ungdomar och tonåringar. Utöver 
det stora åldersspann som begreppet inrymmer är barn också flickor och 
pojkar och kan indelas utifrån faktorer som exempelvis samhällsklass, etni-
citet och funktionshinder. I stora delar omfattar avhandlingsproblematiken 
barn oavsett ålder och andra faktorer hänförliga till barnet; men utrymme 
saknas att låta analysen särskilja sådana faktorer. Studien följer i viss mån 
barnkonventionens definition, men tar främst sikte på barn under 15 år.

Den huvudsakliga anledningen till valt fokus är att avhandlingen hand-
lar om ingripanden mot våld – samhälleliga interventioner – och frågeställ-
ningar kring detta renodlas ifråga om yngre barn.66 Med ett åldersspann 
om 0–18 år skulle jag ifråga om ett flertal frågeställningar genomgående 
behöva differentiera mellan olika åldrar. I synnerhet gäller detta i förhål-

62. Olika sorters föräldraskap och inte minst begreppet social förälder diskuteras i Singer 
(2000).

63. I anslutning till denna avgränsning, se även avsnitt 1.3.1.4 om förövare och avsnitt 
1.4.1 om det rättsliga materialet.

64. Art. 1, barnkonventionen.
65. 9:1 FB.
66. Se även Kaldal (2010) som i sin avhandling utesluter ”de äldre barnen”, med hänvis-

ning till att hennes studie avser de risker som kan knytas till barnets föräldrar och hemmiljö 
och berör därför rättsligt de yngre barnen. Kaldal (2010) s. 35.
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lande till barnets processuella ställning och möjlighet att hävda sig i proces-
serna – en 17-åring kan i många avseenden inte jämställas med en 4-åring. 
Dessutom är 15-årsgränsen av rättslig relevans på flera sätt. Ett exempel på 
detta är att sexuell bestämmanderätt inträder vid 15 års ålder, och ett annat 
är att barn som fyllt 15 år har rätt att själva föra talan i mål och ärenden 
enligt SoL och LVU.67

1.3.1.4 Begreppet brottsoffer (och förövare)

Begreppen brottsoffer (eller offer för brott) och förövare används stund-
tals i arbetet som övergripande benämningar. Något bör först sägas om 
begreppet brottsoffer. Begreppet brottsoffer används i litteraturen främst 
i en öppen och inkluderande bemärkelse utan tydliga ramar.68 Detta kan 
illustreras av viktimologen Fattahs fråga om brottsoffer är en etikett, en 
stereotyp, ett tillstånd, om det syftar till att tillskriva en roll eller status till 
den som beskrivs, om det är ett sätt att uppfatta sig själv, en social kon-
struktion, ett uttryck för sympati, en rättslig kvalifikation eller en juridisk 
beteckning.69 Vem, vilka – eller vad70 – som kan, borde och ska betraktas 
som brottsoffer är i förändring, och utvecklingen har gått mot att allt fler 
individer betraktas som brottsoffer. Detta innebär att det finns – och i för-
längningen möjligen alltmer kommer att finnas – fler brottsoffer än det 
finns brott i straffrättslig bemärkelse (och målsäganden enligt en process-
rättslig definition).71

Förklaringen till nämnda fenomen har att göra med att de definitio-
ner av brottsoffer som används ofta sträcker sig utanför och bortom den 
straffrättsliga fastställelsen av brott. I FN:s deklaration om grundläggande 
rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk (brottsofferdeklaratio-
nen72) definieras offer för brott som personer som, enskilt eller gemensamt, 
har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, 
ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande rättig-
heter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som 
gäller i medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder maktmissbruk.73 
Vidare framgår av deklarationen att en person kan betraktas som ett offer 

67. Se särskilt 1 och 36 §§ LVU.
68. Se t.ex. Dijk, Kaam & Wemmers (1999, red).
69. Fattah (1997) s. 257. Se även Snare (2005) s. 497 f.
70. Förutom fysiska och juridiska personer har brottsoffer i vid bemärkelse föreslagits 

inkludera t.ex. staten. Se de diskussioner som hänvisars till av Lindgren m.fl. (2001) s. 28 f.
71. Se t.ex. Träskman (2011) s. 301 och Lernestedt (2011) s. 412. Målsägande är enligt 

20:8 st. 3 RB den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit 
skada.

72. The 1985 General Assembly Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power. FN A/RES/40/34, annex (Brottsofferdeklarationen).

73. Art.1 Brottsofferdeklarationen. I denna del överensstämmer brottsofferdefinitionen 
med den som ges i Rådets rambeslut av den 15 mars 2011 om brottsoffrets ställning i straff-
rättsliga förfaranden, EU 2001/220/RIF.
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oavsett om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller dömd och oav-
sett familjerelationen mellan förövaren och offret. Termen offer innefattar 
också, då så är tillämpligt, nära släktingar eller anhöriga till det direkta 
offret och personer som har lidit skada då de ingripit för att bistå offer i 
trångmål eller för att förhindra brott.74

Även i FN:s resolution (2005/20) med riktlinjer om rättskipning i ären-
den som rör barn som blivit offer för eller vittnen till brott,75 definieras 
”barn som blivit offer” som barn och ungdomar under 18 år som blivit 
offer för eller vittnen till brott, oavsett deras roll i brottet, eller i lagfö-
ringen av den påstådda gärningsmannen eller grupperna av gärningsmän.76 
Det innebär att ett barn som exempelvis har berättat om förälders våld 
och övergrepp, och det därför finns en misstanke om att barnet utsatts för 
brottslig handling, kan innefattas av brottsofferbegreppet.

Att begreppet brottsoffer används, i någon mån och mening, fristående 
i relation till straffrätten (och brott) följer också av att viss annan lagstift-
ning fristående ringar in offer för brott. Det tydligaste exemplet på detta 
är stadgandet i 5:11 st. 4 SoL som föreskriver att socialnämnden särskilt 
ska beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.77 
I förarbetena till bestämmelsen anges att nämnda barn – ur ett övergri-
pande samhällsperspektiv – är offer för brott.78 Att begreppet brottsoffer 
är nära anknutet till straffrätt (och andra relaterade discipliner i straff-
rättsliga sammanhang), men ändå fristående, möjliggör argumentation och 
angreppssätt som vore otillgängliga med en snävare (och juridisk) defi-
nition. Det har dock argumenterats för en stramare begreppsanvändning 
och att det autonoma brottsofferbegreppet kräver att ansvar tas i relation 
till rättsordningen och i synnerhet straffrätten.79 En strikt koppling mellan 
brottsofferbegreppet och straffrätten (så att endast den som bevisligen har 
utsatts för brott kan betraktas som brottsoffer) skulle dock innebära att de 
skeden som föregår en fällande dom i brottmål inte skulle kunna fångas 
in genom brottsofferbegreppet. Detta medan det samtidigt ur straffrättslig 

74. Art.1–2 Brottsofferdeklarationen.
75. FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) Riktlinjer om rättskipning i ärenden som 

rör barn som blivit offer för eller vittnen till brott, FN, E/RES/2005/20.
76. Art. 9 a FN, E/RES/2005/20. Såtillvida är definitionen av brottsoffer i EU:s direktiv 

om minimirättigheter för brottsoffer mer problematisk. I direktivet anges att dess syfte är att 
säkerställa att brottsoffer får lämplig information, lämpligt stöd och skydd, och kan medver-
ka i straffrättsliga förfaranden. Med brottsoffer avses där en fysisk person som lidit fysisk, 
psykisk eller emotionell skada eller ekonomisk förlust som en direkt följd av ett brott (och 
familjemedlemmar i vissa fall). Se Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande 
av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem, den 20 sep-
tember 2012.

77. Se även 4 a § brottsskadelagen (1978:413).
78. Prop. 2005/06:166 s. 17.
79. Se Lernestedts resonemang i Lernestedt (2011) s. 405 ff.
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synvinkel är olämpligt att det talas i termer av brottsoffer när frågan om 
den misstänktes skuld ännu inte har utretts.80

Frikopplingen mellan brottsofferbegreppet och straffrätten i nämnd 
bemärkelse betraktas dock som nödvändig i föreliggande arbete, dels med 
hänsyn till arbetets breda ingång och att straffprocessen varken har för-
måga eller funktion att berätta om vad som egentligen hänt mellan par-
terna – den svarar endast på om gärningsmannens skuld såsom den påstås 
av åklagaren är ställd bortom rimligt tvivel – dels med tanke på att ”brotts-
offrets” intressen och rättigheter endast till liten del avser situationen efter 
en fällande dom i brottmål; men desto mer situationen före, under och 
omkring rättssystemets hantering. Sålunda används i studien som utgångs-
punkt ett brett och från straffrätten fristående brottsofferbegrepp.

I en rättslig kontext innebär begreppen brottsoffer/offer respektive för-
övare inte sällan påstått (eller befarat) offer och påstådd (eller befarad) för-
övare. I den rättsliga regleringen kan den påstådde eller befarade förövaren 
vara misstänkt gärningsman (som utreds av polis och åklagare för brott), 
tilltalad (som åtalas) och gärningsman (funnen skyldig i domstol) respek-
tive vårdnadshavare och part (under utredning och i förvaltningsmål). De 
rättsliga begreppen används när de är tillämpliga, och i de fall förövare 
används som ett övergripande begrepp i detta arbete ska detta inte ses som 
att oskuldspresumtionen och andra rättsliga krav överges eller förbises. 
I de delar begreppet förövare används är skälet att det ur det fokuserade 
offrets synvinkel finns en ”förövare” oavsett om densamme identifierats, 
åtalats, ålagts straffansvar, etc.81 Det följer med andra ord av den brotts-
offeraspekt som belyses. På motsvarande sätt används ibland begreppet 
offer – och begreppet våldsutsatt barn – utan koppling till det (om något) 
stadium i straff- respektive förvaltningsprocessen som den påstådde eller 
befarade förövaren befinner sig. För att kunna använda brottsoffrets rät-
tigheter och intressen – såsom de definierats i folkrättsliga dokument och i 
doktrin – som ett analysverktyg, och också för att kritiskt kunna granska 
begreppet, är det ofrånkomligt att utgå från gängse frikoppling.

1.3.2 Hur barnets och brottsoffrets rättigheter och 
intressen tillgodoses

I centrum för avhandlingen finns det våldsutsatta barnet. Barnets position 
som offer för föräldrars våld – och offrets position som (minderårigt) barn 
till förövande föräldrar – bildar grundläggande utgångspunkt för avhand-
lingens analys. Detta följer av valt undersökningsområde (föräldrars våld 

80. Lernestedt (2011) s. 430 ff.
81. I Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnat våld anges just att det är den enskildes uppfattning om sin utsatthet som är 
avgörande (i relation till brottsofferbegreppet). Nämndens ansvar för brottsoffer anses vara 
helt oberoende av om det gjorts någon polisanmälan eller inte. Socialstyrelsen (2011b) s. 21.
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och övergrepp mot barn) och avser inte att representera eller vara samman-
kopplat med straff- respektive socialrättsliga synsätt.

Vägarna att ingripa, inklusive dessas slutdestinationer, analyseras uti-
från en granskning av barnets och brottsoffrets intressen och rättigheter 
i relation till de rättigheter och intressen som tillkommer föräldrar/vård-
nadshavare respektive samhället. I det bakgrundskapitel som följer (i 2.2) 
både breddas och konkretiseras vad som kan utgöra det våldsutsatta bar-
nets rättigheter och intressen. Analysens kärnfrågor preciseras i det när-
mast följande.

1.3.2.1 Övergripande intresseavvägningar

Förhållandet mellan barn och föräldrar liksom mellan barn, föräldrar och 
samhället/staten, ställs på sin spets när fråga är om våld och övergrepp. 
Ifråga om, och genom, de processer som kan aktualiseras när en förälder 
misstänks ha utsatt barnet för våld eller övergrepp finns motstående och 
sammanfallande intressen.

Samhället, här representerat av det statliga straffrättssystemet och den 
kommunala sociala barnavården, har intressen uttryckta i hur själva lag-
stiftningen är uppbyggd: skyldighet och möjlighet att ingripa på ett visst 
sätt under vissa stadgade omständigheter. Grundläggande är att barn och 
föräldrar har rätt till skydd mot inblandning i familjelivet. Rätten till skydd 
för privat- och familjeliv garanteras i art. 8 i EKMR. Offentlig myndighet 
får inte inskränka åtnjutandet av denna rättighet annat än med stöd av 
lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 
statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd 
eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers fri- och rättigheter. I relation till famil-
jelivets skydd har frågan lyfts om de lagregler som omhändertagande av 
barn grundas på är tillräckligt precisa för att uppfylla kravet på att ett 
ingrepp i den skyddade rättigheten ska vara i rimlig mån förutsebart.82 De 
ingripanden som samhällets företrädare företar måste skydda individens 
rättssäkerhet . Rättssäkerhet kan karakteriseras som ett rimligt rättsskydd 
mot statens legala maktutövning.83 Med rättssäkerhet avses förutsebarhet i 
rättsliga angelägenheter: att rättssystemet ska tillhandahålla klara, tydliga, 
tillgängliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär.84

I relation till de ingripanden som studeras i denna avhandling kan 
ingrepp i vårdnadshavares rättssfär ske – och därmed vårdnadshavares 
rättssäkerhet  behöva tryggas – såväl under utredningsstadiet, som vid 
domstolsprövning och verkställighet av domstolsbeslut. Vårdnadshavare 
har således rättigheter och skyldigheter både i relation till barnet, och i 

82. Se Danelius (2007) s. 329 f. och särskilt fallet Olsson mot Sverige, där (då gällande) 
reglering i LVU prövades.

83. Jareborg (1992a) s. 81.
84. Frändberg (2000) s. 274 f.
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relation till samhället. Som konkretiserats i tidigare avsnitt kan förövare 
av våld och övergrepp mot barn vara barnets förälder, barnets föräldrar, 
och i rättslig funktion en eller båda av barnets vårdnadshavare. När en 
icke-våldsutövande föräldragestalt urskiljs kan vi sammantaget ha att göra 
med ett fyrpartsförhållande : barnet, den förövande föräldern, den icke-för-
övande föräldern och samhället.85 Detta tre- eller fyrpartsförhållande utgör 
en övergripande grund för analysen.

1.3.2.2 Positionerna barn och brottsoffer

Positionerna barn och brottsoffer ingår i denna avhandling som två teore-
tiskt åtskilda men sammanlänkade intressebärare. I problemformuleringen 
ligger fokus på två aspekter: att ett barn utsätts för våld eller övergrepp och 
därmed är brottsoffer, och att den som utsätts för våld, dvs. brottsoffret, 
är ett barn.

I avhandlingskontexten är barnets rättsliga ställning och position i lag-
stiftningen beroende av egenskapen barn, dvs. inte vuxen, och av egenska-
pen att vara barn i förhållande till förälder, dvs. släktskap eller blodsband.86 
Med positionen barn som utgångspunkt tas sikte på den rättsliga position 
som tillkommer barn dels på grund av ålder, dels på grund av släktskap/
blodsband. Att den våldsutsatta individen är ett barn (p.g.a. ålder) har 
bland annat betydelse för individens roll i olika processer: exempelvis i 
förhållande till möjligheten att göra sig hörd, ifråga om användning av 
videoinspelade förhör i rätten och avseende behov av ställföreträdare. Att 
offret är ett barn (och förövaren förälder/vårdnadshavare) har betydelse 
för möjligheten att gripa in i familjelivet och vårdnadshavares rättssfär, och 
därmed för barnets möjlighet till skydd, stöd och upprättelse som offer.87 

85. Det kan antas att barnet och en icke-förövande förälders intressen sammanfaller, men 
så behöver inte nödvändigtvis vara fallet; om inte annat kan staten ha olika intressen i förhål-
landet till barnet respektive den icke-förövande föräldern. I sammanhanget kan t.ex. frågor 
som vårdnadshavares passiva medverkan till brott nämnas och den icke-förövande förälderns 
förmåga att skydda barnet från den förövande föräldern.

86. Ifråga om släktskap/blodsband är intressant att notera att Eriksson, i sin studie av 
svensk familjepolitik, menar att politiken kan förstås som en specifik släktskapspolitik där 
utgångspunkten är biologiska band – blodsband – mellan föräldrar och barn. Eriksson (2003) 
s. 74. Se även Singer i diskussioner om behov av frigörelse från det biologiska föräldraskapet 
som strikt modell för lagstiftningen, Singer (2000) och Singer (2002).

87. Frågan kan i sammanhanget väckas om de skäl som finns att göra åtskillnader med 
hänsyn till positionen barn. I den första bemärkelsen, dvs. att barnet är en ung individ, så kan 
skäl finnas att på olika sätt och i den omfattning som bedöms vara barnets bästa, behandla 
barnet annorlunda än en äldre individ; de hinder som barn möter p.g.a. ålder kan behöva 
kompenseras. Den andra bemärkelse i vilken barnet kan sägas särbehandlas i våldskontexten 
är att barnet är underordnat föräldrar, föräldrar som också är misstänkta förövare. Här skulle 
alternativet kunna vara att luckra upp våra familjevärderingar: En förälder är inte alltid en 
god förälder och hemmet är inte alltid den bästa och säkraste platsen för ett barn att befinna 
sig på. Mitt synsätt innebär dock inte att familjen (föräldraskapet) i sig nödvändigtvis behö-
ver uppluckras och omdefinieras, men däremot lyfts i analysen frågan om synen på familjen/
föräldraskap måste omvärderas när våld är en fråga i barnets vardag.
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Mot bakgrund av att barn avviker från normer om ideala rättsliga subjekt88 
kan en analys utifrån dessa positioner belysa olika hinder och möjligheter.

Också i förhållande till status som brottsoffer avviker barn som utsätts 
för föräldrars våld och övergrepp från normen för det ideala.89 Med bilden 
av ”det ideala offret”  åsyftar den norske viktimologen Christie (som på 
1970-talet myntade begreppet) en person eller kategori av individer som – 
när de drabbas av brott – lättast får fullständig och legitim status som 
brottsoffer.90 Till det ideala offrets egenskaper hör att offret är svagt (t.ex. 
barn), att offret är involverat i en respektabel aktivitet, att offret är på en 
plats som hon eller han inte kan klandras för att vara på och att gärnings-
mannen är stor och ond, samt att gärningsmannen är okänd och inte har 
någon personlig relation till offret.91 En ytterligare förutsättning för att 
vara ett idealt offer är, enligt Christie, att offret har makt och möjlighet att 
göra sin röst hörd och med framgång hävda status som det ideala offret. 
Offret måste samtidigt vara starkt nog att våga prata och bli lyssnad till, 
och vara tillräckligt svagt så att han eller hon inte blir ett hot mot andra 
viktiga intressen.92

Genom att tillämpa bilden av det ideala offret på barn som utsätts för 
sexuella övergrepp ser man, enligt den danska forskaren Nielsen, varför 
de har svårt att uppnå status som ideala offer.93 Barnen är svaga, och att 
befinna sig i hemmet kan de inte klandras för, men det krävs en ideal gär-
ningsman. Föräldrar är inte främmande och obekanta utan står i personlig 
relation till offret, och de uppfattas sällan som hemska förbrytare, eller alls 
som förbrytare. Föräldrar som nekar till ett barns utsaga om övergrepp blir 
därför ofta lättare trodda än en främmande gärningsman som nekar. I gen-
gäld blir de (få) föräldrar som erkänner brott utsatta för förakt och stränga 
straff, något som inte ändrar barns svaga ställning generellt när föräldrar 
är gärningsmän.94 En anledning, menar Nielsen, till att barns utsatthet i 
hemmet ofta negligeras och försvinner, är vår allmänna ovilja att erkänna 
att kärnfamiljen inte nödvändigtvis är den bästa platsen av alla att växa 
upp i. Detta leder ofta till att barn blir misstrodda och deras erfarenheter 
diskvalificerade och omdefinierade.95 Christie illustrerar också bilden av 

88. Detta är en barnrättslig utgångspunkt, se t.ex. Jacobsson, Nilsson & Wennberg (2012).
89. Detta är en viktimologisk utgångspunkt, se t.ex. Granström & Mannelqvist (2007) 

s. 32.
90. Se Christie (1986), och Christie (2001) i svensk översättning. I originaltexten: ”By 

‘ideal victim’ I have instead in my mind a person or category of individuals who – when hit by 
crime – most readily are given the complete and legitimate status of being a victim”. Christie 
(1986) s. 18.

91. Christie (1986) s. 18 f.
92. En komponent i bilden av det ideala offret är vidare att ideala offer behöver – och ska-

par – ideala förövare. De två är beroende av varandra; ju mer idealt ett offer är, ju mer ideal 
blir förövaren och ju mer ideal förövaren är ju mer idealt blir offret. Christie (1986). s. 20 ff.

93. Nielsen (1995) s. 175.
94. Nielsen (1995) s. 175 f.
95. Nielsen (2003) s. 40.
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det ideala offret utifrån familjevåldets område och framhåller att det vis-
serligen är i allas intresse att skydda våra barn från hemska monster som 
lurar på gatorna eller i parkerna – sådana monster borde få livstidsstraff 
och offren få den bästa omsorg och uppmärksamhet – men; mitt hem är 
min borg.96

I analysen – vars övergripande utgångspunkt tar sikte på intresseavväg-
ningar i ett fyrpartsförhållande (barn, samhälle, och en eller två föräld-
rar) – ingår således att, utifrån en diskussion om barnets (i två bemärkelser) 
och offrets position samt rättigheter och intressen, granska regelsystemens 
hantering av föräldrars våld och övergrepp mot barn. Den beskrivning som 
ges av barnets och brottsoffrets rättigheter i bakgrundskapitlet (2.2) syftar 
till att skissera en bild av att barnet – i den utsatthet varom är fråga – kan 
ha en rad olika (och ibland motstridiga) intressen och rättigheter.

1.3.2.3 Ingripandenas funktioner och slutdestinationer

Ett delsyfte i denna avhandling är att analysera utkomsten av de två vägarna 
att ingripa: vilka åtgärder och resultat de leder till för det våldsutsatta bar-
net. Av intresse är således inte endast vägarna att ingripa, utan också vad 
de syftar till att åstadkomma (och inte) i relation till det våldsutsatta bar-
nets rättigheter och intressen.

Enligt den amerikanske forskaren Howard Zehr avgör den lins genom 
vilken vi studerar rättssystemet både hur vi uppfattar problemet och dess 
lösning. Linsen vi ser genom påverkar vad vi inkluderar som relevanta fak-
torer, hur vi bedömer deras relativa betydelse och vad vi betraktar som rik-
tiga resultat och följder.97 En utgångspunkt i min analys av ingripandenas 
följder och resultat för våldsutsatta barn är att rättssystemet, genom olika 
lösningar på frågan om föräldrars våld mot barn, på skilda sätt kan tillgo-
dose barnets och brottsoffrets rättigheter, intressen och behov.

En utgångspunkt för analysen är vidare att olika brottsoffer kan ha 
olika behov, och förgivettagna värden problematiseras därför utifrån den 
specifika utsatthet som avhandlingen tar sikte på (utsattheten beskrivs i 
bakgrundskapitel 2.1). Det har i tidigare studier – som bygger på samtal 
med utsatta barn – framförts att de allra flesta barn som utsatts för våld 
och sexuella övergrepp av förälder endast har två önskningar: att övergrep-
pen ska upphöra och att familjen ska fungera igen.98 Barnen värdesätter 
åtgärder som faktiskt stoppar våldet, och vad de själva behöver är framför-
allt att kunna känna trygghet  och att ha någon prata med.99

96. Christie (1986) s. 20. (Min övers.)
97. Zehr (2005) s. 177 f.
98. Nielsen (1995) s. 189. Barns behov framskymtar också i Weinehall (1997) s. 173 ff., 

när ungdomarna i studien uttrycker sin syn på inblandade aktörer såsom socialtjänst, polis, 
skolpersonal och andra vuxna. Se även Tham (2005) s. 235 och Gal (2011) s. 65 ff.

99. Mullender m.fl. (2002) s. 224.
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Detta överensstämmer också i stort med de erfarenheter som den ideella 
organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS) sammanfattat efter kontak-
ter med utsatta barn genom Barnens Hjälptelefon. Av BRIS erfarenheter 
framgår att när BRIS-medarbetaren förklarar hur det går till med anmälan, 
utredning och vilka åtgärder som står till buds, är det mycket tydligt att 
detta sällan motsvarar vad barnet vill. Det är få barn som vill att polis 
och socialtjänst ska utreda för att fastslå skuld och för att domstolen ska 
kunna utmäta straff, och ytterst få vill se en förälder satt i fängelse.100 Vad 
barnet istället vill, enligt BRIS erfarenheter, är att våldet ska upphöra och 
att pappa, mamma eller vem det nu är som misshandlar eller förgriper sig 
på barnet ska få hjälp så att barnet kan vara tryggt och relationen kan bli 
återställd. Mot bakgrund av detta konstaterar BRIS att den procedur som 
skulle vara rimlig och bra ur barnens synvinkel måste gå ut på uppbyggnad 
eller rehabilitering. Det som händer måste helt enkelt erbjuda något bättre 
än de förhållanden som det misshandlade barnet befinner sig i.101 Aspekter 
av detta slag formar den lins genom vilken jag studerar hur den svenska 
rättsordningen ingriper (och inte ingriper) mot föräldrars våld och över-
grepp mot barn och vilka resultat och värden ingripandena ger (eller inte 
ger) för det våldsutsatta barnet.

Angreppssättet kan i denna bemärkelse betraktas som reparativt eller 
terapeutiskt. Rättsfilosofin (eller linsen) terapeutisk juridik  (Therapeutic 
Jurisprudence) handlar, övergripande, om hur juridiken ska kunna fungera 
som ett effektivt verktyg för konfliktlösning.102 Det anses finnas lösningar 
som är bättre eller sämre ur reparativ eller rehabiliterande synvinkel, och 
det handlar därför om ett synsätt på juridiken som är bredare och djupare 
än juridikens mer instrumentella konfliktlösning, och där psykologiska och 
sociala faktorer utgör en större och viktigare del av beslutsunderlaget.103 
Genom analyser ur ett terapeutiskt perspektiv anses andra värden kunna 
upptäckas än de som annars och omedelbart kommer till uttryck i studier 
av rättssystemet, och det i sig kan bidra till ett mer samhällstillvänt per-
spektiv på juridiska frågor.104 Även om den analytiska kärnfrågan i denna 
studie inte är hur ingripandena kan fungera just reparativt eller terapeu-
tiskt, ger studiens fokus på hur rättssystemet på skilda sätt kan tillgodose 
det våldsutsatta barnets olika rättigheter och intressen något av en repara-
tiv infallsvinkel.105

100. Irgens & Moqvist (2002) s. 72. Se även Åklagarmyndigheten (2012a) s. 4.
101. Irgens & Moqvist (2002) s. 72.
102. Diesen (2011a) särskilt s. 17, 24 och 69. Terapeutisk juridik (TJ) kan karakteriseras 

som en sida av reparativ rättvisa (Restorative Justice), och omvänt, se Diesen (2011a) s. 19.
103. Diesen (2011a) s. 13 ff., Diesen (2002) s. 15. Juridiken har terapeutiska och anti-

terapeutiska effekter, dvs. olika juridiska lösningar påverkar de inblandade parternas välbe-
finnande på olika sätt.

104. Diesen (2011a) s. 60. Se även Dahlin, Leviner, Kaldal & Gumpert (2010) s. 405.
105. Värt att notera är att den vikt terapeutisk juridik lägger vid de sociala konsekvenser-

na av rättslig konfliktlösning skiljer, enligt Diesen, den skolan från de flesta riktningar inom 
den juridiska doktrinen idag, även om man kan dra paralleller till såväl svenska rättsrealister 
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1.4 Metod, material och forskningsläge
Avhandlingen utgår från det faktiska problemet (av föräldrar) våldsutsatta 
barn och hur detta problem hanteras i delar av rättssystemet.106 Med en 
rättsvetenskaplig metod bestående i studier av lag, förarbeten, rättspraxis 
och doktrin kartlägger jag gällande rätt. Metodens grundantaganden har 
av Peczenik sammanfattats som att den juridiska argumentationen baseras 
på gällande rätt, att tolkningarna måste baseras på rättskällorna, att den 
juridiska argumentationen styrs och bör styras av vissa argumentations-
normer och att de juridiska slutsatserna bör vara förutsebara och etiskt för-
svarbara. Det juridiska paradigmet kan sägas bilda en teorikärna varifrån 
rättsvetenskapliga teorier och juridiska tolkningar skapas.107

Utöver detta, analyserar jag den rättsliga regleringen utifrån en proble-
matisering av barnets och offrets intressen och med en analys av juridikens 
lösning av problemområdet. Avseende avhandlingens metod och material 
behandlas i det närmast följande det rättsliga materialet och den tvärrätts-
liga ansatsen. Därefter ges en bild av forskningsläget på området.

1.4.1 Om det rättsliga materialet
Angående det regelverk som studeras – och de rättskällor som används – bör 
några noteringar göras. Med utgångspunkt i den övergripande definitionen 
av föräldrars våld och övergrepp mot barn (fysiskt våld, psykiskt våld, sex-
uella övergrepp och försummelse), har vissa avgränsningar gjorts ifråga om 
de bestämmelser som studeras mer ingående. Vad gäller den straffrättsliga 
regleringen fokuseras på brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB. Vissa andra brott 
studeras också – förolämpning enligt 5:3 BrB och skadegörelsebrott enligt 
12:1–2 BrB – då föresatsen är att belysa straffbestämmelser som kan vara 
relevanta utifrån barnets våldsvardag, såsom den beskrivs i bakgrundsav-
snittet 2.1.108 Avhandlingens syfte innebär att brotten mord och dråp (3:1 
och 3:2 BrB), liksom vållande till annans död (3:7 BrB), hamnar utanför 

som till moderna beslutsteorier. Diesen (2011a) s. 18 f. Om TJ:s förhållande till andra rätts-
ideologiska strömningar, se a. a. s. 42 ff. Angående relationen till proaktiv juridik, se Dahlin, 
Leviner, Kaldal & Gumpert (2010). Se även Brooks (1999).

106. Ansatsen kan således, utifrån Westbergs distinktion, karakteriseras som problem- 
och intresseorienterad. Såsom Westberg anger, följer det av en problemorienterad ansats en 
öppenhet i val av infallsvinklar där andra faktorer som kan ha betydelse för förståelsen eller 
den rättsliga hanteringen av intressekonflikterna på området blir centrala, t.ex. tvärveten-
skapliga aspekter och kritiska perspektiv. Se vidare Westberg (1992) s. 421 ff. Se även Jare-
borg angående den vetenskapliga verksamhetens mål att finna nya svar och bättre lösningar, 
bland annat genom att vidga perspektivet, Jareborg (2004b) s. 3.

107. Peczenik (1990) s. 44 f. Se även och vidare t.ex. Strömholm (1996).
108. Detta innebär å andra sidan att exempelvis att människohandel (4:1 a BrB) inte 

studeras.
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fokus. Ifråga om brott med dödlig utgång finns helt enkelt inget barn att 
ingripa för och inga åtgärder och resultat för barnet att studera.109

Vidare behandlas inte handläggningssystemet för unga lagöverträdare110 
eller påföljder för unga lagöverträdare.111 Även om förövaren, dvs. föräl-
dern, vid våld och övergrepp mot barn visserligen kan vara 20 år och yng-
re,112 behandlas inte sådana fall i föreliggande arbete. Anledning till denna 
avgränsning är avhandlingens särskilda fokus på att offret är ett barn (och 
inte också föräldern). För att framställningen ska hållas fokuserad på sin 
grundproblematik, behandlas inte heller – visserligen barnrättsligt intres-
santa – frågor om annan rättsverkan på grund av brott än skadestånd, 
såsom exempelvis utvisning av utländsk medborgare (förälder).113

När det gäller de handlingar och omständigheter som kan ligga till 
grund för ett omhändertagande av barnet enligt LVU har den avgräns-
ningen gjorts att endast vård på grund av förhållanden i hemmiljön, de s.k. 
miljöfallen (2 § LVU) studeras. Vård i de s.k. beteendefallen (3 § LVU) kan 
komma ifråga om barnet själv genom missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende 
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. Även om 
det område som studeras – våld och övergrepp mot barn – i sig kan ligga till 
grund för barnets eget skadliga beteende, ligger denna fråga och bestäm-
melse utanför avhandlingens ram.

När det gäller rättskällorna kan avseende de avsnitt som behandlar bar-
navårdsutredning och förundersökning om brott mot barn konstateras att 
den normalt centrala källan rättspraxis i princip saknas. Förundersöknings-

109. Samma gäller därmed brottet barnadråp (3:3 BrB), vars rekvisit rör en kvinna som 
dödar sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i 
upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål.

110. Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) avser 
fall där den misstänkte inte fyllt 21 år, se lagens 1 §.

111. 32 kap. BrB med påföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård 
studeras således inte inom ramen för denna studie. Ang. hur dessa påföljder tillämpas i prak-
tiken, se t.ex. Brå (2011e).

112. Av Brå:s kriminalstatistiska rapport för året 2010 (2011:11) framgår att för personer 
misstänkta för brott i åldersgruppen 15–20 år var stöldbrott den största brottskategorin, och 
ifråga om misshandelsbrott (som andelsmässigt också är en central brottskategori för unga) 
framgår att den huvudsakligen avsåg misshandel mot barn 15–17 år, dvs. i princip jämnåriga. 
Se Brå (2011c) s. 115 och 125.

113. Se 1:8 BrB om skadestånd och andra rättsverkningar p.g.a. brott. Förutsättningar för 
utvisning på grund av brott anges i utlänningslagen (1989:529). Det finns få studier som visar 
hur många barn som berörs av förälders utvisning på grund av brott – och än färre (kanske 
ingen) som visar om eller i hur många fall det brott som föranledde utvisning var riktat mot 
barnet. Brå har kartlagt domstolarnas utvisningsbeslut under 1990-talet och av studien fram-
går bl.a. att de flesta utvisningsdömda är utländska medborgare som inte är fast bosatta i Sve-
rige, utan här på tillfälligt besök. Gruppen utvisningsdömda under 1989–1998 som var fast 
bosatta i Sverige bedömdes uppgå till ca 900 personer och utvisningarna beröra ca 600 barn 
under tidsperioden. De brott som ingick i dessa utvisningsdomar var främst tillgreppsbrott (i 
ca 44 procent av fallen) samt våldsbrott och i övrigt narkotikabrott och varusmuggling. Se 
Brå (2000b) särskilt s. 18 och 22.
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förfarandet är relativt utförligt reglerat; i huvudsak genom rättegångsbal-
ken, förundersökningskungörelsen och genom Riksåklagarens och Riks-
polisstyrelsens författningssamlingar.114 Problematik angående tillämpning 
av förundersökningsreglerna kommer till domstol endast, och i mycket få 
fall, efter åtal om tjänstefel och andra brott vid myndighetsutövning. Där-
till kan JO-uttalanden, i enskilda anmälningsärenden och i inspektionsfall, 
ses som ett komplement till praxisbildningen.115 Åklagarmyndigheten har 
utarbetat en handbok för handläggning av ärenden rörande övergrepp mot 
barn.116 Denna används i arbetet. Även Rikspolisstyrelsen (RPS) har utar-
betat en handbok för utredning av brott i nära relationer.117 Också denna 
handbok används i föreliggande studie.

Avseende barnavårdsutredning används likaledes kompletterande käl-
lor. Många centrala områden inom socialrätten består av målrationella 
regleringar, där man kan säga att den juridiska metoden är bortvald av 
lagstiftaren; lagstiftningen saknar pliktnormer och andra handlingsdirige-
rande regleringar som ger rätten ett materiellt innehåll.118 Barnavårdsut-
redningen regleras främst av socialtjänstlagen, som har karaktär av ramlag 
för det sociala arbetet. Föreskrifter för handläggningen finns även i förvalt-
ningslagen (FL) och i form av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd.119 Dessutom har Socialstyrelsen publicerat handböcker som avser att 
ge vägledning till socialtjänsten i sitt arbete.120

På straffrättens område har lagen å andra sidan, i synnerhet i jämfö-
relse med vad som gäller inom socialrätten i stort, en stark ställning. Enligt 
straffrättens rättskällelära ska lagen beaktas, medan förarbeten och praxis 
bör beaktas och doktrin får beaktas.121

I kartläggningen av gällande rätt avseende såväl omhändertagandegrun-
der enligt 2 § LVU som vålds- och sexualbrott mot barn har viss opublice-
rad praxis använts för att med tillämpningsexempel komplettera den bild 

114. Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) resp. RPSFS (Rikspolisstyrelsens 
författningssamling). Ifråga om de sistnämnda anges också beteckning enligt polisens klassifi-
kationssystem (FAP-nummer). Riksåklagaren har också, i egenskap av landets högsta åklaga-
re, beslutat riktlinjer (RåR), som också används.

115. Det anses dock finnas goda skäl att inta en något reserverad hållning till det komplet-
terande regelverk för förundersökningen som utgörs av JO-uttalanden. Ang. detta, se vidare 
Bring & Diesen (2005), särskilt s. 31 och 52.

116. Åklagarmyndigheten (2006) Med ärenden rörande övergrepp mot barn avses i hand-
boken såväl våldsbrott som sexualbrott mot någon som är under 18 år. A a. s. 3. Handboken 
har också uppdaterats år 2012, Åklagarmyndigheten (2012a).

117. RPS (2009a).
118. Gunnarsson (2010) s. 26 ff.
119. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd publiceras i Socialstyrelsens författ-

ningssamling, SOSFS.
120. En handbok som särskilt beaktas i arbetet är ”Barn och unga i socialtjänsten – utre-

da, planera och följa upp insatser”, Socialstyrelsen (2006b).
121. Lernestedt (2010a) s. 71.
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som publicerad rättspraxis ger.122 Ifråga om tillämpningen av 2 § LVU är 
publicerad rättspraxis relativt sparsam – och framför allt i hög grad in 
casu-betonad – och detta gäller i synnerhet avseende föräldrars våld och 
övergrepp mot barn. Därför belyses och diskuteras ett antal opublicerade 
kammarrättsdomar, vilka samtliga är från 00- eller 10-talet.123

När det gäller tillämpningen av vissa vålds- och sexualbrott mot barn 
är förhållandet snarast det omvända jämfört med 2 § LVU på så sätt att 
det finns relativt gott om publicerad rättspraxis, främst ifråga om straff-
bestämmelsernas tillämpningsområde. För att kunna finna och belysa frå-
geställningar som är specifika för avhandlingens kontext, dvs. föräldrars 
våld mot barn, har även här framställningen kompletterats med ett antal 
aktuella och opublicerade domar. Dessa domar, från samma tidsperiod 
som ovan, det vill säga från och med år 2000, har studerats med avseende 
på bedömningar som är specifika och relevanta ifråga om föräldrars och 
vårdnadshavares våld och övergrepp mot barn.124 Rättsligt material som 
tillkommit efter den 1 mars 2013 har endast undantagsvis kunnat beaktas.

1.4.2 Den tvärrättsliga ansatsen
Avhandlingens undersökningsområde – rättsliga ingripanden vid av barns 
utsatthet för föräldrars våld – omsluter (åtminstone) tre rättsområden. 
Ämnet ger upphov till rättsliga frågor att utreda inom såväl socialrätt 
och straffrätt som familjerätt. Därtill är processrätt av väsentlig betydelse 
(såväl straffprocessrätt som förvaltningsprocessrätt).125 Avhandlingsämnet 
kan också sägas ha en barnrättslig126 och en (tvärvetenskaplig eller) vikti-
mologisk127 prägel. Ämnets tyngdpunkt ligger dock inom rättsområdena 

122. De opublicerade domar som används i studien är tillgängliga såtillvida att samtliga 
publicerats i juridiska databaser: Rättsbanken, Juridik Idag och InfoSoc. Däremot har ingen 
rättsfallsstudie gjorts; de opublicerade avgörandena tjänstgör som exempel.

123. Inga sådana avgöranden har beaktats efter den 25 mars 2013. Urvalet av behandlade 
rättsfall är slumpmässigt, men för perioden 2000–2007 har sökning gjorts i databaser (Rätts-
banken och InfoSoc Rättsdata) på det aktuella lagrummet (2 § LVU), och avgöranden studerats 
där socialnämnden anfört någon form av våld till stöd för ansökan om vård med stöd av LVU.

124. Urvalet är slumpmässigt och avgörandena härstammar från juridiska nyhetstjänster 
och sökning i databaserna Rättsbanken och Juridik Idag. Urvalet har skett med år 2000 som 
startpunkt och inga sådana avgöranden har beaktats efter den 25 mars 2013.

125. Antalet rättsområden är helt avhängigt hur rättsområdena definieras och ges inbör-
des gränser. Straffrätt i vid mening kan exempelvis anses omfatta straffprocessrätt (formell 
straffrätt) om gränserna är vida. Se Jareborg (2001) s. 18 f.

126. Barnrätt är, enligt Schiratzki, ett självständigt rättsområde som uppstod under 
1900-talets sista decennier. Kännetecknande för barnrätten är att det är barnet och barnets 
egna rättsliga relationer till det omgivande samhället och dess medlemmar som står i cen-
trum för den rättsliga bedömningen. Schiratzki (2005) s. 9. Avhandlingens inriktning på hur 
rättssystemet kan involveras i barnets situation ger beröringspunkter främst med den offent-
ligrättsliga barnrätten. Se Schiratzki (2005) s. 17 f. angående samverkan mellan civil- och 
offentligrätt inom barnrättens område.

127. Om viktimologi som vetenskap, se t.ex. Karmen (2004) och van Dijk (1999), och 
angående viktimologins förhållande till rättsvetenskap, se t.ex. Granström & Mannelqvist 
(2007).
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straffrätt och socialrätt, vilka båda kan sägas tillhöra den offentliga rätten 
i vid mening.128 Den familjerättsliga regleringen om barnets förhållande till 
föräldrar och vårdnadshavare är den fond mot vilken de social- och straff-
rättsliga frågorna behandlas.

Att samtidigt, i en rättsvetenskaplig avhandling, behandla straff- respek-
tive socialrätt – vilka är rättsområden vitt skilda med avseende på egen-
skaper, grundprinciper och traditioner – ger vissa särdrag som förtjänar 
att kommenteras. Det är till att börja med klart att problemformuleringen 
och avhandlingens syfte innebär att vart och ett av rättsområdena inte kan 
studeras både på bredden och på djupet; endast de rättsliga problem som 
definierats i syftet får och förtjänar utrymme inom avhandlingens ram. En 
annan sak är att jag i någon mån vill möta denna problematik och samtidigt 
poängtera den, genom att lyfta fram socialrättens respektive straffrättens 
särprägel i skilda avdelningar. En del av vad avhandlingen vill visa är just 
olika logiker och ideologier som de rättsliga ingripandena vilar på. Särskil-
jandet av de två rättsområdena och den följande sammantagna analysen 
innebär en tvärrättslig, och i någon bemärkelse rättsjämförande, ansats. 
Genom att ingripandena analyseras sammantaget – i förhållande till hur 
det våldsutsatta barnets rättigheter och intressen tillgodoses – synliggörs 
skillnader och likheter. Med tanke på att ingripandena tar sikte på samma 
förhållanden (förälders våld och övergrepp mot barn) kan den samtidiga 
behandlingen av de båda områdena både ge belysning av vad som särskiljer 
och korsbefruktande inblickar utifrån likheter.129

Ett exempel på (en mer strikt) jämförelse av regelverk – men med sam-
tidiga likheter i problemformuleringen – återfinns i en avhandling i socialt 
arbete, där Svensson undersöker vilka faktorer som påverkar formen för 
akut frihetsberövande när det gäller ingripanden mot unga lagöverträda-
re.130 I hanteringen av unga lagöverträdare ska samhället å ena sidan rea-
gera på och motverka brottslighet och å andra sidan hjälpa ungdomar ur 
en destruktiv utveckling. Samhällets i detta avseende dubbla uppgifter är 
i praktiken utformade som två olika former av åtgärder eller insatser när 

128. Ifråga om förhållandet mellan staten och underordnade individer, tillhör straffrätten 
den offentliga rätten i vid mening, Jareborg (2001) s. 18. Se även Andersson & Mattsson 
(2011) som konstaterar att rättsområdena socialrätt och straffrätt faller inom den offentliga 
rätten i vid mening. Andersson & Mattsson (2011) s. 9.

129. En ytterligare annan sak är att det i en framställning av rättslig reglering på två skilda 
rättsområden – utifrån en specifik problemformulering (föräldrars våld och övergrepp mot 
barn) – uppkommer särskilda svårigheter att disponera materialet på ett sätt som passar de 
båda (delvis skilda) traditionerna inom rättsområdena.

130. Svensson (2006) s. 23. Ingripanden/åtgärder som studeras är häktning enligt RB och 
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, respektive ome-
delbart omhändertagande enligt LVU (beteendefallen). Det är intressant att notera att denna 
spännande forskningsuppgift utförts i ämnet socialt arbete, och inte rättsvetenskap. Därmed 
inte sagt att det inte är en rättsvetenskaplig uppgift: Inomrättsligt jämförande studier kan en-
ligt Asp ofta vara nog så värdefulla som jämförande undersökningar mellan olika länder och 
rättssystem. Asp (2004a) s. 54 f.
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det gäller akuta frihetsberövanden: I bedömningen av vilket akut frihets-
berövande som är lämpligt ställs det straffrättsliga perspektivet mot det 
socialrättsliga.131

Vidare är det faktum att problemformuleringen aktualiserar (åtmin-
stone) tre rättsområden en del av avhandlingens mening och poäng. Ett 
exempel som belyser avhandlingens tvärrättsliga ansats och som visar pro-
blematiken med tre skilda regelverk, är det rättsliga problem som ledde 
fram till införandet av lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn . 
Bakgrunden till lagens införande fanns i en gråzon mellan det straffpro-
cessuella regelsystemet, de socialrättsliga reglerna och den familjerättsliga 
regleringen. För att i en förundersökning (straffprocess) kunna utföra vissa 
utredningsåtgärder krävs vårdnadshavares samtycke (vårdnadshavare har 
rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga ange-
lägenheter enligt föräldrabalken). I praktiken löstes detta genom att barnet 
omhändertogs enligt LVU (socialrättsligt ingripande) för att exempelvis 
läkarundersökning skulle kunna genomföras oavsett vårdnadshavares/den 
misstänktes samtycke. Detta fick till följd att regelsystem med skilda syften 
kolliderade (och användes i fel syfte): Reglerna i LVU syftar till att skydda 
barn från påtagliga risker, medan förundersökningsförfarandet ingår som 
ett led i brottsbekämpningen. På detta sätt blev möjligheten att utreda ett 
brott beroende av tillämpningen av en lagstiftning med ett helt annat syfte 
och bakomliggande intresse. Mot bakgrund av detta och för att bringa 
klarhet i rättsläget infördes bestämmelser om en särskild företrädare som i 
vårdnadshavares ställe företräder och tar tillvara barnets rätt under förun-
dersökning och rättegång i brottmål.132

1.4.3 Forskningsläget
Frågor om våld mot barn, och mer specifikt föräldrars våld mot barn, 
har inte ägnats påfallande stort intresse inom rättsvetenskapen. Rättsve-
tenskapliga studier om våld mot barn, i synnerhet om sexuella övergrepp 
mot barn och ur ett processrättsligt perspektiv, har företagits av Christian 

131. Svensson (2006) s. 36 f. Ett ytterligare (hypotetiskt) exempel på rättsjämförelse i vid 
bemärkelse skulle kunna vara ingripanden mot narkotikamissbruk (-are) där det straffrätts-
liga regelverket, narkotikastrafflagen (1988:870) om narkotikabrott, kan ”jämföras” med 
det socialrättsliga regelverket i form av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM. Å ena sidan ska samhället på straffrättslig grund beivra innehav, brukande eller annan 
befattning med narkotika (narkotikabrott) och å andra sidan finns en lag om tvångsvård som 
syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller 
flyktiga lösningsmedel (LVM, socialrättslig reglering). I denna rättsjämförelse kan särskilt 
noteras frågan om åtalsprövning enligt 46 § LVU och 31:2 BrB om överlämnande till vård. 
För de fall då narkotikamissbrukaren är en ung individ kan även LVU (3 §) aktualiseras och 
”jämföras”.

132. Lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, prop. 1998/99:133, och vidare 
i avsnitt 6.1.3.2 nedan.
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Diesen och medarbetare. Här finns många verk på området som bland 
annat behandlar olika spörsmål kring den rättsliga hanteringen av sexuella 
övergrepp mot barn och frågor kring barnets ställning i straffprocessen.133 
Närliggande forskning har behandlat bevisvärdering vid sexualbrott mot 
barn och sammanhängande frågor.134 Anna Kaldal har i sin studie behand-
lat riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål, med brott mot barn som 
utgångspunkt.135 Våldsutsatta barn återfinns också i Pernilla Leviners 
studie, som behandlar rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskydds-
arbete.136 Även om inte just våldsutsatta barn är i särskilt fokus, finns 
socialrättsvetenskaplig forskning om tillämpningen av LVU och därmed 
sammanhängande frågor. Här märks särskilt Anna Hollanders och Titti 
Mattssons verk på området.137 Det finns vidare rättsvetenskaplig (barn-
rättslig) forskning om olika aspekter av barns rättsliga ställning, barnrätt 
och barnets bästa.138 I tidigare forskning har innebörden av begreppet bar-
nets bästa i förhållande till vårdnadsfrågor analyserats av Johanna Schi-
ratzki, och ett flertal arbeten har studerat rättsliga regleringar och funk-
tioner med utgångspunkt i barnets bästa.139 I sammanhanget bör noteras 
att ett samlat grepp kring social- och straffrättsliga frågor – i relation till 
reaktioner riktade mot ungdomar i gäng – har redovisats i en gemensam 
studie av Ulrika Andersson och Titti Mattsson.140

Utanför Sveriges gränser kan den danska forskaren i rättsvetenskap 
Beth Grothe Nielsens arbete på området uppmärksammas. Nielsen har 
bland annat fokuserat på den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp 
mot barn inom familjen.141

Till bilden av forskningsläget hör vidare att det, angränsande till den 
rättsvetenskapliga forskningen, finns studier som på olika sätt berör rätts-
systemets hantering av övergrepp mot barn, exempelvis ifråga om sakkun-

133. Se t.ex. Diesen (2001), Diesen & Sutorius (2002), Diesen (2003) och Diesen (2005b).
134. Se t.ex. Sutorius & Kaldal (2003), och Socialstyrelsen (1999) som behandlar de s.k. 

daghemspedofilerna.
135. Kaldal (2010) med titeln Parallella processer. En rättsvetenskaplig studie av riskbe-

dömningar i vårdnads- och LVU-mål (ak.avh).
136. Leviner (2011) med titeln Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (ak.

avh).
137. Hollander (1985) Omhändertagande av barn (ak. avh.) och senare arbeten, och 

Mattsson (2002a) Barnet och rättsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i 
samband med beslut om tvångsvård (ak.avh) och senare arbeten.

138. Se t.ex. Singer (2000) Föräldraskap i rättslig belysning (ak. avh.), Dahlstrand (2004) 
Barns deltagande i familjerättsliga processer (ak.avh), Stern (2006) The child’s right to parti-
cipation – reality or rhetoric? (ak. avh) och Nilsson (2007) Barn i rättens gränsland (ak.avh).

139. Se t.ex. Schiratzki (1997) och Schiratzki (2000). Se även antologierna om barn och 
rätt, Hollander, Nygren & Olsen (2004, red) och om barns makt Olsen (2004, red).

140. Andersson & Mattsson (2011) Ungdomar i gäng – social- och straffrättsliga reak-
tioner.

141. Se särskilt Nielsen (1995) och Nielsen (2001).
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nigas roll i rättsprocessen, om förhör av barn och om barns berättande.142 
I relation till socialtjänstens barnavårdsarbete bör också nämnas rättsso-
ciologisk forskning; exempelvis Anna Sonanders studie av rättsliga förut-
sättningar och krav på poliser, socialarbetare, åklagare och domare i deras 
arbete avseende barn som brottsoffer samt Susanna Johanssons kritiska 
analys av myndigheters samverkan i barnahus.143 Dessutom finns i rättsso-
ciologi utvärderande studier avseende barnahusverksamheter.144 Vidare tar 
viss medicinsk forskning sikte på anmälning och utredning av barnmiss-
handelsfall, och socialtjänstens arbete med utsatta barn har förstås också 
behandlats i ämnet socialt arbete.145

Avhandlingens rättsvetenskapliga frågeställningar är till stor del for-
mulerade utifrån resultat av närliggande samhällsvetenskaplig forskning. 
Ämnet angrips rättsvetenskapligt med stöd av forskning om våldsutsatta 
barn och behandlar frågeställningar som i tidigare forskning belysts ur 
annan synvinkel. För frågan om barns ställning när de utsätts för att se eller 
höra våld mot närstående, och ingripanden mot sådant våld, kan Katarina 
Weinehalls forskning om barn som växer upp i våldets närhet nämnas.146 
Av betydelse för avhandlingens problemformulering är också Maria Eriks-
sons forskning, där föräldraskap problematiseras ur ett köns- och makt-
perspektiv. Erikssons forskning har bland annat rört vad ett gemensamt 
föräldraskap, och de juridiska rättigheter en våldsam man har i kraft av 
positionen som far, kan betyda för barns och mödrars trygghet efter skils-
mässor och separationer.147  Kunskap om våld och våldsutsatta barns situ-
ation, behov och upplevelser utgör basen till problemformuleringarna, och 
ges ett eget avsnitt i avhandlingens bakgrundskapitel nedan (kap. 2.1.). 
Avhandlingens frågeställningar anknyter till det viktimologiska fältet, som 
har karakteriserats som ett tvärvetenskapligt område som spänner över ett 
flertal vetenskapliga discipliner148 och definierats som ”det vetenskapliga 

142. Angående förhör med barn, se t.ex. Cristiansson, Engelberg & Holmberg, (1998) 
och Cederborg (2000). Angående barns berättande se t.ex. Leander (2007). Om barns situ-
ation i rättsprocessen när de misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp, se Back (2012).

143. Sonander (2008) med titeln Att arbeta med barn som brottsoffer och Johansson 
(2011) med titeln Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters 
samverkan i barnahus. Se även Friis (2003) rättssociologiska studie av sociala utredningar om 
barn. Vidare har Rejmer (2003) i rättssociologi studerat tingsrätts funktion vid handläggning 
av vårdnadskonflikter med utgångspunkt i barnets bästa.

144. Se Rasmusson (2008), Pavlovskaia & Åström (2008), Rejmer & Hansen (2008), 
Johansson (2008) och Åström & Rejmer (2008).

145. Lindell (2004) och Cocozza (2007). Ifråga om forskning i socialt arbete se t.ex. Sun-
dell m.fl. (2007) med hänvisningar.

146. Weinehall (1997). Weinehalls studie är inriktad på ungdomars erfarenheter av att 
leva i en familj där mamman/kvinnan misshandlats av pappan/sin partner. Med utgångspunkt 
i ungdomars berättelser behandlas betingelserna kring att socialiseras i våldets närhet. Se även 
Cater (2004).

147. Eriksson (2003). Se även Eriksson (2001) och Metell m.fl. (2001) s. 104–137.
148. Lindgren (2004) s. 118. Se även Karmen (2004), Nielsen. & Snare (1998) och Gran-

ström & Mannelqvist (2007).
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studiet av omfattningen, karaktären och orsakerna till viktimisering, dess 
konsekvenser för inblandade parter och samhällets reaktioner, i synnerhet 
polisens och rättssystemets, såväl som frivilligarbetares och professionell-
as.”149 Viktimologiska teorier och forskningsresultat har påverkat avhand-
lingens teoretiska ram genom att brottsoffrets rättigheter och intressen – 
liksom barnets dito – belyses i det rättsliga sammanhanget.

1.5 Disposition
Avhandlingen består av fyra delar. Den första delen utgörs av två kapi-
tel, det närmast föregående och följande, vilka tjänar som introduktion 
till avhandlingens ämne. I detta inledande kapitel har avhandlingsämnets 
sammanhang, syfte, metod och utgångspunkter beskrivits. Nästkommande 
kapitel utgör bakgrund och plattform till den fortsatta framställningen. 
I de avsnitt som närmast följer tecknas en bild av våldets karaktär och 
faktorer av betydelse i det skede som föregår att det våldsutsatta barnets 
situation blir uppmärksammad och anmäld och, därmed, rättsystemet tar 
vid. Till avhandlingsämnets utgångspunkt i det våldsutsatta barnet hör att 
barnet och offret har rättigheter och intressen som ska tillvaratas visavi 
övriga intressebärare och aktörer.

Efterföljande kapitel är indelade i två avdelningar: del II som handlar 
om Social barnavård (kapitel 3 och 4), respektive del III om Beivrande av 
brott mot barn (kapitel 5 och 6). De två vägarna att ingripa har kartlagts 
parallellt men framställs seriellt. I respektive del behandlas först de rättsliga 
grunderna för ingripanden, på socialrättslig grund i kapitel 3 och på straff-
rättslig grund i kapitel 5. Därefter följer vägen genom respektive process; 
förvaltningsprocessen i kapitel 4 och straffprocessen i kapitel 6. Ambitio-
nen har varit att inom respektive väg att ingripa sortera först materiella, 
och därefter processuella regler. Detta för att ge en helhetsbild av den rätts-
liga regleringen. Att socialrätten behandlas först, och straffrätten därefter, 
har inga metodologiska skäl: De två vägarna att ingripa ska förstås sida 
vid sida.150

149. World Society of Victimology, http://www.worldsocietyofvictimology.org, (min övers.). 
Karmen beskriver viktimologi som ”det vetenskapliga studiet av den fysiska, känslomässiga och 
ekonomiska skada människor lider på grund av brott” Karmen (2004) s. 9 (min övers.). Vad 
viktimologin som forskningsområde ska omfatta diskuteras i den viktimologiska litteraturen. 
Bland annat finns en skiljelinje mellan att begränsa viktimologin till offer för brott (criminal 
victimisation) och att låta viktimologin omfatta offer för maktmissbruk och, enligt vissa forska-
re, även offer för naturkatastrofer, miljöförstöringar, etc. Se även t.ex. Elias (1996) s. 12 f. och 
Lindgren (2004) s. 25 f.

150. Straffrätten hade därmed istället kunnat presenteras först, och socialrätten därefter: 
Den framställningsmässiga ordningen har ingen betydelse i relation till avhandlingens syften. 
De två rättsområdena – och vägarna att ingripa – hade svårligen kunnat framställas parallellt 
och överlappande i en studie av detta slag.
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52 Inledning

Avhandlingens fjärde del, Sammantagen analys och avslutning, består 
av ett kapitel (7). I detta kapitel analyseras och diskuteras de två vägarna 
att ingripa. Med en analys som tar hänsyn till de två regelsystemen som hel-
het framställs frågor kring grunder för vägarna att ingripa, problempunk-
ter i de två utredningsprocesserna och prövningarna samt barnets skydd 
mot fortsatt utsatthet.
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2 Det våldsutsatta barnet – 
bakgrund och utgångspunkt

Med en ingång som varken utgår från socialrätten (missförhållanden i bar-
nets hemmiljö) eller straffrätten (brott mot barn) – utan snarare öppnar 
för både och – studeras i avhandlingen föräldrars våld och övergrepp mot 
barn. Som bakgrund till behandlingen av den rättsliga regleringen, ges i 
kapitlet en bild av föräldrars våld och övergrepp mot barn (2.1.). I centrum 
står det våldsutsatta barnet, som är bärare av intressen, både i egenskap av 
barn och brottsoffer. En bakgrundsteckning ges därför därefter av barnets 
och brottsoffrets rättigheter (2.2).

2.1 Föräldrars våld och övergrepp mot 
barn

2.1.1 Ett samlat våldsbegrepp
Ett sammanhållet våldsbegrepp – som frekvent begagnas i såväl den 
internationella litteraturen på området som i rättsliga instrument såsom 
Barnkonventionen – har förespråkats från många håll utifrån flera skäl. 
Utgångspunkten i FN:s studie om våld mot barn om att inget våld mot 
barn kan rättfärdigas; allt våld mot barn kan förebyggas151 har bekräftats 
av FN:s Barnrättskommitté.152 Det betonas att alla typer av våld – inom 
våldsbegreppet – väger lika tungt.153

Till skälen för användandet av ett sammanhållet våldsbegrepp hör att 
olika typer av våld mot barn inte sällan förekommer samtidigt.154 Det hand-
lar därtill om hur våldet kan te sig ur det drabbade barnets perspektiv.155 

151. FN, A/61/229, p. 1.
152. Barnrättskommittén (FN:s kommitté för barnets rättigheter, CRC) har upprättats 

för att granska de framsteg som gjorts av de stater som tillträtt Barnkonventionens ifråga om 
förverkligandet av skyldigheter enligt konventionen. Se art. 43 Barnkonventionen.

153. CRC/C/GC/13 p. 4. Se även Hart, Lee & Wernham (2011) s. 975.
154. Se t.ex. Sundell & Egelund (2001) s. 70, och vidare nedan, särskilt i avsnitt 2.1.2.
155. Det sammanhållna perspektivet här rör endast uttrycksformer för våld mot barn och 

därmed inte våld mot mödrar/kvinnor, mer än det som följer av fokus på barn som bevittnar 
våld mot närstående vuxna. För betydelsen av ett sammanhållet tolkningsperspektiv där vål-
dets olika uttrycksformer – riktat mot både mödrar och barn – inbegrips, se Mellberg (2004) 
där svenskt offentligt tryck, facklitteratur och forskning om mäns våld mot kvinnor och barn 
granskas med fokus på hur en åtskiljandets diskurs; ett isärhållande av våldet, framträder. Se 
även Mellberg (2002) där betydelsen av det sammanhållna perspektivet på våld diskuteras.
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54 Det våldsutsatta barnet – bakgrund och utgångspunkt

Den danska forskaren Nielsen argumenterar mot en uppsplittring av olika 
våldstyper när det gäller barn som brottsoffer i familjen.156 För det första, 
menar Nielsen, utsätts det enskilda barnet ofta för både fysiskt och sexu-
ellt våld. För det andra är det en glidande övergång mellan sexuella och 
fysiska övergrepp. Det kan definieras som våld, när den vuxne angriper 
barnet med sexuella handlingar. För det tredje avspeglar uppdelningen inte 
barnets upplevelser av övergreppen. Mindre barn är inte sofistikerade nog 
att sätta etiketter som sexuella övergrepp och fysiskt våld på det som sker. 
Dessutom gör oönskade sexuella angrepp ont: Man kan i verkligheten tala 
om kvalificerat fysiskt våld.157 Slutligen, anför Nielsen, har uppdelningen 
mellan fysiska och sexuella övergrepp ingen relevans i förhållande till den 
fundamentala omsorgssvikt, som bägge typer av övergrepp är uttryck för. 
Omsorgssvikten utgör i sig psykisk misshandel av barnet.158 De olika vålds-
typerna låter sig med andra ord svårligen separeras.

De olika typerna av våld kan sägas sammansmälta såtillvida att allt våld 
mot barn är psykiskt våld. Sexuella övergrepp mot barn anses regelmässigt 
vara förenat med ett psykiskt våld.159 Fysisk misshandel är (också) i någon 
mening alltid psykisk misshandel: I alla former av fysiska övergrepp mot 
barn, inklusive sexuella övergrepp, kan psykisk misshandel sägas ingå.160 
Det samlade våldsbegreppet tar sin utgångspunkt i att de olika typerna av 
våld kan förekomma var för sig, men de kan också förekomma tillsammans.

En annan sak är att våldet kan behöva åtskiljas och hållas isär i rättsliga 
sammanhang. En föresats i FN:s studie om våld mot barn är att ett allmänt 
förbud mot våld mot barn måste förstärkas och kompletteras genom detal-
jerade bestämmelser i skilda rättsakter, både för att hantera olika former av 
våld (såsom sexuella övergrepp och aga) och för att kunna ta itu med våld i 
olika miljöer (exempelvis skola och hem). Det anses avgörande att lagstift-
ningen utvecklas på alla relevanta områden, såsom ifråga om anmälnings-
förfaranden, utredningar, och skydd för offren samt effektiva sanktioner 
mot dem som funnits ansvariga för våldet. Det anses att sådana specifika 
åtgärder – på skilda områden – i sig stärker det övergripande förbudet mot 
alla typer av våld mot barn.161

För att ge innehåll till vad som studeras i avhandlingen beskrivs i det 
närmast följande de olika typerna av föräldrars våld och övergrepp mot 
barn närmare.

156. Nielsen (2001) s. 3 f. Nielsens argumentation gäller främst uppdelningen mellan fy-
siskt och sexuellt våld, men det psykiska våldet är också inkluderat.

157. Se även SOU 2001:72 s. 122.
158. Denna argumentationslinje stöds också av Lyckner & Metell som konstaterar att 

barn ofta utsätts för olika slags övergrepp samtidigt och att det är svårt att dra klara och 
entydiga skiljelinjer mellan de olika formerna av övergrepp. Lyckner & Metell (2001) s. 28.

159. SOU 2001:14 s. 19.
160. SOU 2001:72 s. 122, Hindberg (1997) s. 24.
161. Se särskilt FN:s oberoende expert på området, rapport till Generalförsamlingen ja-

nuari 2012, A/HRC/19/64 p. 20.
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2.1.1.1 Fysiskt våld

Föräldrars fysiska våld mot barn kan bestå i att den vuxne slår barnet (med 
eller utan tillhygge), nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river 
eller biter barnet, trampar eller stampar på barnet eller tvingar in föremål 
i barnets mun. Fysisk misshandel kan också bestå i att den vuxne förgiftar 
eller bränner barnet. Begreppet kan också inrymma att den vuxne försöker 
dränka eller kväva barnet.162

Organisationen BRIS har sammanställt en fördjupningsstudie som 
syftar till att återge den bild av barnmisshandel som BRIS fått från barn 
genom Barnens Hjälptelefon.163 I studien framgår att sätten att misshandla 
barn på är många. Barn utsätts för slag med handflatan, förövaren sliter 
i håret, knuffar och drar, tar tag och kniper hårt samt klöser och sparkar. 
Vardagliga föremål som exempelvis mattpiskare, livrem, dammsugarslang, 
cykelpump och linjal används som tillhyggen. Livrem verkar enligt BRIS 
vara det vanligaste tillhygget. Av studien framgår också att den biologiske 
fadern är den vanligaste förövaren vid alla typer av misshandel och över-
grepp mot barn. Det förekommer också andra förövare och inte sällan är 
det både modern och fadern som utsätter barnet för misshandel.164

År 2000 gjorde Brottsförebyggande rådet (Brå) en kartläggning av polis-
anmäld misshandel mot små barn. Här kunde konstateras att den över-
vägande delen av den polisanmälda misshandeln mot barn i åldern 0–6 
år orsakade lindriga fysiska skador eller inga dokumenterade skador alls. 
Den typ av våld barnen främst utsatts för var slag med öppen eller knuten 
hand (42 procent). Att förövaren slängt, slitit i och knuffat barnet utgjorde 
22 procent av fallen, och utdelning av örfil en femtedel. Minst 38 procent 
av offren hade utsatts för upprepat våld.165 Av kartläggningen framgick 
att den misstänkte förövaren i 85 procent av fallen var biologisk förälder 
eller adoptivförälder till offret. Drygt två tredjedelar av de misstänkta var 
män.166

Dessa uppgifter bekräftades i Brå:s uppföljande studie år 2011 av miss-
handel mot små barn (0–6 år) under 00-talet; få skillnader kunde konstate-
ras mellan 1990-talet och 00-talet avseende hur våldet beskrivs.167 En skill-
nad var dock att andelen anmälningar där det förekommit information om 
upprepat våld ökat, för att mellan 2005 och 2009 ligga stabilt på närmare 

162. SOU 2001:72 s. 121. Till fysisk barnmisshandel brukar också hänföras s.k. Mün-
chhausen syndrome by proxy, som innebär att en närstående till barnet (oftast modern) vid 
upprepade tillfällen söker vård för påhittade eller framkallade sjukdomar eller symtom hos 
barnet. A.a. s. Se även Flodmark (2011) s. 29 f. och SOSFS 1997:15 s. 26.

163. Barnens Hjälptelefon är en stödtelefon dit barn och ungdomar upp till 18 år kan 
ringa när de behöver prata med en vuxen. Av ca 200 000 påringningar varje år utvecklar sig 
drygt 17 000 till samtal som ger underlag till vidare statistisk bearbetning. Se vidare Irgens & 
Moqvist (2002) s. 13 ff.

164. Irgens & Moqvist (2002) s. 37 och 55.
165. Brå (2000c) s. 29.
166. Brå (2000c) s. 33 f.
167. Brå (2011d) särskilt s. 27.
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60 procent av de studerade anmälningarna (jämfört med 38 procent i den 
tidigare studien).168 I materialet från 00-talet var vidare den misstänkte en 
biologisk förälder till barnet i 90 procent av fallen totalt sett, och det fram-
gick att de biologiska föräldrarnas andel bland de misstänkta personerna 
gradvis har ökat under hela perioden 1997–2009.169

Fysiskt våld mot spädbarn  kom att uppmärksammas i Sverige i början 
av 2000-talet, särskilt avseende vad som antas vara den vanligaste formen 
av fysisk misshandel mot små barn: skakvåld  (i medicinska sammanhang 
benämnt Shaken Baby Syndrome eller Abusive Head Injury).170 Skakvåldet 
innebär att barnet misshandlas genom att den vuxne håller hårt om bar-
nets bröstkorg och skakar barnet våldsamt fram och tillbaka. Slungningen 
av barnets huvud kan ge intrakraniella blödningar, i första hand blödning 
under den hårda hjärnhinnan och ögonbottenblödningar som kan orsaka 
blindhet, utvecklingsstörningar och i värsta fall döden. Ett fast grepp kring 
det lilla barnets bröstkorg kan ge upphov till blåmärken på bålen, och om 
barnet i stället hålls i underbenen kan frakturer på skenbenen uppstå. Miss-
handel av små barn genom skakning är ofta förknippad med skallskador 
och svåra hjärnskador, och det är en form av misshandel som sällan är syn-
lig på utsidan av barnets kropp. Den kräver upptäckt och dokumentation 
med hjälp av datortomografi, magnetkamera och ögonbottenfotografi.171 
Av de barn – i regel under ett års ålder – som utsätts för skakvåld  undgår 
endast ett fåtal bestående men och omkring 85 procent av barnen får allvar-
liga och livslånga funktionshinder.172 De medicinska kriterier som används 
för bedömning av blödningar mellan hjärnhinnorna på små barn utvecklas 
i takt med den vetenskapliga utvecklingen. I ett mål där HD i januari 2013 
beviljat resning173 har framhållits att dylika skador, vid sidan av mekaniskt 
våld, också kan uppkomma till följd av vissa ovanliga sjukdomar, och att 
vissa särskilda undersökningar numera måste företas för korrekt diagnos.

Det är ofta röntgenläkare som ser dessa skador först, och det var också 
barnradiologer som först uppmärksammade fenomenet med svår fysisk 

168. Brå (2011d) s. 29. Ökningen anses sannolikt till viss del kunna bero på att informa-
tionsmängden är större i materialet från 00-talet, se vidare Brå (2011d) s. 29.

169. Brå (2011d) s. 33.
170. Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 62 f.
171. Se t.ex. Flodmark (2004), Flodmark (2011), Barnombudsmannen (2007) och Hind-

berg (1997) s. 47. I en kanadensisk studie av rapporterade fall av Shaken baby syndrome 
framkommer bl.a. att medianåldern för de utsatta barnen var 4,6 månader (åldersintervallet 
var mellan 7 dagar och 58 månader) och att en historia av, och/eller kliniska bevis på, tidigare 
våld mot barnet fanns ifråga om 60 procent av barnen. Omkring en femtedel av barnen dog 
som ett direkt resultat av skakningarna. Den vanligaste förövaren var barnets biologiska far 
(50 procent) eller styvfar (20 procent) och i 12 procent av fallen barnets biologiska mor. Se 
vidare King, MacKay & Sirnick (2003).

172. Flodmark (2011) s. 8.
173. Högsta Domstolens mål Ö 1860-12, se särskilt Riksåklagarens förklaring, ÅM 

2012/3467, 2012-10-23. Rättsfallet behandlas i avsnitt 5.2.6.2 nedan.
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barnmisshandel.174 Även om läkare tidigare noterat suspekta skador på 
små barn, var en studie gjord av Kempe och hans medarbetare i början av 
1960-talet epokgörande, då den ledde till att misstankar avseende svåra 
skador på barn började riktas mot föräldrar, och den tidigare använda ter-
men ”ospecificerat trauma” ersattes av begreppet ”Battered Child Syndro-
me”.175 Den medicinska vetenskapen har fortsatt att ha betydelse, bland 
annat genom information och diagnostisering av andra skador orsakade 
av fysiskt våld, till exempel brännskador och skelettskador.176 Kliniska dia-
gnoser av misshandel av spädbarn  anses dock alltjämt vara svåra att alls 
ställa, bland annat till följd av starka psykiska försvarsmekanismer hos 
vårdpersonal.177

Fysiskt våld i form av kroppslig bestraffning kan vara ett led i barnupp-
fostran. Enligt studier som gjorts i Sverige sedan 1950-talet om förekomst 
och attityder till aga  har det skett en kraftig och kontinuerlig nedgång 
av positiva attityder.178 Hittills under 2000-talet har det dock inte skett 
någon större förändring, varken av andelen barn som i studier uppger att 
de blivit slagna av sina föräldrar eller ifråga om föräldrars positiva atti-
tyder till aga .179 Föräldrars rapportering om att de knuffat, huggit tag i 
och ruskat sina barn sjönk kraftigt från nästan 50 procent år 1980 till 
12 procent år 2000, för att därefter successivt öka igen, till 31 procent år 
2011.180 Ökningen uppmärksammades särskilt i 2006 års nationella studie, 
och ökningen ansågs särskilt alarmerande eftersom den visade sig vara var 
störst för spädbarn .181 Den ytterligare ökning som kunde visas i 2011 års 

174. Att det var just radiologer som uppmärksammade svår misshandel kan bero på att 
dessa läkare skiljer sig från andra läkare såtillvida att de undersöker röntgenbilder och inte 
patienter: De kan vara mer objektiva eftersom de inte har någon direkt kontakt med patienten 
(dvs. läkare-patientrelationen verkade inte blockerande för att se och misstänka föräldrar). 
Målet med radiologin är vidare att upptäcka nya diagnoskriterier. Detta enligt Doerner & 
Lab (2005) s. 244.

175. Doerner & Lab (2005) s. 244.
176. Se särskilt Flodmark (2011) s. 16 ff.
177. Flodmark (2011) s. 15 f.
178. Den första – nationellt representativa – studien gjordes år 1980 och nationella för-

äldraundersökningar med samma metod har genomförts åren 1980, 2000, 2006 och 2011. 
Studierna visar att svenska föräldrars positiva inställning till att aga sina barn sjönk väldigt 
kraftigt och kontinuerligt från 53 procent år 1965, till 10 procent år 2000, och har därefter 
pendlat omkring 7–8 procent. Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 9 och 123.

179. Sett endast till den grupp där båda föräldrarna är födda i Sverige uppgav dock en-
dast 1,5 procent i den senaste studien att de kunde tänka sig att ge barnet en örfil (dvs. en 
minskning från 6 procent i den gruppen år 2006) medan 13 procent av föräldrarna i familjer 
med två utlandsfödda föräldrar uppgav att de kunde tänka sig det (en ökning jämfört med 11 
procent år 2006). Svensson, Långberg & Janson (2007) s. 27 och Janson, Jernbro & Långberg 
(2011) s. 89. Studierna för åren 2006 och 2011 bygger på en föräldraenkät (postenkät) till 
föräldrar, och en elevenkät (klassrumsenkät) besvarad av elever i årskurserna 4, 6 och 9 (år 
2006) och elever i årskurs 9 enbart (år 2011). Se vidare Svensson, Långberg & Janson (2007) 
s. 14 ff. och Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 68 ff.

180. Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 124.
181. För barn i åldern 0–1 år var ökningen fem gånger. Ökningen var klart störst bland 

svenskfödda föräldrar. Svensson, Långberg & Janson (2007) s. 56.
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studie avsåg inte spädbarn, utan endast barn över två år. Att föräldrar där-
med i minskad utsträckning uppger att de knuffat, huggit tag i eller ruskat 
sitt spädbarn tillskrivs de informationskampanjer som bedrivits de senaste 
åren för att varna för riskerna med att skaka spädbarn .182 I sammanhanget 
bör noteras att det anses finnas ett mycket starkt samband (hos förövaren) 
mellan sådana handlingar och upplevelse av stress.183

Av de nationella studierna från åren 2000 och 2006 framgår att några 
grupper av barn är mer utsatta för kroppslig bestraffning än andra. Till 
dessa hör barn i familjer med svag familjeekonomi, barn under sex år, 
utlandsfödda barn (särskilt pojkar) och barn med långvarig sjukdom; sär-
skilt diagnoserna ADHD, psykiska problem eller åkommor som rörelse-
hinder eller övervikt.184 Vid sidan av strukturella bakgrundsfaktorer som 
ökar risken för kroppslig bestraffning är den i särklass största riskfaktorn 
våld i hemmet mellan de vuxna. Det är enligt studierna en sex gånger ökad 
risk att ett barn utsätts för kroppslig bestraffning i ett hem där våld före-
kommer mellan föräldrarna jämfört med familjer utan föräldravåld.185 I 
2011 års studie anges att förekomst av våld mellan de vuxna i hemmet ger 
en riskökning för kroppslig bestraffning av barnet med tio gånger jämfört 
med familjer där något våld mellan de vuxna inte förekommer.186 I likhet 
med tidigare studier uppgav barn med kroniska funktionshinder dubbelt så 
ofta att de blivit slagna (jämfört med barn utan sjukdomar), och det fram-
kom att dessa barn också oftare lever i familjer där det förekommit våld 
mellan föräldrarna.187 Att våld (mellan vuxna) i hemmet är den främsta 
riskindikatorn för fysiskt våld mot barn framgår även av andra studier.188

Eftersom fråga är om föräldrars våld mot barn måste samtidigt beröras 
det utrymme som finns för föräldrar att i sitt föräldraskap – inom plikten 
att utöva tillsyn över barnet – faktiskt använda fysisk kraft i förhållande till 
barnet. Barnrättskommittén har konstaterat att föräldraskap och omsorg 
om barn – särskilt spädbarn  och små barn – kan kräva ett fysiskt agerande 
och fysiska ingripanden för att skydda barnet. Detta skiljer sig dock tydligt 
från avsiktligt och bestraffande bruk av fysisk kraft för att orsaka någon 
grad av skada, obehag eller förnedring. Kommittén menar att ”som vuxna 
vet vi skillnaden” mellan en skyddande fysisk handling och en bestraffande 

182. Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 128 ff.
183. Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 124.
184. Svensson, Långberg & Janson (2007) s. 9.
185. Det framgår också att könsskillnaderna inte är så stora när det gäller utsatthet för 

kroppslig bestraffning, men flickor anger oftare än pojkar att de bevittnat våld mellan de 
vuxna i hemmet. Svensson, Långberg & Janson (2007) s. 9.

186. Detta gäller i princip även när resultatet är justerat för andra riskfaktorer, men 
riskökningen minskar enligt studien något om man justerar för ekonomiska problem. Janson, 
Jernbro & Långberg (2011) s. 13 f. och 127.

187. Janson, Jernbro & Långberg (2011) s. 127 och 134.
188. Se t.ex. Dubowitz & Black (2001) och Appel & Holden (1998).
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sådan; det är inte svårare att göra den bedömningen när fråga är om barn 
jämfört med vuxna.189

I sammanhanget bör också nämnas barns utsatthet för skadliga sedvän-
jor, som inte behandlas närmare här, men som på ett övergripande plan kan 
definieras in i fysiskt våld mot barn. Ett sådant exempel är könsstympning 
av flickor.190

2.1.1.2 Psykiskt våld

Det som kallas för psykiskt våld mot barn kan ta sig många uttryck, och 
här saknas såväl tydliga definitioner av våldet som uppgifter om omfatt-
ningen av de barn som utsätts.191

I förarbetena till föräldrabalkens agaförbud  (6:1 FB) – som anger att 
barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling  – uttalades att ett förbud mot handgripliga bestraffningar  och 
mot psykiska lidanden som följer av våldsanvändning, inte kan anses till-
räckligt: Också samhällets avståndstagande mot vad som i dagligt tal kal-
las psykisk misshandel bör framgå.192 Annan kränkande behandling avser 
skadlig psykisk behandling av barn, oavsett om syftet är att straffa barnet 
eller om beteendet har andra bevekelsegrunder. Förbudet riktar sig mot 
behandling som kan innebära fara för barnets personlighetsutveckling; 
exempelvis att föräldrarna systematiskt fryser ut barnet eller förlöjligar 
det. I sammanhanget uttalades att man – när man ska bedöma vad som är 
kränkande behandling – måste falla tillbaka på allmänna värderingar om 
vad som är förenligt med en god och kärleksfull uppfostran med respekt 
för barnets person.193

Vissa försök att definiera området har också gjorts: Psykisk misshandel 
(eller psykiskt våld) har sammanfattats i att ett barn systematiskt utsätts för 
nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslo-
mässigt lidande.194 I begreppet psykiskt våld har inräknats kränkningar och 
hot som riktar sig mot barnets person, egendom eller människovärde, lik-
som isolering och att barnet ignoreras, förringas och förlöjligas. Det kan 

189. CRC/C/GC/8 p. 14.
190. För fler exempel på skadliga sedvänjor barn utsätts för, se t.ex. CRC/C/GC/13 p. 29. 

Könsstympning regleras i svensk straffrätt i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning 
av kvinnor. För en fördjupning kring lagen, se särskilt Lernestedt (2010a) s. 165 ff.

191. Psykisk misshandel kan enligt Barnmisshandelskommittén vara alltifrån nedvär-
derande omdömen och förlöjliganden till påtvingad isolering och utfrysning SOU 2001:72 
s. 121 f. Många samtal till BRIS (Barnens Hjälptelefon) vittnar om en långvarig utsatthet 
och ett självförtroende som blir alltmer urholkat av ständigt yttrande av elaka ord, orättvis 
behandling eller markerad nonchalans. Se vidare Irgens & Moqvist (2002) s. 37 f.

192. Prop. 1978/79:67 s. 6.
193. Prop. 1978/79:67 s. 8.
194. Prop. 2002/03:53 s. 48.
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vara fråga om att barnet utsätts för allvarlig skrämsel, förolämpningar, 
förakt och annan förnedring.195

Avseende psykiskt våld kan särskiljas att barnet bevittnar våld  mot när-
stående.196 Denna form av psykiskt våld mot barn började tilldra sig bety-
dande intresse och uppmärksamhet under 1990-talets senare hälft. I ett 
första större forskningsarbete om barns upplevelser och perspektiv på våld 
i hemmet, publicerat 1997, blev allvaret i dessa barns situation tydligt.197 
Kännetecknande för barns situation när de lever i våldets närhet är att det 
hem som ska ge trygghet  istället blir en plats som skapar rädsla och ång-
est för vad som ska hända. Barnet kan inte veta hur misshandeln slutar; 
dvs. om mamma (den närstående som utsätts för våld) kommer att över-
leva. Den rädsla barnet bär på förstärks av att se sin mor med blåmärken, 
brutna ben och blödande sår.198 Barnets grundläggande trygghet påverkas 
och erfarenheter från forskning säger att upplevelsen av att se sin mamma 
bli slagen och förnedrad utan att kunna stoppa det ger barnet en känsla av 
vanmakt som kommer att prägla hela uppväxten.199 Att barn kan ta psy-
kologisk och emotionell skada av att bevittna våld mot en familjemedlem 
visas tydligt i forskning.200 Detta gäller även spädbarn  och små barn.201

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är de negativa effekterna för 
barn som lever i våldets närhet gemensamma över kulturella och geogra-
fiska gränser. Studier från flera olika länder (t.ex. Bangladesh, Brasilien, 
Japan och Thailand) visar att barn som lever i våldsamma hemmiljöer (där 
modern rapporterat att hon är utsatt för fysisk misshandel av sin partner) 
oftare hade beteendemässiga problem såsom sängvätning, mardrömmar 
och aggressivt beteende än barn i icke-våldsamma hem.202

Värt att notera är att barnets upplevelser av att bevittna våld är långt 
mer komplexa än bara frågan om barnet faktiskt sett eller hört själva vålds-
handlingarna äga rum. Barnets upplevelser av våldet mot den närstående 
kan bland annat bestå i att barnet endast hör men inte ser våldshandling-
arna, att barnet efter incidenten ser och upplever våldets konsekvenser, att 
barnet tvingas delta i våldet, att barnet själv utsätts för våld eller hot om 
våld under själva incidenten, eller att barnet intervenerar för att stoppa 
våldet mot den närstående.203

195. CRC/C/GC/13 p. 21.
196. Att barn som utsätts för att bevittna och åhöra våld mot närstående betraktas som 

offer för psykiskt våld (psykisk misshandel) framgår bl.a. i SOU 2001:72 s. 25. Se även t.ex. 
Weinehall (1997) s. 237 och Arnell & Ekbom (1999) s. 27.

197. Weinehall (1997) Studien bygger på djupintervjuer med 15 ungdomar (tio flickor och 
fem pojkar) som upplevt våld i hemmet.

198. Lyckner & Metell (2001) s. 29 och 44.
199. Weinehall (1997) s. 322. Se även Weinehall m.fl. (2007) s. 15 ff.
200. Se Kolbo (1996) och Holt, Buckley & Whelan (2008) för en genomgångar av den 

empiriska litteraturen. Se även Edleson (1999) s. 839 ff. och DeVasto (2003) s. 126 f.
201. Se t.ex. Holt, Buckley & Whelan (2008) s. 802 som refererar till ett antal studier.
202. Pinheiro (2006) s. 64; García-Moreno m.fl. (2005).
203. Se vidare Holden (2003).
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Vad gäller barn som bevittnar våld  har i litteraturen föreslagits att 
begreppet bevittna bör ersättas av begreppet barn som upplever våld. Skäl 
som framförts för detta är bland annat att begreppet uppleva är vidare 
än begreppet bevittna och omfattar även situationer då barnet varken ser 
eller hör, men till exempel uppfattar konsekvenserna av våldet.204 Begrep-
pet bevittna våld skiljer samtidigt ut den formen av utsatthet från andra 
typer av utsatthet (fysiskt, sexuellt och andra former av psykiskt våld) som 
också innebär att barnet upplever våld. Att barnet exponeras för våld mot 
närstående har i litteraturen ansetts utgöra det mest lämpliga begreppet, 
eftersom det inkluderar flera olika sorters erfarenheter och inte förutsätter 
att barnet faktiskt har observerat våldet som ögonvittne.205

2.1.1.3 Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp eller sexuellt våld mot barn kan sägas inrymma alla 
former av sexuella handlingar som utförs av en vuxen mot, med eller med 
hjälp av, ett barn under 15 år.206 Sexuella övergrepp kännetecknas ofta av 
att den vuxne utnyttjar barnets beroendeställning och utsätter barnet för 
handlingar som barnet inte kan förstå, inte är moget för och omöjligen 
kan ge samtycke till. Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska. 
Fysiska övergrepp kan exempelvis vara beröring av barnets könsorgan eller 
ett oralt samlag. Till de icke-fysiska övergreppen hör att barnet tvingas titta 
på den vuxnes könsorgan eller att visa sitt eget könsorgan, eller att barnet 
sätts att titta på pornografiska filmer. Vuxna använder inte alltid tvång vid 
övergreppen, utan kan utnyttja den makt och auktoritet de har i egenskap 
av vuxna. Förövaren kan till exempel påstå att barnet kommer att få skul-
den om det säger något, eller att barnets anhöriga kommer att skadas på 
ett eller annat sätt.207

Av Brå:s fördjupade rapport angående polisanmälda våldtäkter mot 
barn år 2008 framgår att de maktmedel som förövare använt för att 
genomföra övergreppen varierar med offrens ålder, relationen mellan offer 
och förövare, och den typ av situation där övergreppet begicks. Bland de 
yngre barnen framgår att förövaren på olika sätt utnyttjat sitt tolkningsfö-
reträde som vuxen, exempelvis genom att göra övergreppen till en gemen-
sam ”hemlighet” eller genom att kalla övergreppen för ”lekar”. Då en stor 
del av de anmälda brotten mot de minsta barnen har begåtts inom den 
närmaste familjen framkommer det också att förövare många gånger har 

204. Barnombudsmannens årsrapport 2007, s. 99, Eriksson (2007, red) särskilt s. 17 och 
20 och SOU 2006:65.

205. Se t.ex. Holden (2003).
206. Se t.ex. CRC/C/GC/13 p. 25. Att såsom Barnmisshandelskommittén (SOU 2001:72 

s. 122) definiera sexuella övergrepp mot barn som alla former av sexuella handlingar som 
påtvingas ett barn av en vuxen person, kan verka missledande då inte alla (ens av straffbara) 
sexuella handlingar mot barn innehåller någon form av påtvingande.

207. Rädda Barnen (2006a) s. 4 ff. Se även Socialstyrelsen (2000). Vidare om varför barn 
inte berättar om sexuella övergrepp, se t.ex. Svedin & Back (2003) s. 52 ff.
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utnyttjat den känslomässiga och fysiska närheten mellan dem och barnen. I 
studerade polisförhör berättar en del barn att övergreppen skett vid en viss 
typ av situation som ofta är kopplad till fysisk intimitet, till exempel bad 
eller nattning. Vid sidan av olika sätt att normalisera övergreppen, genom 
att de successivt förs in som en del av en vardaglig situation, framkommer 
också olika sätt att minska risken för att barnen ska berätta om övergrep-
pen. Vissa förövare har talat med barnet om övergreppen i termer av deras 
gemensamma hemlighet och sagt att andra för barnet viktiga personer 
skulle bli ledsna eller arga om de fick reda på vad som hänt. I polisanmäl-
ningarna finns också beskrivningar av att förövarna har gett presenter till 
barnet i samband med övergreppen.208

Förövarna av sexuella övergrepp mot barn kan, som framgår också av 
BRIS sammanställning, återfinnas i många olika kretsar kring barn: Det 
kan röra sig om mödrar och fäder, släktingar, grannar, skolpersonal, vän-
ner, mammors pojk- eller flickvänner eller pappors kompisar, sambor eller 
nya partners. Förövaren är oftast någon som barnet har i sin närhet och 
inte lätt kan slippa undan.209

I den yngsta åldersgruppen i Brå:s studie av polisanmälda våldtäkter 
mot barn (0–11 år) stod förövare inom familjen eller släkten för en över-
vägande majoritet av de anmälda brotten. Inom denna relationskategori 
utgjorde pappor, styvpappor och bröder förövare i närmare tre fjärdedelar 
av anmälningarna. Utmärkande var också att övergreppen ofta var uppre-
pade . Den upprepade utsattheten såg dock olika ut både avseende frekvens 
och tidsperiod: Medan vissa målsägande hade svårt att precisera antalet 
övergrepp för att de varit så många, berättade andra om två eller tre över-
greppstillfällen. Av en del förhör framkom att övergrepp pågått med olika 
intensitet under större delen av barnets uppväxt, och i andra fall en relativt 
kort tidsperiod. I de senare fallen hade övergreppen ofta skett i samband 
med någon form av miljöombyte, som semester eller i och med att offret 
nyligen har flyttat hem till en förälder som han eller hon inte bott med 
tidigare.210

Sexuella övergrepp kan innebära ett djupgående trauma för den som 
blir utsatt, oavsett ålder. Sexuella övergrepp under barndomen anses sär-
skilt kraftigt verkande i att framkalla posttraumatiska symtom, och kan 
påverka hela den fortsatta utvecklingen och därigenom leda till psykiska, 
kognitiva och fysiska svårigheter. Det har visats kopplingar till psykisk och 
fysisk ohälsa hos vuxna som varit utsatta som barn.211

208. Brå (2011b) s. 14 och 60. Studien bygger på en analys av 446 polisanmälningar av-
seende fullbordad våldtäkt mot barn under år 2008.

209. Irgens & Moqvist (2002) s. 54 ff. I de berättelser om grova sexuella övergrepp som 
finns i materialet är förövarna till största delen närstående; oftast pappor eller mammans 
sambo eller pojkvän. Övergreppen från närstående kan vara enstaka händelser, men många 
berättelser visar att de pågår över lång tid.

210. Brå (2011b) s. 58 f.
211. Se t.ex. Lucas (2010) s. 609 ff.
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Avslutningsvis i sammanhanget bör nämnas att det finns ett känt sam-
band mellan barnpornografibrott  och sexuella övergrepp: Barnpornografi-
brott är en riskfaktor för begåendet av fysiska sexuella övergrepp.212

2.1.1.4 Försummelse

Försummelse, vanvård eller omsorgssvikt är den form av barnmisshandel 
(eller form av våld och övergrepp mot barn) som anses vara minst upp-
märksammad i forskning, praktik och media. I mitten av 80-talet skrev 
Wolock och Horowitz artikeln ”The Neglect of Neglect” som kom att bli, 
och alltjämt är, välciterad i den internationella litteraturen.213 I ”The Neg-
lect of Neglect” visade Wolock och Horowitz en paradox: Å ena sidan har 
det genomgående visats vara högre förekomsttal för omsorgssvikt än för 
misshandel, och det har visats att omsorgssvikt resulterar i mer djupgående 
skador i barnets utveckling. Å andra sidan är omsorgssvikt den minst stu-
derade formen av barnmisshandel, och följaktligen den form som det finns 
minst insikt och kunskap kring.214

Försummelse inkluderades i det barnmisshandelsbegrepp som Barnmiss-
handelskommittén definierade år 2001. Det delades där in i fysisk försum-
melse och psykisk försummelse.215 Fysisk försummelse  innebär enligt Barn-
misshandelskommittén att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar 
eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta 
att garantera barnet godtagbar standard ifråga om fysisk omsorg. Bris-
tande omsorg avser alla aspekter av barnets hälsa och utveckling: kost, 
hygien, årstidsanpassade kläder, möjlighet till sömn och vila, skydd och 
husrum, tillsyn, vård och skydd mot olycksrisker och skadliga expositioner. 
Till skadliga expositioner räknas till exempel att återkommande vara utsatt 
för skadligt hög bullernivå, vistas i miljöer med droganvändning eller hög 
alkoholkonsumtion.216 I den internationella litteraturen har till skadliga 
expositioner även hänförts att exponera barnet för familjevåld (dvs. att 
bevittna våld ).217

Psykisk försummelse  avser enligt Barnmisshandelskommitténs defini-
tion att en vuxen person, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar ett 
barns psykiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att tillgodose ett 
barns grundläggande behov av exempelvis uppmärksamhet, tillhörighet, 
fostran, vägledning, stimulans och undervisning. Att underlåta att se till 
att barnet får skolutbildning anges som ett ytterligare exempel. Definitio-
nen inkluderar alla tänkbara aspekter av barnets utveckling, till exempel 

212. SOU 2004:71 och Martens (1998).
213. Dvs. ”försummelsen av försummelse”, se Wolock & Horowitz (1984).
214. Se t.ex. McSherry (2007) för en sammanställning av källor till paradoxens påståen-

den.
215. SOU 2001:72 s. 123 f.
216. SOU 2001:72 s. 123.
217. Se t.ex. Dubowitz & Black (2001) s. 346.
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fysisk, psykisk, beteendemässig, känslomässig, hälsomässig, social, mora-
lisk, intellektuell och utbildningsmässig sådan. Avslutningsvis tillägger 
Barnmisshandelskommittén i sin definition att som barnmisshandel räknas 
även försummelse att respektera barnets rättigheter.218

Medan den svenska definitionen uttryckt av Barnmisshandelskommit-
tén indelas i endast två kategorier, är det i den internationella litteraturen 
vanligare med flera delområden. Ett exempel på detta är uppdelningen i 
medicinsk försummelse, psykologisk försummelse, tillväxthämning, men-
talt funktionshindrade föräldrar, psykiatriskt funktionshindrade föräldrar, 
fysiskt funktionshindrade föräldrar, drogmissbruk, ”stökiga hem”(”filthy 
homes”), föräldrar som överger sina barn och utbildningsförsummelse.219 
Som nämndes ovan hamnar försummelse ofta utanför barnmisshandelsbe-
greppet (och begreppet våld och övergrepp mot barn). Detta kan bero på 
att försummelse som begrepp har mycket vaga kanter och en benägenhet 
att vara allomfattande för bristande föräldraskap. Till bilden hör också att 
försummelse är starkt förknippat med fattigdom, och att omsorgssviktande 
föräldrar enligt studier ofta lever under olika former av ogynnsamma för-
utsättningar.220 Klart är dock att i kärnområdet för försummelse finns en 
underlåtenhet att agera för att tillgodose barnets grundläggande behov, med 
resultat att barnets hälsa eller utveckling skadas eller riskerar att skadas.221

Försummelse eller omsorgsbrist i bemärkelsen att barnet inte skyddas 
från våld eller att det exponeras för närståendes våld (s.k. failure to protect ) 
har debatterats i den internationella litteraturen, bland annat utifrån syn-
punkten att sådan försummelse innebär att en våldsutsatt förälder klandras 
för underlåtenhet  att ingripa till skydd för barnet, istället för – eller vid 
sidan av – att den förövande föräldern ställs till svars för våldshandling-
arna. Att barns exponering för (eller bevittnade av) våld  mot närstående 
definieras som försummelse, eller som psykisk misshandel av barnet, har 
betydelse för förståelsen av vilka olika åtgärder och ingripanden som är 
påkallade.222

2.1.2 Våldets struktur och barns upplevelser
Våld och övergrepp mot barn är ofta en del i ett mönster av våld mellan flera 
familjemedlemmar. I BRIS studie anges att det i de fallen är vanligast att det 
är pappan, eller styvpappan, som slår barnet/barnen och mamman.223 Även 

218. SOU 2001:72 s. 123 f.
219. Myers (1998) s. 245 ff. Se även Cantwell (1997) s. 347 ff. där olika definitioner av 

försummelse utvecklas.
220. Hobbs & Wynne (2002) s. 144.
221. För en diskussion om definitionsproblemen se t.ex. McSherry (2007).
222. Holt, Buckley & Whelan (2008) s. 801 ff. och Kaufman Kantor & Little (2003) 

s. 339 ff. Se även Fleck-Henderson (2000) som argumenterar att myndigheterna behöver ha 
ett dubbelseende i relation till barnet respektive den våldsutsatta föräldern (moderns) situa-
tion, samt Friend, Shlonsky & Lambert (2008) och Tatum (2000).

223. Irgens & Moqvist (2002) s. 45.
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i Brå:s kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn under 00-talet 
framkommer att det i 60 procent av det totala antalet anmälningar finns 
ytterligare minst en familjemedlem som har utsatts för brott. I studien över 
anmälningar år 2009 var det i 40 procent av fallen ett syskon, och i 21 pro-
cent av fallen barnets mor. Oftast har även dessa familjemedlemmar utsatts 
för misshandel, men det förekommer också andra brott som exempelvis 
olaga hot, sexualbrott och skadegörelse.224

I omfångsundersökningen Slagen Dam, som tog sikte på mäns våld mot 
kvinnor i nära relationer, tillfrågades kvinnorna i studien om vad de trodde 
att barnen sett och hört av det våld som drabbat dem själva. Av de kvinnor 
som uppgav att de blivit utsatta för våld av en tidigare make eller sambo, 
och som hade barn, angav mer än hälften (54 procent) att deras barn hade 
sett den tidigare maken eller sambon utsätta dem för våld.225 I samma 
undersökning tillfrågades kvinnor med erfarenheter av våld om något av 
hennes barn blivit utsatt för våld av hennes make/sambo. Av de kvinnor 
som haft en tidigare make eller sambo som varit våldsam mot dem uppgav 
cirka en femtedel att deras barn också utsatts för fysiskt våld av mannen.226

Sambandet mellan våld mot kvinnor och våld mot barn (dvs. kvinno-
misshandel och barnmisshandel) framgår också av andra studier: Om en 
kvinna misshandlas är risken stor att även barnen blir utsatta för såväl våld 
som sexuella övergrepp.227 Internationella studier har bland annat visat att 
barn till misshandlade kvinnor löper 15 gånger överrisk att själva bli miss-
handlade – och omvänt har mödrar som uppsöker sjukvård för misshand-
lade barn i 30–60 procent av fallen själva utsatts för misshandel.228

Forskning har också visat att det finns samband mellan olika typer av 
våld mot barn.229 I en studie baserad på djupintervjuer med 15 ungdomar, 
om deras erfarenheter av att växa upp med våld i hemmet (att bevittna våld  
mot närstående), framkom under studiens gång att 13 av de 15 ungdo-
marna utöver bevittnandet av våld mot närstående utsatts för fysiskt våld 
i form av upprepad misshandel.230 Fem flickor hade utsatts för sexuella 

224. Brå (2011d) s. 30. Detta är en signifikant ökning jämfört med Brå:s motsvarande stu-
die som avsåg 1990-talet. Då var andelen anmälningar där ytterligare minst en familjemedlem 
utsatts endast 35 procent. Se Brå (2000c) s. 30.

225. Lundgren m.fl. (2001) s. 34 f. Noteras bör att detta avser kvinnornas uppfattning om 
vad barnen bevittnar; det är inte barnens egen rapportering. I Christensens studie Børnekår, 
baserad på 394 barn som år 1989 bodde mer än fem dygn på dansk kvinnojour, framgår att 
endast två procent av barnen med säkerhet inte bevittnat våldet mot modern. En så stor andel 
som 85 procent av barnen hade uppehållit sig i den lokal där våldet ägde rum. En fjärdedel av 
barnen i studien blev själva slagna i samband med våldet mot modern. Se vidare Christensen 
(1990).

226. Lundgren m.fl. (2001) s. 35.
227. Weinehall (2002) s. 6. och Ekbom & Landberg (2002) där ett flertal referenser anges. 

Se även avsnitt 2.1.1.1 ovan.
228. Jansson & Almqvist (2000) s. 4096. Se även Krug m.fl. (2002) s. 68, Appel & Hol-

den (1998) och Holden (2003).
229. Se Sundell & Egelund (2001) s. 70 där ett antal internationella studier refereras.
230. Weinehall (1997) s. 237.
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övergrepp av fadern och/eller moderns sambo. Sexuella övergrepp hade 
pojkarna i studien sluppit undan för egen del, men tre av de fem hade, 
liksom hälften av flickorna, varit tvungna att lyssna till hur fadern våldfört 
sig på modern, utan att kunna ingripa till hennes försvar.231

De flesta av ungdomarna i studien bedömde det psykiska våldet som det 
absolut värsta, och att kombinationen av våld var svårast. I studien fram-
kom att nära hälften av ungdomarna (7 av 15) försökt ta sina liv. Samtliga 
pojkar och hälften av flickorna (10 av 15) uttalade att de hade eller haft 
en önskan att döda sin far.232 En stor del av ungdomarna i studien menade 
att livet börjar först när fadern är död; de upplevde sig stå på väntelista till 
livet.233 Att exponeras för våld mellan föräldrarna har för de flesta barn 
mycket negativa effekter på deras hälsa och utveckling. Samtidigt är också, 
som tidigare nämnts, våld mot förälder den allvarligaste riskfaktorn för 
våld mot barnet själv.234

Sammantaget ger studier och forskning en mångfacetterad bild av våld 
och övergrepp mot barn.235 Förutom det fysiska, sexuella och psykiska 
våld (inklusive försummelse) som behandlats ovan kan våldet ta sig andra 
uttrycksformer, till exempel genom materiellt våld riktat mot kvinnor och 
barn. Exempel på detta är att den våldsamme föräldern kan sparka in dör-
ren eller välta omkull möbler och blomkrukor. Han kan riva sönder bar-
nens skolböcker. Förutom den materiella skadegörelsen skapar utbrotten 
en hotfull och oförutsägbar atmosfär.236

Utifrån forskning på området kan det konstateras att barnets situation 
som utsatt för olika typer av våld (fysiskt, psykiskt och sexuellt) och för-
summelse i hemmet, medför uppenbara risker för att barnets hälsa och 
utveckling skadas.237 I våldets närhet drabbas barn av traumatiserande 
krisupplevelser.238 Konsekvenserna sträcker sig från våldets omedelbara 
påverkan på barnet, till exempel genom smärta, känslor av övergivenhet, 
trauma, förlorad anknytning, otrygghet, osäkerhet och skadat självförtro-
ende till de erfarenheter de tar med sig i uppväxt och vuxenliv.239 Även för 
spädbarn  som lever med våld i hemmet har visats påverkan i form av höga 

231. Weinehall (1997) s. 163.
232. Weinehall (1997) s. 163, 187 och 195.
233. Weinehall (1997) s. 322.
234. Se t.ex. Jansson (2010).
235. Se t.ex. Weinehall (2002).
236. Weinehall (2002) s. 8 f. Se även Mullender m.fl. (2002) s. 185 ff. som därtill berör 

ekonomiskt våld mot kvinnor och barn.
237. Se t.ex. Lyckner & Metell (2001) och Jansson & Almqvist (2000) om hur barn kan 

påverkas i olika åldrar och att barnet kan drabbas av posttraumatiska stressreaktioner med 
påträngande minnesbilder, hyperkänslighet eller sömnproblem, och om risken att utveckla 
posttraumatiskt stressyndrom PTSD/PTSS. Om barns överlevnadsstrategier se t.ex. Ungmark 
(1996) och Christensen (1989).

238. Lyckner & Metell, 2001, s. 29 och 44.
239. Pinheiro (2006) s. 63. Se även t.ex. Hydén (2012) s. 109 ff. och Buckley, Holt & 

Whelan (2007).
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nivåer av ohälsa, störda sömnvanor och omåttligt skrikande.240 Våld och 
övergrepp skapar också stora kostnader både för individer och familjer och 
för samhället i stort.241

2.1.3 Om våldets omfattning
Det finns inga säkra uppgifter om hur många barn i Sverige som utsätts 
för våld och övergrepp av sina föräldrar, vårdnadshavare och andra i för-
äldrafunktion. Detta gäller i synnerhet om man med våld och övergrepp 
avser den ovan beskrivna samlingsbilden. Ifråga om det straffbelagda 
området ger också antalet upptäckta fall (dvs. incidensen) en oklar bild av 
omfattningen, och det finns anledning att tro att mörkertalet är stort sär-
skilt vid dessa typer av brottslighet.242 Faktorer relaterade till högt mör-
kertal är att brott begås i det privata och att offer och förövare är bekanta. 
Andra faktorer som har betydelse för mörkertalet är offrets (o)förmåga 
att själv göra anmälan, och om vittnen finns. Till följd av det förmodade 
mörkertalet vid föräldrars våld mot barn är brottsstatistiken inte lämplig 
att använda för att uttala sig om den faktiska brottsligheten. Till detta 
kan läggas att det endast vid ett fåtal brottstyper särredovisas att brottet 
begåtts mot ett barn.243

Det kan noteras – ifråga om anmälningar avseende fysiskt våld mot 
barn – att det år 2011 polisanmäldes 2 900 misshandelsbrott mot barn 
i åldern 0–6 år och nära 9 300 misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 
år. Misshandeln mot de yngre barnen begicks till övervägande del inom-
hus, av en person som var bekant med offret, medan endast drygt hälften 
av de polisanmälda misshandelsfallen riktade mot barn i åldern 7–14 år 
var begångna inomhus av en person bekant med offret.244 Den polisan-
mälda misshandeln mot små barn (0–6 år) har mer än tredubblats sedan 

240. Se t.ex. Humphreys (2006) s. 20 och Mullender (2006) s. 59.
241. Kostnader för våldet inkluderar direkta kostnader såsom kostnader för t.ex. me-

dicinsk och terapeutisk vård, socialtjänst och kostnader för rättsväsendet, liksom indirekta 
kostnader för möjlig långsiktig skada i form av ohälsa och påverkan på offrets livskvalité. 
Därtill kostnaderna för barnens mänskliga lidande. Waters m.fl. (2004). Se även Flodmark 
(2011).

242. Enligt Brå är statistik över polisanmälda brott generellt förenad med stora mörkertal. 
Mörkertalet är kvoten mellan det faktiska antalet brott och det anmälda (synliga) antalet 
brott. Brå räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. 
Sexualbrott anges generellt sett vara brott med stort mörkertal. Se Alatalo & Olsson (1998) 
s. 16 och s. 61 f.

243. Exempel på brottstyper där det går att utläsa målsägandens ålder är misshandel (mot 
barn 0–6 år, 7–14 år och 15–17 år, även kön anges), olaga hot, grov fridskränkning och ofre-
dande (mot person under 18 år) och ifråga om sexualbrotten (mot barn under 15 år samt mot 
barn 15–17 år). Se kriminalstatistiken på Brå:s webbplats, http://bra.se/bra/brott--statistik (i 
det följande benämnt Brå, kriminalstatistik).

244. Det kan också noteras att något fler brott mot pojke än mot flicka anmäldes (1 735 
resp. 1 163 anmälda brott) i åldersgruppen 0–6 år, men att skillnaden är större i åldersgrup-
pen 7–14 år: anmälda brott mot pojke utgör närmare 65 procent av fallen. Brå, kriminal-
statistik.
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mitten av 1990-talet.245 Brås analyser visar att merparten av ökningen 
avser brott som begås av föräldrar, och att den största delen av ökningen 
har skett efter år 2005. Under tioårsperioden fram till 2005 ökade de 
anmälda brotten med drygt 50 procent, och därefter har det skett en 
ökning med 140 procent.246 I sammanhanget bör noteras att det av kart-
läggningen också framgår att det under 00-talet skett en tiofaldig ökning 
av antalet polisanmälningar som initierats av personal på förskola eller 
skola.247

Under samma år (2011) anmäldes 1 469 fall av grov fridskränkning 
mot barn, vilket var en ökning med nästan 50 procent från året innan.248 
Det bör också anmärkas att dödligt våld mot barn i åldern 0–14 år (dvs. 
mord, dråp och barnadråp) är ovanligt och har stadigt minskat sedan 
1950-talet.

Det har mer än halverats på 00-talet jämfört med 1990-talet.249 Numera 
begås enligt studier omkring 4–5 sådana brott per år i Sverige.250 Minsk-
ningen av dödligt våld mot barn över en längre tid utgörs främst av de fall 
där mödrar dräpt sina nyfödda eller små barn. Denna minskning förklaras 
bland annat av de sociala reformer som genomförts till förmån för ensam-
stående mödrar, samt med en bättre mödravård. Minskningen under själva 
00-talet gäller dels fall där gärningspersonen är en förälder som begår själv-
mord i samband med brottet (och den minskningen förklaras med bättre 
behandling av psykiskt sjuka eller deprimerade föräldrar) dels gäller det 

245. Se Brå (2011d).
246. Brå (2011d) s. 20.
247. Ökningen i antalet anmälningar som initierats av förskola/skola och socialtjänst i öv-

rigt är särskilt markant under sista delen av 00-talet (2005–2009). Antalet anmälningar som 
gjorts av föräldrar respektive sjukvården har under samma tid (endast) fördubblats. Under 
perioden 2005–2009 sker också förändringar i de typer av familjer som beskrivs i anmälning-
arna. Det sker en minskning av andelen anmälningar som avser barn från splittrade familjer 
och familjer där det framgår att det förekommit våld mellan offrets föräldrar. Stora delar av 
den kraftiga ökningen av polisanmälningar bedöms avse typer av familjer som tidigare mer 
sällan fångades upp. Brå (2011d) s. 22 ff.

248. År 2011 anmäldes 1 469 fall av grov fridskränkning mot barn (746 mot flicka, 733 
mot pojke) och år 2010 anmäldes 983 fall (509 mot flicka, 474 pojke). Brå, kriminalstatistik.

249. Enligt Brås rapport 2011:5 (om fullbordat och försök till dödligt våld i Sverige på 
1990- och 00-talet) föll 65 personer i åldern 0–14 år offer för dödligt våld under tidsperi-
oden 1990–1996, och 32 personer i åldern 0–14 år under tidsperioden 2002–2008. Se Brå 
(2011a) s. 35.

250. Brå (2011a) s. 46. I sammanhanget bör noteras dels att mörkertalet vid dödligt våld 
beräknas vara mycket litet (det kan t.ex. avse personer som anmäls försvunna och aldrig hittas 
men i själva verket är mördade eller att gärningsmannen lyckas arrangera brottet så att det 
helt och hållet ser ut som en olycka), dels att uppklaringsprocenten är hög; vid dödligt våld 
mot barn eller ungdom yngre än 20 år uppgår den till 94 procent för tidsperioden 2002–2008. 
Uppklarning innebär i sammanhanget att en person åtalas och döms för brottet alternativt att 
åklagare konstaterat att en viss person begått brottet, men därefter begått självmord, avlidit 
av andra orsaker eller av annan anledning inte kan ställs inför rätta. Se a.a. särskilt s. 12 f. 
och 43.
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fall då modern eller fadern varit gärningsman, där faktorer som en ökad 
uppmärksamhet på och ökade insatser gentemot familjer där det pågår 
barnmisshandel möjligen kan ha haft betydelse.251

Vad gäller sexualbrotten polisanmäldes år 2011 ca 2 200 brott avse-
ende våldtäkt och grov våldtäkt mot barn under 15 år. Övervägande del av 
anmälningarna avsåg brott inomhus (till 89 procent), och fullbordade våld-
täkter (till 97 procent). De flesta offren (90 procent) var flickor.252 Av Brå:s 
studie av våldtäktsanmälningar år 2008 framgår att könsfördelningen är 
tydlig när det gäller förövare; manliga förövare stod för drygt 98 procent 
av de övergrepp som föranlett polisanmälningar.253

Avseende anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa saknas 
nationell statistik, såväl över antalet anmälningar och vad anmälningarna 
avser, som över antalet barnavårdsutredningar som genomförs, vilka pro-
blem som utreds och vilka insatser som föreslås och genomförs.254 Det finns 
dock ett register över socialtjänstens insatser för barn och unga som omfat-
tar dels öppenvårdsinsatser , dels insatser som innebär placering för vård 
utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen, SoL (2001:453) 
eller LVU, omedelbara omhändertaganden inkluderade.255 Av denna sta-
tistik kan utläsas att det år 2011 påbörjades heldygnsinsatser enligt SoL 
och LVU för ca 11 100 barn och att 26 200 barn under året var placerade 
för vård utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU.256 Det är dock inte 
specificerat vilken grund eller vilka brister i hemmiljön som föranledde pla-
ceringen. Av statistiken framgår dock att det var något vanligare att besluta 
om insats enligt 2 § LVU än 3 § LVU (dvs. beteendefallen). Av de barn som 

251. Brå (2011a) st. 47 med hänvisningar till tidigare forskning.
252. Av anmälningarna avseende våldtäkt inkl. grov mot barn under 15 år (2 260) var 

2 030 mot flicka och 230 mot pojke. Antalet anmälda sexuella övergrepp (enligt 6:6 BrB) 
mot barn under 18 år var år 2011 till antalet 574, varav 417 flickor var offer. Brå, kriminal-
statistik.

253. Brå (2011b) s. 55.
254. Insatser som motiveras av utsatthet för brott – dvs. utifrån brottsofferansvaret i 5:1 

SoL – ingår inte heller i den officiella socialtjänststatistiken.
255. Denna statistik publiceras årligen i Socialstyrelsens rapport ”Barn och unga – insat-

ser”. Det bör noteras att statistiken bygger på socialnämndernas inrapportering och att denna, 
liksom den statistiska kvaliteten, varierar kraftigt mellan olika socialnämnder och att det inte 
går att beräkna hur omfattande felen är. Med öppenvårdsinsatser avses strukturerade öppen-
vårdsprogram, personligt stöd, kontaktperson/-familj och särskilt kvalificerad kontaktperson 
beslutade enligt 4:1 SoL (samt även insats med stöd av 22 § LVU, dvs. i beteendefallen). Se 
t.ex. Socialstyrelsen (2012a). Insatser för föräldrar, exempelvis avseende stöd i föräldrarollen, 
redovisas i rapporter avseende insatser för ”vuxna personer med missbruks- och beroende-
problem och för övriga vuxna”, se t.ex. Socialstyrelsen (2012j) för sådana insatser året 2011.

256. Socialstyrelsen (2012a). Dessa siffror har ökat något de senaste åren; sedan år 2008 
(9 300 barn påbörjade heldygnsinsatser under året resp. var 22 700 placerade under året), 
år 2009 (9 500 barn påbörjade heldygnsinsatser resp. 23 400 var placerade under året) 
och år 2010 (10 500 barn påbörjade heldygnsinsatser under året res. 24 900 var placerade 
under året).
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gavs vård enligt LVU år 2011 åberopades brister i hemmiljön som skäl för 
cirka 73 procent av barnen, för 22 procent angavs eget beteende som skäl 
och för cirka 9 procent åberopades både brister i hemmiljön och eget bete-
ende som grund för insatsen.257

I avsaknad av tydliga uppgifter om hur många barn som bevittnar våld  
i hemmet gjordes år 1998 en beräkning att ungefär 190 000 barn det året 
upplevde sin mor utsättas för våld eller hotas i deras hem.258 Barnmisshan-
delskommittén har konstaterat att ungefär en tiondel av alla barn någon 
gång upplevt våld i hemmet och att ungefär 5 procent upplever det ofta.259 
Uppgifterna om omfattningen kan också speglas mot internationella resul-
tat. En studie beräknar att mellan 133 och 275 miljoner barn i världen 
bevittnar våld i hemmet årligen.260

Totalt sett finns endast begränsad kunskap om hur många barn som 
drabbas av fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp 
samt upplever våld genom att bevittna våld mot närstående. Det finns 
dock, som framgått ovan, viss kunskap om karaktären av det våld som 
barn drabbas av.

Familjehemsföräldrars våld  och övergrepp mot barn har på senare tid 
uppmärksammats särskilt. Frågan har varit föremål för studier interna-
tionellt, men det var inte förrän Upprättelseutredningen lämnade sitt 
betänkande år 2011 som det blev tydligt att övergrepp och allvarliga för-
summelser i familjehemsvården förekommer även i Sverige, även idag.261 
Utredningen genomförde en egen undersökning avseende åren 2008–2009, 
för att kunna förmedla en aktuell nationell bild av socialtjänstens känne-
dom om allvarliga övergrepp och försummelser i samhällsvården idag.262 
Av studiens resultat följer att kommuner och stadsdelar under tidsperio-
den sammantaget identifierat 246 barn, som misstänkts varit utsatta för 
övergrepp eller vanvård i samhällsvården. Av dessa barn var de flesta (85 
procent) placerade i familjehem.263 I relation till det totala antalet placerade 
barn i kommunerna kunde konstateras att de barn som misstänkts varit 

257. Att åberopa eget beteende som skäl för insatsen var vanligare rörande pojkar än 
rörande flickor. Socialstyrelsen (2012a) s. 22.

258. Arnell & Ekbom (1999) s. 32. Uppskattningen gjordes mot bakgrund av förekoms-
ten av mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

259. SOU 2001:72 s. 26.
260. UNICEF & The Body Shop International (2006).
261. SOU 2011:9 s. 213 och 236. Upprättelseutredningen (SOU 2011:9) tillsattes främst i 

syfte att ge förslag till olika åtgärder för att ge upprättelse åt de personer som under perioden 
1920–1980 utsattes för vanvård och övergrepp i den sociala barn- och ungdomsvården, se dir. 
2010:5. Se även SOU 2009:99 om vanvård i social barnavård under 1900-talet.

262. Kartläggningen har bestått av en enkät och uppföljande studier. 290 av totalt 331 
kommuner och stadsdelar har deltagit. Vidare ang. studiens genomförande se SOU 2011:9 
s. 221 f.

263. 15 procent av de 246 barnen var placerade på institution, SOU 2011:9 s. 222. I en 
dryg majoritet, 65 procent, av (de 246) fallen var den misstänkte förövaren en familjehemsför-
älder, i 16 procent andra barn eller ungdomar, i tio procent av fallen behandlingspersonal och 
i 5 procent biologiska barn i familjehemmet. Se vidare, SOU 2011:9 s. 224. Med övergrepp 
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utsatta för övergrepp eller annan vanvård i samhällsvård utgjorde nära en 
procent.264 Här bör betonas att fråga är om av socialtjänsten rapporterade 
kända fall och att risken för överrapportering är mycket liten.265 Vidare 
framgår att misstankarna lett till polisanmälan  i 72 procent av de identifi-
erade fallen och till omplacering eller upphörande av vården i 66 procent 
av de identifierade fallen.266

De övergrepp barnen misstänktes vara utsatta för var bland annat grovt 
våld i form av slag med eller utan tillhygge, sparkar och strypgrepp och att 
barnet tryckts ner i golvet. Cirka en tredjedel av de fall av sexuella över-
grepp som det fanns misstanke om, utgjordes av övergrepp som var grova, 
dvs. våldtäkt eller andra grova sexuella övergrepp, men där fanns också 
misstankar om att barn fått utstå sexuella inviter eller fått se på när en 
vuxen person onanerat inför dem.267 Den misstänkta vanvården har i vissa 
fall bestått i att barnet bott i smutsig hemmiljö, att familjehemsföräldrarna 
haft allvarliga problem som drabbade de placerade barnen, och i andra 
fall exempelvis att barnet inte fått äta tillsammans med övriga familjen. 
Bestraffningar har förekommit såsom att barnet tvingats ner i en isvak, att 
barnet tvingats äta tills han eller hon kräkts eller att barnet blivit utelåst i 
hundgård eller i en källare, utan tillgång till toalett. Några barn har enligt 
de lämnade uppgifterna bott i familjehem där det förekommit våld mellan 
familjehemsföräldrarna.268 Utredningen kunde konstatera att missförhål-
landenas karaktär och allvarlighetsgrad i nutid hade anmärkningsvärda 
likheter med vad som framförts i Vanvårdsutredningens intervjuer avse-
ende dem som varit placerade under tidsperioden 1920–1990.269

Erfarenheter som framfördes i studien över nuvarande förhållanden var, 
bland annat, vikten av att det placerade barnet har en egen socialsekrete-
rare, som inte också har ansvar för familjehemmets behov och villkor,270 
och vikten av strukturerat arbete vid uppföljningen av vården.271 Utred-
ningen konstaterade också att ansvariga myndigheter saknar rutiner för att 

avses i studien fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp och med försummelse avses fysisk 
eller psykisk försummelse av barns och ungas grundläggande behov. A.a. s. 212.

264. SOU 2011:9 s. 222.
265. Se SOU 2011:9 s. 231 ang. trolig underrapportering.
266. SOU 2011:9 s. 223.
267. SOU 2011:9 s. 225.
268. Se vidare, SOU 2011:9 s. 227 f.
269. SOU 2011:9 s. 236. Se Vanvårdsutredningens betänkande Vanvård i social barna-

vård under 1900-talet, SOU 2009:99. Se även Vanvårdsutredningens slutbetänkande, SOU 
2011:61.

270. SOU 2011:9 s. 229. Synpunkten har också framförts av Svedin (2010) i SOU 2011:9 
s. 214 att vare sig placerande socialsekreterare eller den som har övertagit placeringen är läm-
pad att utreda misstänkta missförhållanden. Från den 1 januari 2013 gäller, åtminstone, att 
det för placerade barn ska finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som 
ansvarar för kontakterna med barnet, se 6:7c st. 1 SoL.

271. SOU 2011:9 s. 228 f.
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förebygga, upptäcka och åtgärda övergrepp och annan vanvård av place-
rade barn samt att barnets rättsskydd är svagt under placeringen.272

2.1.4 Avslöjande och anmälan av våldet
En förutsättning för att barnets situation ska komma fram i ljuset (och i 
förlängningen till myndigheters kännedom) är att barnet själv berättar om 
sin situation för någon, eller att någon i barnets familj eller omgivning ser 
barnets utsatthet och agerar.

Det är enligt forskning på området vanligt att barn inte kan, förmår 
eller vågar berätta om sin utsatthet.273 Svårigheterna att berätta kan vara 
en följd av flera faktorer. Till exempel kan det barn som utsätts för sexuella 
övergrepp av en far naturligt nog komma att betrakta fadern som en auk-
toritet och till en viss ålder tro att alla fäder företar detta slags handlingar; 
därför uppfattas inte handlingarna som sexuella övergrepp. Det handlar 
om vem som har makt att definiera handlingar och känslor, men även i det 
fall där barnet förstår att den vuxnes handlingar är felaktiga och straffbara 
finns starka faktorer som kan hindra avslöjande.274 Forskning har visat att 
barn upplever större svårigheter att berätta om övergrepp när förövaren är 
någon närstående till barnet än när förövaren är någon för barnet okänd 
person.275 

Det har också visats att våld i hemmet är förenat med krav på hemlig-
hållande. Tystnaden innebär att barnet aldrig får någon annans bekräftelse 
av det han eller hon utsatts för, vilket kan leda till att barnet börjar tvivla 
på sin egen upplevelse. Med förövarens självpåtagna rätt att tolka situatio-
nen görs barnets verklighet osynlig för omvärlden – den blir inte erkänd 
och giltig om inte barnets värld görs synlig och barnets definition av situ-
ationen erkänd.276

Avslöjande kan innebära ytterligare våld: Hot, mutor eller manipulatio-
ner hör till förövarens verktyg för att hindra avslöjande. En annan faktor 
är att barnet kan känna ambivalens i förhållande till förövaren. Denne är 
kanske också någon (eller den ende) som ger barnet närhet och värme, och 
misshandeln kan vara den enda uppmärksamhet barnet får. Barnet kan 
därtill bära en rädsla för att bli övergiven och för vad som kan hända med 
förövaren och familjen om situationen avslöjas.277

Andra faktorer som kan hindra avslöjande är att när barn försöker hitta 
förklaringar till det som framstår som oförklarligt, ligger det nära till hands 

272. SOU 2011:9 särskilt s. 253 och 257 ff.
273. Irgens & Moqvist (2002) s. 3. Se även Hindberg (2006) s. 112 ff., Jonzon (2006) och 

Svedin & Back (2003).
274. Nielsen (2001) s. 111 f.
275. Sjöberg & Lindblad (2002). Se även Leander (2007).
276. Weinehall (1997) s. 238.
277. Irgens & Moqvist (2002) s. 18, se även Barnombudsmannen (2012a) s. 25 f.
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att se sig själv som orsaken.278 Barnet kan känna, och ha påförts, skuld 
och skam, och kan ha ett starkt behov av att se sina föräldrar som goda 
och sin familj som normal.279 Barnet kan ha en rädsla för att inte bli trodd, 
och kan också ha fått veta att ingen kommer att tro barnet om det berät-
tar. En del barn tror, eller har blivit informerade om, att de också själva 
kan straffas.280 I många fall är också (med-) föräldrar, som har en plikt att 
skydda sina barn, tysta om våldet och barnets utsatthet när det förövats 
av en make/maka, partner eller annan familjemedlem.281 Sammantaget kan 
sägas att om barnet berättar om sin utsatthet kan han eller hon förvänta sig 
konsekvenser av sitt avslöjande; antingen att drabbas på nytt och kanske 
hårdare, eller scenariot att föräldern ”hamnar i fängelse”. Skälen till loja-
litet med förövaren och därmed tystnad, eller bortförklaringar av sin egen 
situation, är således starka.282

Barns möjligheter och förmåga att berätta om sin situation för någon 
är givetvis beroende av faktorer såsom våldets eller övergreppets karak-
tär, barnets ålder och om övergreppen pågår eller är avslutade och barnet 
är tryggt.283 Den form av berättande som det är fråga om här, dvs. att 
göra omgivningen uppmärksam på utsattheten och bryta tystnaden, måste 
också särskiljas från den juridiska utsaga ett barn i en straffrättsprocess 
måste framföra.284 Barnets förmåga att berätta om sin situation för någon 
för att göra sin livssituation tydlig, respektive att presentera en med juri-
diska krav hållbar utsaga, är två skilda saker.

Resultat från forskning visar att det är vanligare att barn inte avslöjar 
övergrepp, än att de gör det. I studier på vuxna har visats att två tredjedelar 
inte avslöjade övergrepp under barndomen, inte ens för någon närståen-
de.285 Avseende sexuella övergrepp finns ett flertal studier som visar att 
barn som utsatts för sexuella övergrepp avslöjar vad som hänt först när 
de är vuxna eller inte avslöjar alls.286 När det gäller psykiskt och fysiskt 
våld har forskning visat ett samband mellan avslöjande och om offer och 
förövare var i ett nära förhållande till varandra. En relation innebär en 

278. Hindberg (1997) s. 42.
279. Irgens & Moqvist (2002) s. 18.
280. Nielsen (2001) s. 112.
281. FN, A/61/299 s. 8 f. Se även Mellberg (2002) om mödrars situation när barn utsätts 

för sexuella övergrepp och Barnombudsmannen (2012a) s. 26.
282. Diesen & Diesen (2009) s. 265.
283. Se vidare Jonzon (2006) om separation från förövaren som förutsättning i yppan-

deprocessen och om konsekvenser för barnet av negativt bemötande vid barnets berättande 
om övergrepp. Se även Socialstyrelsen (1999) om barns avslöjande av sexuella övergrepp på 
ett daghem.

284. Ang. straffprocessen se vidare nedan i kapitel 6.
285. London m.fl. (2005). Se vidare Leander (2007) s. 8 ff., där ett flertal studier om yp-

pandeprocessen refereras, samt Svedin & Back (2003) s. 73 ff. och Jonzon (2006).
286. Se t.ex. London m.fl. (2005) som funnit att mellan 46 och 69 procent av offren för 

sexuella övergrepp inte avslöjat sin utsatthet för någon, och Somer & Szwarcberg (2001) vars 
studie visar lång tids fördröjning innan avslöjande – tiden från övergreppens början till att 
offret avslöjade var i medeltal nästan 15 år.
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fördröjning av avslöjandet jämfört med om förövare och offer inte stod 
varandra nära.287

När ett barn avslöjat sin situation krävs ett ytterligare steg för att den 
ska komma till myndigheters kännedom. Det krävs att barnet anmäler, eller 
att ett vittne eller någon annan person upptäcker barnets situation, defini-
erar den som att barnet far illa och/eller utsätts för brott och beslutar sig 
för att anmäla.288 Av material som BRIS sammanställt framgår att endast 
cirka en sjättedel (17 procent) av de vuxna som vetat om att barnet farit 
illa, har agerat gentemot samhället för att försöka stoppa misshandeln.289 
I en avhandling i medicin, som bland annat granskat journaler för barn 
som fått diagnosen fysisk misshandel eller sexuella övergrepp bekräftad, 
framgår att anteckningar om anmälan till socialtjänsten endast fanns i 51 
procent respektive 62 procent av fallen.290 Många människor lider, enligt 
den danska forskaren Nielsen, av psykisk dövhet  i förhållande till barns 
antydningar om sexuella övergrepp.291 När det våldsutsatta barnets situa-
tion – hindrande faktorer till trots – blir uppmärksammad (och anmäld), 
kommer vi till denna studies kärnfråga: Frågan om hur misstankar ska 
bedömas och tas om hand av myndigheter och rättssystem.

2.2 Barnets och offrets rättigheter och 
intressen

Analysen av den rättsliga regleringen för ingripanden vid föräldrars våld 
och övergrepp mot barn utgår i avhandlingen från dels det minderåriga 
och släktrelaterade barnets position som brottsoffer, dels brottsoffrets 
position som minderårigt och barn i förhållande till förälder. Barnrättsfrå-
gor, såväl som brottsofferfrågor, har kommit att ta utrymme på arenan för 
mänskliga rättigheter. Det våldsutsatta barnets rättigheter och intressen 
utvecklas som teoretisk utgångspunkt genom att jag i det följande tecknar 
en bild av barnets rättigheter (2.2.1) och brottsoffrets rättigheter (2.2.2) i 
sammanhanget.

287. Foynes m.fl. (2009)
288. Det krävs att personal vid myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom 

(och diverse andra myndigheter) iakttar sin anmälningsplikt enligt 14:1 SoL eller att soci-
alnämnden på annat sätt får kännedom om att barnet riskerar att fara illa – och/eller att 
barnets utsatthet polisanmäls. Anmälan till polis resp. socialtjänst behandlas nedan i början 
av respektive avhandlingsdel om vägen genom processen, avsnitt 4.1.2 om inledande av 
barna vårdsutredning, respektive avsnitt 6.1.2 om inledande av förundersökning.

289. Irgens & Moqvist (2002) s. 51 ff. Se även SOU 2001:18 s. 69.
290. Tingberg (2010) En av de anledningar till att inte anmäla, som framfördes i studien, 

var att föräldrarna själva sagt att de hade en pågående kontakt med socialtjänsten. Se vidare 
a.a.s. 23 ff.

291. Nielsen (2001) s. 113.
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2.2.1 Barnets rättigheter
2.2.1.1 Inledning

Individens mänskliga rättigheter, uttryckta och preciserade i internatio-
nella överenskommelser, gäller oavsett individens ålder och därmed även 
barn. Att barns rättigheter särskilt ska främjas framgår dock av stadgan-
den på ett flertal olika nivåer. I målsättningsstadgandet i 1:2 RF anges att 
det allmänna ska verka för att barns rätt tas tillvara. Respekten för barns 
fysiska och psykiska integritet – och bekämpandet av våld mot barn – till-
hör de prioriterade delarna i regeringens strategi för att förverkliga barnets 
rättigheter.292

Skyddet av barns rättigheter utgör också en målsättning för EU – vilket 
uttrycks i EU-fördraget – och barnets rättigheter utgör en av artiklarna i 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.293 EU har också en sär-
skild agenda för barnets rättigheter, där skapandet av ett mer barnvänligt 
rättsväsende är en nyckelåtgärd.294 Barnrättsligt arbete pågår även inom 
Europarådet.295 Till detta hör bland annat Europarådets riktlinjer för ett 
barnvänligt rättsväsende och dess riktlinjer ifråga om nationella strategier 
för att skydda barn från våld.296

Det mest framträdande barnrättsdokumentet är förstås FN:s barnkon-
vention. Barnkonventionen har sagts utgöra vår tids samhälleliga barnper-
spektiv, eftersom den uttrycker världssamfundets gemensamma syn på barn 
och ungdomar.297 Den presentation av barnets rättigheter som följer i de 
närmaste avsnitten, bygger främst på barnets rättigheter såsom de uttrycks 
i barnkonventionen.298 Det bör därför inledningsvis noteras att barnkon-
ventionen inte i sig utgör svensk lag; konventionen har införlivats i svensk 

292. Se prop. 2009/10:232.
293. Art. 3.3. st. 2 Fördraget om Europeiska Unionen, respektive art. 24 Europeiska Uni-

onens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 303/01. I EU-stadgan anges bl.a. 
att barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd, och att vid 
alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata insti-
tutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Vidare stadgas att varje barn har rätt 
att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda 
föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

294. European Union Agenda for the Rights of the Child, 15 February 2011.
295. Ett exempel är den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter (Eu-

ropean Convention on the Exercise of Children´s Rights) som kan ses som ett komplement 
till FN:s barnkonvention genom att den framförallt reglerar olika åtgärder av processuell art, 
som kan komma att främja möjligheterna för barn att faktiskt komma i åtnjutande av sina 
rättigheter enligt barnkonventionen. Se även de olika dokument som refereras i det följande.

296. Se Europarådets Guidelines of the Council of Europe on Child Friendly Justice, 17 
November 2010, och Policy Guidelines on Integrated National Strategies for the Protection 
of Children from Violence, 18 November 2009.

297. SOU 1997:116 s. 137. Jämför dock Schiratzki som i polemik med den svenska Barn-
kommittén konstaterar att världssamfundets kollektiva syn på barn är tämligen splittrad. 
Reservationer visar att konventionsstaternas ambition att följa barnkonventionen varierar, 
Schiratzki (2005) s. 19.

298. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990, se prop. 1989/90:107.
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rätt genom transformering. Svenska bestämmelser på olika områden har 
anpassats till konventionens krav. Att barnkonventionen inte inkorpore-
rats har främst att göra med att den innehåller många relativt vaga formu-
leringar och ett icke obetydligt inslag av målsättningsartiklar som siktar 
till ett gradvist genomförande. Därmed används konventionen i vårt land 
istället som ett instrument för fortgående förändring i syfte att förbättra 
barns ställning på alla områden.299 Vidare kan nämnas att regeringen vid 
sin senaste kartläggning (år 2011) av hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med rättigheterna i Barnkonventionen konstaterade att 
överensstämmelsen överlag är god. Den svenska lagstiftningen bedömdes 
vara väl utbyggd med hänsyn till rättigheterna och de svenska reglerna 
ansågs ofta överstiga de minimikrav som ställs i barnkonventionen.300

Enligt principen om fördragskonform tolkning ska också domstolar, 
myndigheter, kommuner och landsting tolka och tillämpa lagar och för-
ordningar så att åtagandena enligt barnkonventionen respekteras så långt 
det är möjligt inom ramen för den svenska lagstiftningens ordalydelse.

2.2.1.2 Barnets rätt till sina föräldrar och familjeliv

En utgångspunkt i barnkonventionen är att familjen är den naturliga mil-
jön för samhällets alla medlemmar och särskilt för barns utveckling och 
välfärd.301 Att familjen är den grundläggande enheten i samhället prokla-
meras också i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
(art. 16) och flera efterföljande rättighetsinstrument. Familjens autonomi 
värderas i alla samhällen och rätten till privatliv och familjeliv garanteras i 
internationella dokument om mänskliga rättigheter.302 Även i RF anges att 
det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv.303

Flera av barnkonventionens stadganden avser barnets rätt till sina för-
äldrar. I art. 7 (1) fastslås bland annat barnets rätt att, så långt det är möj-
ligt, få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem. Det ansvar och 
de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar ska vidare, enligt 
art. 5, respekteras, och konventionsstaterna ska enligt art. 18 göra sitt 
bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har 
gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Enligt art. 9 (1) 
ska konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräld-

299. Se vidare, SOU 1997:116 s. 75 ff.
300. Ds 2011:37 s. 19 f. Ingenting i konventionen inverkar på bestämmelser – i nationell 

rätt eller för staten gällande internationell rätt – som går längre än konventionen vad gäller 
att förverkliga barnets rättigheter, art. 14 barnkonventionen. I regeringens strategi för genom-
förande av barnkonventionen (år 1998) ansågs svensk lagstiftning i allmänhet gå väsentligt 
längre än konventionens krav, prop. 1997/98:182 s. 18.

301. I barnkonventionens inledning uttalas betydelsen av att barnet, för att kunna uppnå 
en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i 
en omgivning av lycka, kärlek och förståelse.

302. Se särskilt art. 8 EKMR.
303. 1:2 st. 4 RF.
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rar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är under-
ställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga 
förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets 
bästa. Det anges att ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, 
till exempel vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas 
sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angå-
ende barnets vistelseort. Konventionsstaterna ska vidare, enligt art. 9 (3), 
respektera rätten för det barn som är skilt från den ena eller båda föräld-
rarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt 
kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

Enligt svensk lagstiftning, 6:15 FB, har barn rätt till umgänge med en 
förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att 
barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kon-
takt. Barnets föräldrar ges i lagstiftningen ett gemensamt ansvar för att bar-
nets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans 
med så långt möjligt tillgodoses.304 Förälder som vill umgås med sitt barn 
kan, enligt 6:15 a FB, väcka talan om umgänge. Lagen ger också möjlighet 
för domstolen att, vid beslut om umgänge med en förälder som barnet inte 
bor tillsammans med, besluta att en person som utses av socialnämnden 
ska medverka vid umgänget (s.k. umgängesstöd).305

Om konventionsstaten har orsakat separationen mellan barn och föräl-
der (t.ex. genom frihetsberövande eller fängslande) åläggs staten i art 9 (4) 
barnkonventionen en skyldighet att informera föräldrar och barn om deras 
respektive vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna skulle vara 
till skada för barnet. Konventionsstaterna ska vidare enligt art. 25 erkänna 
rätten för ett barn som har omhändertagits av behöriga myndigheter för 
omvårdnad, skydd eller behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa, 
till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla andra 
omständigheter rörande barnets omhändertagande.

Barnets rätt till familjeliv framgår, vid sidan av barnkonventionen, också 
av EKMR. Enligt art. 8 har envar rätt till skydd för sitt privat- och familje-
liv. Detta innebär således att både föräldrar och barn har rätt till familjeliv, 
även om anspråken kan se olika ut.306 Europadomstolens praxis – i relation 
till barnets rätt till familjeliv – har främst fokuserat på att skydda barnets rätt 
till familjeliv med sin ursprungsfamilj. Ifråga om barn som omhändertagits 
och placerats i ett annat hem än det egna, ska staten, genom tillräckliga och 
varaktiga ansträngningar, verka för en återförening av ursprungsfamiljen. 
När barnet har varit omhändertaget en längre tid kan dock barnets intresse 

304. 6:15 st. 2 FB. Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.
305. 6:15 c FB. Beslut om umgängesstöd förutsätter att barnet har behov av det och 

gäller för viss tid samt kräver ett yttrande från socialnämnden. När rätten beslutat om um-
gängesstöd ska socialnämnden utse viss person att medverka vid umgänget och följa upp hur 
umgänget fungerar och verka för att stödet inte består längre än nödvändigt.

306. Se särskilt Mattsson (2010) s. 50 ff.
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av att få behålla sin nuvarande situation som familjehemsplacerad ta över 
intresset av att ursprungsfamiljen återförenas och därmed rätten till famil-
jeliv även inkludera familjehemmet och familjehemsföräldrarna.307 Barnets 
rätt till familjeliv kan således innefatta rätten till en relation till och kon-
takt med såväl ursprungsfamiljen som familjehemmet.308 Det synes enligt 
Mattsson pågå en rättsutveckling (om än långsam och splittrad) mot en 
mer pluralistisk och mångfacetterad syn på familjebegreppet inom ramen 
för Europadomstolens avgöranden.309 Klart är att staten kan ha skyldighet 
att aktivt ingripa för att tillgodose en individs rätt till familjeliv, men också 
för att skydda mot intrång i familjelivet.

Enligt art. 16 barnkonventionen får inget barn utsättas för godtyckliga 
eller olagliga ingripanden i sitt privat- eller familjeliv. Som nämndes ovan 
föreskriver konventionen (i art. 9.1) förutsättningar under vilka direkt 
statlig intervention för att skydda barnets bästa medges; exempelvis vid 
övergrepp mot barnet från föräldrars sida. Givet att det främsta ansvaret 
för stater är att säkerställa att barn inte separeras från sina föräldrar mot 
deras vilja, får undantag endast ske i fall då behöriga myndigheter, som är 
underställda rättslig prövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämp-
liga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets 
bästa. I art. 9.2 stadgas vidare att vid sådant förfarande ska alla berörda 
parter beredas möjlighet att delta i förfarandet och lägga fram synpunkter. 
Som utvecklas närmast nedan anger barnkonventionen explicit i artikel 19 
staters skyldighet att vidta rättsliga och samhälleliga åtgärder för att till-
handahålla barn skydd mot alla typer av våld i föräldrarnas vård.

2.2.1.3 Barnets rätt till skydd mot våld och övergrepp

Artiklarna 34 och 37 i barnkonventionen förbjuder sexuella övergrepp 
mot barn respektive grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning av barn. Dessa bestämmelser kompletteras och utsträcks av 
artikel 19, som skyddar barnet mot alla former av våld och övergrepp. 
Enligt art. 19 ska konventionsstaterna vidta:

alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 
utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 
eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrar-
nas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

Vidare anges i art. 19.2 att sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som 
kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet 
av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand 

307. Vid placeringen uppstår ett förhållande som rör såväl barnets som familjehemsför-
äldrarnas privat- och familjeliv. Se vidare, Mattsson (2010) s. 50 ff.

308. Mattsson (2010) s. 62.
309. Mattsson (2010) s. 50 ff.
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om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och 
för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och 
uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om 
så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.

Barnrättskommittén har i en allmän kommentar år 2011 närmare beskri-
vit konventionsstaternas skyldigheter enligt artikel 19.310 I kommentaren 
uttalas att artikeln avser alla former av våld och övergrepp, utan undantag 
och oavsett svårhetsgrad.311 Konventionsstaterna kan dock beakta faktorer 
såsom exempelvis frekvens och avsikt att skada i sina åtgärdsstrategier, för 
att möjliggöra proportionella ingripanden.

I sin allmänna kommentar om barnets rätt till skydd mot aga  (nr 8 från 
år 2006) uttalar barnrättskommittén att beslut om att åtala föräldrar, eller 
att formellt ingripa i familjen på andra sätt, bör fattas med stor omsorg, 
på grund av barnets beroendestatus och den unika intimiteten i familjere-
lationer. Att lagföra föräldrar är, enligt samma kommentar, i de flesta fall 
sannolikt inte till barnets bästa. Åtal och andra formella ingripanden (t.ex. 
att avlägsna barnet eller förövaren från familjen) bör endast fortgå om det 
betraktas som nödvändigt för att skydda barnet från påtaglig skada och 
betraktas som barnets bästa.312 Kommittén har dock i vissa fall uttryckt oro 
för att avsaknad av åtal kan leda till ett förnekande av barnets/offrets rätt 
till rättvisa och upprättelse.313

Kommittén uttalar vidare i sin allmänna kommentar från 2011 att det i 
nationell lag ska finnas tydliga operativa rättsliga definitioner av de olika 
typerna av våld som beskrivs i artikel 19, för att förbjuda alla former av 
våld i alla sammanhang.314 Behovet betonas av att staternas strategier är 
barnrättsbaserade (child rights-based), och att det sker ett paradigmskifte 
så att barnet betraktas som rättighetsbärare och inte primärt som objekt 
eller ”offer”, samt att barnets värdighet kräver att varje barn respekteras 
och skyddas som en rättighetshavare och som en unik och värdefull männi-
ska med egen personlighet, olika behov, intressen och privatliv. Rättssäker-
het sprincipen ska gälla fullt ut för barn som den gör för vuxna.315 Det har 
i litteraturen särskilt framhållits hur tydligt Barnrättskommittén betonar 
rättighetsperspektivet i relation till skydd mot våld.316

Ifråga om de olika åtgärder som staterna är skyldiga att vidta för att 
skydda barnet mot alla former av våld och övergrepp uttalar kommittén 
bland annat att konventionsstaterna ska göra översyn av, och ändringar i, 

310. CRC/C/GC/13. Se även Svevo-Cianci m.fl. (2011) och Hart, Lee & Wernham (2011) 
som diskuterar kommentaren.

311. Att aga inkluderas i art. 19 – trots att det inte uttryckligen nämns i bestämmelsen – 
framgår av barnrättskommitténs allmänna kommentar angående aga, CRC/C/GC/8, p. 20.

312. CRC/C/GC/8 p. 41.
313. Hodgkin & Newell (2002) s. 274.
314. CRC/C/GC/13 p. 17–18.
315. CRC/C/GC/13 p. 3 b–d.
316. Se Hart, Lee & Wernham (2011).
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nationell lagstiftning i enlighet med artikel 19 för att säkerställa ett absolut 
förbud mot alla former av våld och övergrepp mot barn och att det finns 
effektiva och lämpliga sanktioner mot förövare, och att barnet ges effektiv 
tillgång till upprättelse och gottgörelse.317

Avseende rättsliga ingripanden uttalar Barnrättskommittén allmänt att 
rättssäkerhet en alltid och i alla ärenden måste respekteras. I synnerhet 
ska barnets skydd och fortsatta utveckling utgöra det primära syftet med 
beslutsfattandet, med hänsyn tagen till det lindrigaste ingripande som är 
motiverat utifrån omständigheterna. Några av de aspekter som betonas i 
denna del är att barn som är offer för våld och övergrepp bör behandlas 
på ett barnvänligt och barnanpassat sätt genom hela rättsprocessen – med 
hänsyn till barnets personliga situation, behov, ålder, kön, funktionshinder 
och mognadsnivå – och barnets fysiska, mentala och moraliska integri-
tet ska fullt ut respekteras. I alla förfaranden som rör barn som utsatts 
för våld och övergrepp måste en skyndsamhetsprincip  tillämpas, samtidigt 
som rättsstatsprincipen respekteras.318

Barnrättskommittén konkretiserar att rättsliga ingripanden kan bestå av 
a) differentierade och medlande reaktioner som familjerådslag, mekanis-
mer för alternativ tvistlösning, och arrangemang som grundas på reparativ 
rättvisa , b) ingripanden av familjedomstol som leder till en specifik åtgärd 
för att skydda barnet, c) straffrättsliga förfaranden, som måste tillämpas 
strikt i syfte att avskaffa utbredd praxis att rättsligt eller i praktiken ge 
straffrihet; särskilt av de statliga aktörerna, d) disciplinära eller administra-
tiva förfaranden mot professionella för försumlig eller olämplig hantering 
av misstänkta fall av barnmisshandel (antingen interna förfaranden inom 
ramen för branschorganisationer för brott mot etiska regler eller vårdstan-
darder, eller externa förfaranden), och slutligen e) domstolsbeslut för att 
garantera kompensation och rehabilitering för barn som har drabbats av 
våld och övergrepp i dess olika former.319

Kommittén framhåller familjens betydelse i att ge barn omvårdnad och 
skydd, men understryker samtidigt att majoriteten av våldet mot barn sker 
inom familjen, varför intervention och stöd krävs. Förebyggande arbete 
ska inkludera föräldrastöd, krisverksamhet och förstärkt samarbete mellan 
psykiatrisk vuxenvård, missbrukarvård och barnskydd.320

I sammanhanget bör också framhållas art. 3 EKMR, som stadgar att 
ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning. Tillsammans med art. 1 EKMR, som anger att har staten 
ådragit sig att garantera var och en som befinner sig under deras juris-
diktion de fri- och rättigheter som anges i konventionen, innebär art. 3 
att staten har en positiv förpliktelse att ge ett effektivt skydd, särskilt åt 

317. CRC/C/GC/13 p. 41 d och f.
318. CRC/C/GC/13 p. 54.
319. CRC/C/GC/13 p. 55.
320. CRC/C/GC/13 p. 3h och 47 c.
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barn och andra sårbara personer, och att vidta rimliga åtgärder för att 
förhindra misshandel och kränkande behandling  som myndigheterna hade 
eller borde ha haft kännedom om.321 Staten har med andra ord, genom 
sina myndigheter, skyldighet att agera för att värna den rätt som indivi-
den åtnjuter. Myndigheters underlåtenhet  att ingripa vid kännedom om att 
barn far illa har betraktas som brott mot EKMR.322 Här ska noteras att det 
för skyldighet att ingripa inte krävs att våldet eller övergreppen är bevisade 
i en brottmålsrättegång, och det krävs inte heller att (det underlåtna) ingri-
pandet ändå inte skulle ha gjort någon skillnad i förhållande till upptäckt 
av barnets utsatthet eller för att förhindra den. Statens ansvar avser rim-
liga åtgärder som kunde ha haft en reell möjlighet att påverka utsattheten 
eller mildra skadan.323 Statens skyldighet innefattar effektiv och skyndsam  
utredning vid misstankar.324

Vad som avses med ”omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning” enligt art. 3 EKMR har konkretiserats i Europadomstolens 
praxis. Exempelvis har konstaterats att allvarlig vanvård omfattas,325 lik-
som upprepade sexuella övergrepp .326 Ifråga om fysisk misshandel har i 
ett mål en styvfars kraftfulla slag med en trädgårdskäpp mot en nioåring – 
något som han friats för i nationell domstol med hänsyn till rätten till 
”försvarliga tillrättavisningar” (reasonable chastisement) – ansetts tillräck-
ligt svårartat för att falla in under art. 3, och staten bedömdes ha kränkt 
barnets rätt till skydd.327 En fysisk bestraffning av barn som inte ansågs 
tillräckligt allvarlig för att omfattas av art. 3, var å andra sidan en lärares 
tre slag med en gymnastiksko utanpå byxorna på en sjuårig pojke.328 Vid 
bedömningen av den förnedrande behandling som ska anses falla in under 
art. 3 har Europadomstolen också uttalat att den måste uppnå en viss svår-
hetsgrad; denna är dock relativ och beroende av faktorer såsom den för-
nedrande behandlingens karaktär och sammanhang, dess varaktighet samt 
fysiska och psykiska effekter.329

Avseende barnets rätt till skydd ska noteras att barnkonventionen även 
innehåller bestämmelser med sikte på barn som är omhändertagna för sam-
hällsvård (t.ex. när barnet för sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar 
i sin familjemiljö). Omhändertagna barn har rätt till särskilt skydd och 
bistånd (art. 20) och regelbunden översyn (art. 25). Av FN:s riktlinjer på 
området (”Guidelines for the Alternative Care of Children”), betonas sta-

321. E. m.fl. mot Storbritannien, dom 26 Nov 2002, p. 88.
322. Se särskilt målet Z. m.fl. mot Storbritannien, dom 10 maj 2001, där sociala myndig-

heters underlåtenhet att omhänderta barn som utsatts för allvarlig försummelse och psykisk 
misshandel ansågs falla in under art. 3 EKMR. Se även diskussionen nedan i avsnitt 3.1.4.

323. Se särskilt E. m.fl. mot Storbritannien, dom 26 nov. 2002, p. 89–91 och 99.
324. Danelius (2007) s. 75.
325. Se målet Z. m.fl. mot Storbritannien, dom 10 maj 2001.
326. E. m.fl. mot Storbritannien, dom 26 nov. 2002.
327. A. mot Storbritannien dom 23 sept 1998.
328. Se Costello-Roberts mot Storbritannien, dom 25 mars 1993.
329. Se A. mot Storbritannien, dom 23 sept 1998, p. 20.
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ternas roll i att säkerställa att föräldrar ges tillgång till stöd och behandling 
för att kunna uppfylla sina skyldigheter i förhållande till barnet. Avseende 
de problem som föranleder en placering handlar det om att adressera bak-
grundsfaktorer och att vidta åtgärder för att, bland annat, förhindra vålds-
utövande.330

2.2.1.4 Barns aktörskap, rätt till deltagande och tillgång till 
klagomekanism

Konventionens grundläggande syn på barn är att varje individuellt barn 
har mänskliga rättigheter som ska respekteras. Barn är samhällsmedbor-
gare med fullt och lika människovärde. Samtidigt är barn mera sårbara än 
vuxna och behöver därför särskilt skydd och stöd. I barnkonventionens 
barnsyn anses bilden av barn som beroende, sårbara och objekt för sam-
hällets omsorg, kombineras med bilden av barnet som subjekt och rättig-
hetsbärande aktör.331 Genom att urskilja barnets rättigheter från familjens 
rättigheter har barnkonventionen luckrat upp dikotomin privat/offentligt 
och konstituerat barn som oberoende aktörer med rättigheter visavi sina 
föräldrar och visavi staten.332 Aktörsperspektivet lyfts särskilt fram i den 
barnrättsliga litteraturen som ett sätt att synliggöra begränsningar i barns 
handlingsutrymme visavi vuxna och samhället; synsättet bygger både på 
barns aktörskap och på hur andra förhåller sig till barnet.333

Barns aktörskap är nära knutet till den rätt till deltagande som stadgas 
i art. 12 barnkonventionen och som är en av konventionens fyra grund-
principer.334 Det är här som barnkonventionen tydligast framhåller barnet 
som ett eget subjekt och en aktör, och bestämmelsen har därför betraktats 
som en av barnkonventionens mest radikala och progressiva.335 Enligt art. 
12 ska konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 
mognad. Vidare, enligt art. 12 (2), ska barnet, för detta ändamål, särskilt 
beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller 
ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lag-
stiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet.

Rätten till deltagande avser det barn som är i stånd att bilda egna åsik-
ter, och ingen åldersbegränsning är avsedd i relation till det. Barn kan bilda 

330. FN, A/RES/64/142.
331. En studie har gjorts av hur konventionens barnsyn återfinns i viss svensk rätt. Se 

bilaga 4 i SOU 2000:77 (Hur barnkonventionens barnsyn återfinns i föräldrabalken, social-
tjänstlagen och LVU).

332. Cass (1992) s. 142.
333. Se t.ex. Näsman (2004) s. 58 ff. och Mattsson (2006) s. 23 f.
334. De övriga tre är rätten att inte diskrimineras (art. 2) principen om barnets bästa (art. 

3) och rätten till liv och utveckling (art.6).
335. Se t.ex. Stern (2004) s. 182.
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åsikter från mycket tidig ålder, och även de yngsta barnen ska, enligt Barn-
rättskommittén, respekteras som de personer de faktiskt är och erkännas 
som aktiva medlemmar i familjen, gemenskapen och samhället.336 Att bar-
nets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mog-
nad anses innebära en aktiv skyldighet att lyssna till barnets åsikter och ta 
dem på allvar. Konventionen ger inget stöd för en fastställd minimiålder 
när barnets åsikter ska tillmätas betydelse, och mognad anses avse barnets 
förmåga att förstå och bedöma vilka konsekvenser som den aktuella frågan 
medför.337

Alla domstolsförfaranden som rör barnet inkluderar förstås den pro-
cess som handlar om att barnet behöver skyddas mot sin hemmiljö (för-
valtningsprocessen) och det har dessutom anförts att åtal mot föräldrarna 
omfattas, inte minst som följderna kan drabba barnet på ett dramatiskt 
sätt.338 I anslutning till detta kan nämnas att FN:s resolution från 2005 
med riktlinjer om rättskipning i ärenden som rör barn som blivit offer för 
eller vittnen till brott bland annat innehåller bestämmelser om att barn ska 
ges möjlighet att fritt och på sitt eget sätt uttrycka åsikter och bekymmer 
i samband med deras deltagande i rättsprocessen, deras oro beträffande 
säkerheten i förhållande till den anklagade, hur de föredrar att lämna vitt-
nesmål och vad de tycker om processens utgång.339 Barnets deltagande som 
brottsoffer i rättsprocessen behandlas närmare i 2.2.2.3 nedan.

Beträffande barnets rätt att höras (art. 12.2) är det av intresse om bar-
net hörs personligen, genom företrädare eller genom ett lämpligt organ. 
Vad gäller frågan om barn ska höras personligen i domstol har som argu-
ment för sådan hantering framhållits att barn därigenom tillerkänns kom-
petens och visas respekt för sina åsikter samt att ett direkt hörande ger ett 
bättre underlag för avgörandet. Mot att höra barn personligen i domstol 
har främst anses tala att barn kan känna stort obehag och rädsla inför 
och under ett sådant hörande. Det har också poängterats att barn troligen 
berättar mer om det hörs under mindre stela former och av specialister , 
personer som är experter på att prata med barn.340

Avseende barnets företrädare – när barnet till följd av sin ringa ålder 
eller annars inte har förmåga att framföra sina ståndpunkter, eller behöver 
skyddas från konsekvenser av sina åsikter och val – har i doktrinen fram-
förts att en förälder normalt är bäst ägnad att föra barnets talan så länge 
familjen fungerar, och annars en samhällsrepresentant i form av särskild 
företrädare för barn i brottmål eller offentligt biträde i LVU-mål.341

336. Brandin Berndtsson & Juhlén (2008) s. 124.
337. Brandin Berndtsson & Juhlén (2008) s. 124 f.
338. Brandin Berndtsson & Juhlén (2008) s. 126; Hodgkin & Newell (2002) s. 166.
339. Se vidare, FN, E/RES/2005/20 särskilt p. 19–21.
340. Eklund (2004) s. 41 f. Se även Hollander (2004).
341. Schiratzki (2005) s. 39 f.
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Sammanfattningsvis anses art. 12 i barnkonventionen inte ställa krav på 
att barnets ska ges talerätt i mål som rör dem själva. Uttryckliga krav ställs 
inte heller på att barnet ska höras personligen eller att det ska ske inför 
rätten, på vem som ska prata med barnet, på hur samtalet ska genomföras, 
dokumenteras eller redovisas och inte heller på vem som ska redovisa bar-
nets uppgifter för beslutsfattaren.342

Barnkonventionen har saknat en utarbetad internationell klagomeka-
nism. Staten åtar sig genom art. 44 att avge rapporter till Barnrättskommit-
tén vart femte år angående de åtgärder som de vidtagit för att genomföra 
konventionens rättigheter, men utöver denna granskning har inte funnits 
några sanktioner att tillgå när ett land inte lever upp till konventionsbestäm-
melserna. I ett tredje fakultativt tilläggsprotokoll till konventionen införs 
dock en internationell klagomekanism.343 Tilläggsprotokollet innebär att 
barn och deras ombud kan inlämna klagomål om rättighetskränkningar till 
Barnrättskommittén, som utreder om barnkonventionen åsidosatts. Kla-
gorätten förutsätter bland annat att alla nationella rättsmedel är uttömda, 
och att den individ eller grupp av individer vars rättigheter kränkts sam-
tycker till att klagomålet inlämnas.344 En av protokollets utgångspunkter 
är att barns särskilda beroendeställning kan skapa verkliga svårigheter för 
barn att föra talan om kränkningar av deras rättigheter. Rättsmedel och 
mekanismer på nationell nivå måste därför utarbetas för möjliggörande 
av att barn kan lämna klagomål (såsom tillgång till oberoende juridiskt 
ombud), och innebära alltigenom barnorienterade förfaranden.345 Tilläggs-
protokollet öppnades för signering i februari 2012, och träder i kraft efter 
att tio av FN:s medlemsstater ratificerat eller anslutit sig till det.346

2.2.1.5 Utsatta barns rätt till rehabilitering

Barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller över-
grepp har enligt artikel 39 barnkonventionen rätt till åtgärder för att 
främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning. Reha-
biliteringen ska äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självre-
spekt och värdighet. För barn som utsatts för våld och övergrepp uppmärk-

342. Se t.ex. Kaldal (2010) s. 131 med hänvisningar.
343. Tilläggsprotokollet Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on a communications procedure antogs den 9 juni 2011 av FN:s råd för mänskliga rättigheter 
(MR-rådet). De två tilläggsprotokoll som redan är ikraft – av vilka Sverige ratificerat båda – 
rör indragning av barn i väpnade konflikter respektive försäljning av barn, barnprostitution 
och barnpornografi. (Se prop. 2001/02:178 resp. prop. 2005/06:68).

344. Artikel 7 e) och 5 (2) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 
Child on a communications procedure. Det sistnämnda kräver normalt – med tanke på att 
vårdnadshavare är barnets ställföreträdare – att vårdnadshavare samtycker till klagomålet.

345. Tilläggsprotokollets ingress, Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on a communications procedure.

346. Hittills, dvs. per den 1 mars 2013, har Thailand och Tyskland ratificerat tilläggspro-
tokollet, och Republiken Gabon har anslutit sig till tilläggsprotokollet, dvs. tre stater. Sverige 
tillhör inte de 35 stater som har signerat protokollet.
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sammar Barnrättskommittén i behandlingsavseende särskilt att barnets 
åsikter måste ges vederbörlig hänsyn och vikt, att barnets säkerhet måste 
tryggas, att barnets eventuella behov av omedelbar säker placering måste 
uppmärksammas, liksom förutsedd påverkan av potentiella interventioner 
på barnets långsiktiga välbefinnande, hälsa och utveckling. Medicinska, 
psykiska, sociala och juridiska tjänster och stöd kan behövas för barn vid 
identifiering av övergrepp, liksom långsiktig uppföljning.347 I sin allmänna 
kommentar från 2006 avseende barnets skydd mot aga uttalar kommittén 
att aga och andra kränkande former av bestraffning kan orsaka allvarlig 
skada för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, och kan kräva 
lämplig hälsovård och annan behandling. Planering och tillhandahållande 
av vård och behandling bör ske tvärprofessionellt  av specialutbildade 
yrkesverksamma. Barnets åsikter ska tillmätas tillbörlig betydelse beträf-
fande alla aspekter av behandlingen och i att utvärdera den.348

2.2.1.6 Avvägning: barnets bästa

En av barnkonventionens grundpelare är begreppet barnets bästa. Vid alla 
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstif-
tande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet (art. 3.1). Över-
väganden om barnets bästa ska göras utifrån vad som är bäst på kort och 
lång sikt, och en tolkning av barnets bästa ska alltid överensstämma med 
hela konventionen; dvs. de olika rättigheter som barnet garanteras och i 
synnerhet de grundläggande principerna.349 Barnets bästa kan exempelvis 
inte användas för att rättfärdiga praxis som strider mot barnets mänskliga 
värdighet och rätt till fysisk integritet.350 Formuleringen att barnets bästa 
ska komma i främsta rummet (”be a primary consideration”), visar att 
barnets bästa aktivt måste övervägas, men att det kan finnas andra intres-
sen – såsom rättvisa och samhällsintressen i stort – som också bör beaktas 
och ibland väga tyngre.351

Barnets bästa används som begrepp i svensk rätt.352 Skrivningar om att 
hänsyn till barnets bästa ska vara vägledande eller avgörande och att beslut 
ska tas efter vad som är bäst för barnet förekommer på ett flertal ställen i 
lagstiftningen.353 Ifråga om hur begreppet ska tolkas råder det, enligt Schi-
ratzki, en relativ enighet bland jurister om att barnets bästa ska ses som 

347. CRC/C/GC/13 p. 52.
348. CRC/C/GC/8 p. 37.
349. De grundläggande principerna i barnkonventionen utgörs av artiklarna 2, 3, 6 och 

12, dvs. alla barns lika värde och rättigheter, barnets bästa, rätten till liv, utveckling och över-
levnad samt rätten att komma till tals.

350. CRC/C/GC/8 p. 26 och CRC/C/GC/13 p. 61.
351. Se t.ex. Brandin Berndtsson & Juhlén (2008) s. 49 och SOU 1997:116 s. 128.
352. Så har varit fallet under lång tid. Hänvisningar till barnets bästa har förekommit mer 

allmänt från 1900-talets början. Singer (2000) s. 48. Singer diskuterar olika sätt att bestämma 
barnets bästa och talar för egen del om barnets bästa som en rättslig målsättning. A.a. s. 49.

353. Se t.ex. 1:2 SoL och 6:2 a FB.
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ett ”öppet koncept”.354 Detta synsätt betyder att barnets bästa ska stå i 
samklang med samhällets kulturella och moraliska värderingar, vilket i sin 
tur medför att uppfattningen om vad som är barnets bästa kan variera 
beroende på i vilket samhälle ett barn lever.355 Principen om356 eller begrep-
pet barnets bästa får till stor del sitt innehåll, och sin preciserade innebörd, 
genom den praktiska tillämpningen. Barnets bästa betraktas som oprecist, 
föränderligt och relativt.357

Det har framförts att avsaknaden av kriterier för vad som avses med 
barnets bästa inom olika områden ger utrymme för olika tolkningsmöjlig-
heter av begreppet, vilket kan innebära en risk för att varje beslutsfattare 
tolkar på sitt sätt och att barnets rätt till likhet inför lagen äventyras. Å 
andra sidan har framhållits att tolkningen måste vara flexibel för att kunna 
ta hänsyn till det enskilda barnet: Bedömningar av barnets bästa måste all-
tid göras individuellt för varje beslut och bygga på kunskap och beprövad 
erfarenhet.358

I några lagstadganden – och i en del förarbeten – ges viss vägledning 
om vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av 
barnets bästa. Ett tydligt exempel på avvägningsfaktorer direkt uttryckta 
i lag utgörs av 6:2 a FB. Enligt bestämmelsens första stycke ska barnets 
bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
Att barnets bästa ska vara avgörande innebär enligt propositionen att det 
inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, såsom rätt-
visa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. 
Även om andra hänsyn naturligtvis kan finnas med i övervägandena, är 
det barnets bästa som till slut ska vara bestämmande för beslutet.359 Av 
bestämmelsens andra stycke framgår att vid bedömningen av vad som är 
bäst för barnet ska fästas särskilt avseende vid två faktorer: risken för att 
barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 
olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov 
av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Bestämmelsen har haft 
denna lydelse sedan 1 juli 2006, och dessförinnan skulle, vid bedömning av 

354. Schiratzki (2000) s. 53
355. Här diskuteras också negativa sidor av det öppna konceptet såsom risken för att 

likhet inför lagen och förutsägbarhet äventyras. Motsättningen finns mellan en öppen bedöm-
ning av barnets bästa där den enskilde rättstillämparen ”känner in” vilken utgång som passar 
bäst för barnet ifråga, och en traditionell rättstillämpning som kännetecknas av att bundna 
rättsregler tillämpas objektivt med målsättningen att likartade frågor ska få en likartad ut-
gång. Se vidare Schiratzki (2000) s. 54 f.

356. Barnets bästa betraktas ofta som en överordnad princip. Mattson (2002a) s. 35. 
I litteraturen diskuteras huruvida barnets bästa kan betraktas som en rättsprincip eller en 
rättsregel – eller en värdeprincip – och vilka konsekvenser olika betraktelsesätt kan få. Se även 
Singer (2000) s. 49 ff.

357. Se t.ex. förarbetena till den kompletterande bestämmelsen om barnets bästa i social-
tjänstlagens portalparagraf (1:2 SoL), prop. 1996/97:124.

358. SOU 2001:72 s. 96.
359. Prop. 2005/06:99 s. 85.
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barnets bästa, fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna, och risken att barnet utsätts för övergrepp 
eller annars far illa skulle (endast) beaktas.360 Bakgrunden till lagändringen 
var den grundläggande utgångspunkten att barn under alla omständigheter 
har en absolut rätt att aldrig någonsin behöva bli utsatta för våld, över-
grepp eller annan kränkande behandling av en förälder. För att tydliggöra 
att risken för att ett barn far illa alltid ska komma i främsta rummet vid 
bedömningen av vad som är barnets bästa omformulerades bestämmelsen 
så att särskilt avseende ska fästas både vid sådan risk och barnets behov av 
nära och god kontakt med båda föräldrarna.361

Ett exempel på resonemang utifrån en bestämmelse som endast anger 
hänsyn till barnets bästa i sin skrivning, utgörs av förarbetena till bestäm-
melsen i förundersökningskungörelsen 17 § FuK. Enligt nämnda bestäm-
melse får förhör med barn inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt 
med hänsyn till utredningens art och barnets bästa. Begreppet barnets bästa 
relaterades i bestämmelsens förarbeten till förmågan att anta ett barnper-
spektiv. Barnperspektivet formulerades som ”att i varje arbetsmoment för-
söka se skeendet med barnets ögon, att söka förstå barnets tankar och 
känslor. Hur påverkas barnet av att arbetet drar ut på tiden? Hur upplever 
barnet att bli förhörd en eller flera gånger?”362 Ett barnperspektiv har även 
i andra sammanhang beskrivits som se något ur barnets synvinkel, att se 
med barns ögon, och uttryckts som ett led i att uppfylla barnets bästa: Ett 
utvecklat barnperspektiv kan leda till att barnets bästa verkligen sätts i 
centrum.363

Vid införlivandet av barnkonventionen i svensk rätt uttalades i betän-
kandet att den avgjort viktigaste aspekten av barnets bästa är att barnet har 
ett varaktigt och stabilt förhållande till sina föräldrar: Kontinuitet i barnets 
relation till föräldrarna betraktas som ett av barns allra mest grundläg-
gande behov.364 I sina senaste slutsatser och rekommendationer till Sverige 
(Concluding Observations) år 2009 ger Barnrättskommittén en uppmaning 
om att förstärka medvetenheten om betydelsen och den praktiska tillämp-
ningen av barnets bästa, och att säkerställa att art. 3 vederbörligen åter-
speglas i lagstiftning och administrativa åtgärder.365

360. Lagstiftaren hade troligen inte avsett denna rangordning av faktorer, men bestäm-
melsen kom att tillämpas så. Se vidare SOU 2005:43 och prop. 2005/06:99.

361. SOU 2005:43 s. 199 och prop. 2005/06:99 s. 42.
362. SOU 2000:42 s. 68.
363. Se t.ex. prop. 1996/97:124 s. 99 och prop. 1997/98:182 s. 1.
364. SOU 1997:116 s. 135.
365. I sammanhanget nämns särskilt barnets bästa i utlänningsärenden. Se vidare, CRC/C/

SWE/CO/4.
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2.2.2 Brottsoffrets rättigheter
2.2.2.1 Inledning

Föreliggande studie tar (även) sikte på det våldsutsatta barnets position 
som brottsoffer. I sammanhang där det argumenteras för brottsofferfrågor-
nas vikt och betydelse poängterats ofta att brottsoffers rättigheter ytterst 
är hänförliga till grundläggande mänskliga rättigheter. Lindgren konstate-
rar i sin avhandling att stöd, skydd och hjälp till brottsoffer inte ska ges i 
första hand för att det är ”synd” om offren eller för att man ska vara snäll. 
Ytterst handlar det om att brottsoffer ska tillförsäkras sina grundläggande 
mänskliga rättigheter.366

Det har också framförts att den ökade betoningen av mänskliga rättig-
heter – att människor som individer har vissa rättigheter – är en utveck-
lingstendens som i det längre perspektivet bör ha bidragit till att brottsoff-
ret lyfts fram som något annat (eller något mera) än ett medel i domstol för 
att få gärningsmannen fälld. Det har troligen också bidragit till att brotts-
offer satts på den politiska agendan.367 Sedan omkring 1980 har i Sverige 
ett stort antal lagar och förordningar tillkommit eller utvidgats som direkt 
tar sikte på brottsoffrets säkerhet och rättigheter.368

Till bilden av brottsoffers rättigheter hör framför allt brottsofferdekla-
rationen, dvs. FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer 
för brott och maktmissbruk, som antogs 1985.369 Brottsofferdeklaratio-
nen innehåller principer om brottsoffers370 rätt till tillgång till rättvisa och 
rättvis behandling, rätt till ersättning från gärningsmannen, ersättning 
från staten och rätt till nödvändig hjälp (materiell, medicinsk, psykisk och 
social) från frivilliga eller offentliga organ.371 Deklarationer är normalt inte 
bindande – mer än som en måttstock – men kan ibland ges en status som 
liknar den som tillkommer konventioner. Brottsofferdeklarationen anses 
ha fått stort genomslag och dess övergripande principer betraktas i doktrin 
vara allmänt accepterade. Implementeringen av deklarationens bestämmel-
ser är dock ännu alltför otillräckliga för att deklarationen ska kunna anses 
ha uppnått status av sedvanerätt.372

FN har också antagit en resolution om rättskipning i ärenden som rör 
barn som blivit offer för eller vittnen till brott, vilken kommer att beröras i 

366. Lindgren (2004) s. 55. Se även Klette (2004).
367. Tham (2001) s. 31 f.
368. Tham (2011) s. 25. Samtidigt finns skiljelinjer om synen på gärningsmannen; brotts-

offrets väl ställs mot gärningsmannens. Se vidare a.a. s. 27 samt Persson (2004) s. 195 ff.
369. The 1985 General Assembly Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuse of Power. General Assembly resolution 40/34, annex, of 29 November 1985 
(Brottsofferdeklarationen).

370. Deklarationens definition av brottsoffer är vid och återges i avsnitt 1.3.1.4 ovan.
371. Enligt den engelska originaltexten access to justice and fair treatment, restitution, 

compensation and assistance.
372. Se Wergens (2011) s. 167 f. med hänvisningar.
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det följande.373 Vidare bör nämnas att Europeiska unionens råd antagit ett 
rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden, som nyli-
gen har ersatts av ett direktiv på samma område.374 I direktivet anges att 
dess syfte är att säkerställa att brottsoffer får lämplig information, lämp-
ligt stöd och skydd och kan medverka i straffrättsliga förfaranden. När 
brottsoffret är ett barn ska barnets bästa komma i främsta rummet och ett 
barnorienterat förhållningssätt ska ha företräde.375 Därtill har Europarådet 
antagit riktlinjer för ett barnvänligt rättsväsende.376 I det följande kommer 
några centrala punkter av brottsoffers rättigheter att belysas.

2.2.2.2 Offrets rättstrygghet  och skydd mot våld

Som framgått ifråga om avhandlingens utgångspunkter ovan (1.3.1.4) 
används begreppet brottsoffer i en vid och övergripande mening. Brotts-
offer (och begreppet) är nära förbundet med – men lever samtidigt ett eget 
liv i förhållande till – straffrätten och straffprocessen. Så anges exempelvis 
i Europarådets rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga för-
faranden att bestämmelserna inte medför någon skyldighet att se till att 
brottsoffer ges en behandling motsvarande den som ges parter i det rätts-
liga förfarandet. Bestämmelserna begränsas inte heller till att tillgodose 
brottsoffrens intressen inom ramen för straffrättsliga förfaranden i strikt 
mening.377 Detta överensstämmer med brottsofferdeklarationens defini-
tion, som innebär att en person kan betraktas som ett offer oavsett om 
förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller dömd.

I straffprocessen ska råda balans mellan den misstänktes rättssäker-
het  (att strafflagarna ska tillämpas på ett sådant sätt att ingen utsätts för 
övergrepp av staten till följd av denna tillämpning), och brottsoffrets (eller 
målsägandens) s.k. rättstrygghet .378 Rättstrygghet kan beskrivas som rätten 
att få statens skydd och bistånd i händelse av att en medborgare av en 
annan medborgare utsätts för övergrepp eller andra brott: Den som utsatts 
för brott ska kunna räkna med statens skydd och aktivitet när det gäller 
att beivra brott mot person.379 Rättstryggheten har beskrivits som innefat-
tande såväl enskildas möjligheter att få skydd mot brottslighet, som att den 

373. Guidelines on Justice in Matters involvning Child Victims and Witnesses of crime, 
FN, E/RES/2005/20.

374. Rådets rambeslut av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga 
förfaranden, EU, 2001/220/RIF, och Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställan-
de av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem, den 20 
september 2012.

375. Art. 1 och 2, Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av miniminor-
mer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem, den 20 september 2012.

376. Europarådet, Guidelines of the Council of Europe on Child Friendly Justice, 17 
november 2010.

377. Se Rådets rambeslut, EU, 2001/220/RIF, (särskilt p. 6 och 9).
378. Diesen (2011b) s. 326. Se även Wergens (2011) s. 165 om principen om rättvis rät-

tegång i sammanhanget.
379. Diesen (2003) s. 12.
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enskilde ska få återupprättelse när den drabbats av brott. I upprättelsen 
kan ingå att få någon fälld för brottet i domstol och möjligheten att få 
ersättning för sina kostnader och sitt lidande.380

2.2.2.3 Offrets tillgång till rättsväsendet och deltagande i processen

I brottsofferdeklarationen anges att offer har rätt att få tillgång till rätts-
väsendet och omedelbar upprättelse, enligt vad nationell lagstiftning med-
ger, för den skada som de har tillfogats.381 Rörande tillgång till rättsväsen-
det bör, i enlighet med deklarationens icke-diskrimineringsprincip (art.3), 
rättsväsendets struktur ta hänsyn till de hinder som många offer möter i 
sin tillgång till rättsväsendet på grund av faktorer som exempelvis kultur, 
språk, resurser och ålder.382

Tillgång till rättsväsendet för barn som är brottsoffer uppmärksammas 
särskilt i FN:s resolution om rättskipning i ärenden som rör barn som blivit 
offer för eller vittnen till brott, och i Europarådets riktlinjer för ett barn-
vänligt rättsväsende.383 Om barn ska betraktas som fullständiga rättighets-
bärare och tillåtas utöva sina rättigheter på ett sätt som tar hänsyn till deras 
kapacitet, måste de tillerkännas samma rättssäkerhet  som vuxna och ges 
tillgång till ett eget oberoende juridiskt ombud  i de processer som rör dem. 
Reglering som ger barnet rätt till ett eget juridiskt ombud, eller att någon 
institution inrättas att försvara barns rättigheter, anses särskilt angeläget i 
de ärenden och mål där det finns en möjlig konflikt mellan barnets och dess 
vårdnadshavares intressen.384

I sammanhanget påpekas att målet med riktlinjerna inte är att upp-
muntra barn att vända sig till domstol utan anledning och rättslig grund. 
Det säger sig självt att barn, likt vuxna, måste ha en solid rättslig grund för 
att väcka talan i domstol. Genom att tillgång ges till ett juridiskt ombud 
kan också ombudet övertyga barnet att inte väcka talan när det inte finns 
någon rättslig grund eller möjlighet till framgång. När barnets rättigheter 
har kränkts eller behöver försvaras och när barnets rättsliga ställföreträ-
dare (vårdnadshavare) inte gör det för barnets räkning, måste möjlighet 
finnas att frågan tas upp. Till utgångspunkterna hör att sambandet är 
starkt mellan frågor om tillgång till rättvisa, tillgång till juridiskt ombud 
och rätten att bli hörd.385

380. Bring & Diesen (2005) s. 71.
381. Artikel 4, svensk översättning, Brottsoffermyndigheten. Notera att den engelska ver-

sionen använder begreppet redress, på svenska översatt till upprättelse.
382. FN, ODCCP, 1999, s. 34.
383. FN, E/RES/2005/20, och Europarådets Guidelines of the Committe of Ministers of 

the Council of Europe on child-friendly justice.
384. Detta utvecklas särskilt i Europarådets dokument Guidelines of the Committee of 

Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice and their explanarory memoran-
dum, s. 32 ff.

385. Europarådets dokument Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on child-friendly justice and their explanarory memorandum, särskilt p. 94 och 97.
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Brottsofferdeklarationen anger att offer ska behandlas med medkän-
nande och respekt för sin värdighet.386 De judiciella och administrativa 
processernas lyhördhet för offrens behov ska främjas bland annat genom 
att offren informeras om sin roll och förfarandenas omfattning, att offrens 
åsikter och sak tillåts framföras och beaktas vid lämpliga skeden i förfa-
randena, att lämplig hjälp ombesörjs åt offren under rättsprocessen, och 
åtgärder vidtas för att minimera olägenheterna för offren, skydda deras 
privatliv och, då så behövs, säkerställa deras skydd mot hot och hämnd.387

I FN:s resolution med riktlinjer i ärenden som rör barn som blivit offer 
för eller vittnen till brott utvecklas dessa rättigheter. Som mål anges i reso-
lutionen att varje barn ska ha rätt att fritt och med egna ord uttrycka sina 
synpunkter, åsikter och övertygelser, och att vara särskilt delaktig i beslut 
som påverkar hans eller hennes liv, inbegripet sådana som fattas under 
rättsliga förfaranden. Barnets synpunkter ska beaktas efter hans eller hen-
nes förmåga, ålder, intellektuella mognad och utvecklingsförmåga.388 Mer 
specifikt anges i resolutionen att specialister på området ska göra allt för 
att ge barn som blivit offer eller vittne möjligheten att uttrycka åsikter och 
bekymmer i samband med deras deltagande i rättsprocessen.389 Barnet/off-
ret bör vidare ha tillgång till stöd från specialister  ifråga om ekonomiska 
och juridiska tjänster, rådgivning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster och 
utbildningstjänster, tjänster för fysisk och mental återhämtning och andra 
tjänster som krävs för barnets/offrets återanpassning. Allt sådant stöd ska 
inriktas på barnets behov och göra det möjligt för henne eller honom att 
delta effektivt i alla skeden av rättsprocessen.390 Det barn som blivit offer 
eller vittne till brott ska också få hjälp av stödpersoner från och med den 
första anmälan och ända tills dessa tjänster inte längre behövs.391

Barn ska vidare, genom olika åtgärder, skyddas mot lidande under rätts-
processen.392 Exempel på sådana åtgärder är att specialister  säkerställer att 
barnet är väl förtroget med processen. Det kan ske genom att barnet får 
berättat för sig vad som kan förväntas ske under processen; dvs. genom 
åldersanpassad information . Skydd mot lidande under processen anses 
också kunna handla om att förfaranden används där hänsyn tas till barnet, 
bland annat med förhörsrum som har utformats för barn, och att sektors-
övergripande tjänster för barnet är samlande på samma plats. Hänsyn kan 
vidare tas genom att utfrågningar av barnet sker vid tidpunkter på dagen 
som är lämpliga för barnets ålder och mognadsgrad. En aspekt som lyfts 
fram i Europarådets riktlinjer för ett barnvänligt rättsväsende är att barnet 

386. Art. 4 Brottsofferdeklarationen.
387. Art. 6 Brottsofferdeklarationen.
388. FN, E/RES/2005/20 p. 6 d.
389. FN, E/RES/2005/20 p. 21
390. FN E/RES/2005/20 p. 22.
391. FN E/RES/2005/20 p. 24.
392. Se särskilt FN E/RES/2005/20 p. 25 och 29–31.
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inte ska uteslutas från att höras enbart på basis av barnets ålder; istället ska 
rättsväsendet anpassa sig.393

Den övergripande utgångspunkten är att barnet ska kunna känna trygg-
het  under processen och att hänsyn tas i förhållande till det språk som 
används (anpassat till barnets ålder och förståelse) till barnets koncentra-
tionsförmåga och att samtliga inblandade professionella (poliser, domare, 
juridiska ombud, åklagare och socialsekreterare) är utbildade i att kommu-
nicera med barn och i användning av barnanpassat språk samt har utveck-
lade kunskaper i barnpsykologi.394 Barn ska vidare kunna intervjuas och 
förhöras i domstolen utom synhåll för den misstänkte gärningsmannen och 
om möjligt ska det finns separata väntrum och privata förhörsutrymmen i 
domstolsbyggnaden.395

Avslutningsvis bör noteras att det även finns konventioner i förhållande 
till särskilda offer, exempelvis Europarådets konvention om skydd för 
barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp396 och Europarådets 
konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet.397 I den förstnämnda föreskrivs bland annat att rättsväsen-
dets aktörer ska vara specialiserade och utbildade på området och enheter 
och avdelningar med sådan specialisering ska ha tillräckliga ekonomiska 
resurser.398

2.2.2.4 Offrets rätt till upprättelse och reparation

I brottsofferdeklarationen anges att judiciella och administrativa mekanis-
mer ska skapas och förstärkas för att garantera offer upprättelse genom 
formella eller informella förfaranden. Dessa ska vara snabba, rättvisa, bil-
liga och tillgängliga. Informella mekanismer för lösning av tvister, såsom 
medling, skiljeförfarande och sedvanerätt eller inhemska metoder, ska, då 
så är lämpligt, användas för att underlätta förlikning eller upprättelse för 
offer.399 I den handbok som utarbetats till deklarationen ges som exempel 

393. Det sistnämnda tillhör själva definitionen av barnvänlig rättvisa, se Guidelines of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice and their explanatory 
memorandum.

394. Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly 
justice and their explanarory memorandum, särskilt p. 14, 15, 56 och 61.

395. Se FN E/RES/2005/20 p. 32–34 för bestämmelser om barnets/offrets säkerhet.
396. I SOU 2010:71 föreslås att Sverige ska tillträda konventionen. Parallellt har också 

Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, 
sexuell exploatering av barn och barnpornografi (2011/93/EU) trätt ikraft. Direktivet, som in-
nehåller minimirekvisit på området, ska vara genomfört i svensk rätt senast i december 2013. 
I Ds 2012:45 lämnas förslag på författningsändringar med anledning av direktivet.

397. I Ds 2012:52 föreslås att Sverige ska tillträda konventionen. Konventionen avser våld 
mot kvinnor, vilket avser inbegripa våld mot flickor under 18 år, och berör även barn som 
bevittnat våld i familjen.

398. Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp, särskilt artiklarna 30 och 34–36.

399. Art. 5 och 7, Brottsofferdeklarationen.
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på det sistnämnda att ett flertal jurisdiktioner har etablerat eller förstärkt 
informell medling, konfliktlösning eller förlikningsförfaranden där de ome-
delbart inblandade parterna, och i vissa fall också lokalsamhället, kan ta 
en aktiv del i att bestämma om lämpliga följder och åtgärder. Förfarandena 
bygger på reparativ rättvisa (Restorative Justice).400

Förfaranden och forum för reparativ rättvisa  tydliggörs ytterligare i det 
utkast till en Brottsofferkonvention, som utarbetats vid det holländska vik-
timologiska institutet INTERVICT.401 Enligt art. 9 i utkastet ska konven-
tionsstaterna, där det är lämpligt, sträva efter att upprätta eller förbättra 
system för reparativ rättvisa, som syftar till att prioritera brottsoffrens 
intressen. Staterna ska understryka behovet av att gärningsmannen tar 
ansvar för brottet och erkänner de negativa följder av brottet som förorsa-
kats offret. I artikeln anges också att konventionsstaterna ska säkerställa 
att brottsoffer har valmöjlighet avseende forum för reparativ rättvisa. Om 
offret väljer sådana forum, måste dess mekanismer vara förenliga med off-
rens värdighet, med medkänsla samt med de rättigheter och tjänster som 
beskrivs i konventionen.402 Även i Wiendeklarationen om brott och rättvisa 
från år 2000 uttalades att handlingsplaner ska utvecklas till stöd för brotts-
offer, såsom mekanismer för medling och reparativ rättvisa.403

2.2.2.5 Offrets rätt till ersättning och kompensation

För att offrets förluster till följd av brott ska erkännas och bekräftas, ska 
system finnas för ekonomisk ersättning från gärningsmannen och/eller sta-
ten. Enligt brottsofferdeklarationen ska förövare i skälig mån ersätta off-
ret och dess familj eller anhöriga, genom återlämnande av egendom eller 
betalning för den lidna skadan eller förlusten, och genom ersättning för 
kostnader som ådragits till följd av brottet.404

FN-resolutionen anger att barn som offer i så stor utsträckning som 
möjligt ska ges ersättning för att nå fullständig gottgörelse, återanpassning 
och återhämtning. Förfarandena för att få och driva igenom ersättning bör 
vara lättillgängliga och anpassade till barn.405 Vidare anges i resolutionen 
att om hänsyn till barn tas, och riktlinjerna respekteras i förfarandena bör 
kombinerade straffrättsliga förfaranden och ersättningsförfaranden upp-

400. FN, ODCCP 1999 s. 41 ff.
401. Utkastet till konvention Draft UN Convention on Justice and Support for Victims of 

Crime and Abuse of Power, WSV, INTERVICT & TIWI, via webbsida: http://www.tilburgu-
niversity.edu/upload/f482b949-fb05-4fae-8632-0263d903d6dc_convention.pdf

402. Art. 9, Draft UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse 
of Power (min översättning), se noten ovan.

403. FN, A/RES/55/59, Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges 
of the Twenty-first Century, p. 27.

404. Se art. 8 Brottsofferdeklarationen.
405. FN, E/RES/2005/20 p. 35.
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muntras, tillsammans med informella och allmänna rättsliga förfaranden, 
till exempel reparativ rättvisa .406

2.2.2.6 Offrets rätt till hjälp och stöd

Brottsoffer ska, enligt brottsofferdeklarationen, få nödvändig materiell, 
medicinsk, psykologisk och social hjälp genom statliga, frivilliga, samhälls-
baserade och statliga resurser.407 Offren ska informeras om tillgången till 
hälso- och sjukvård och socialtjänst och annan relevant hjälp och snabbt 
få tillgång till detsamma. Vidare ska personal inom polisen, rättsväsen-
det, hälso- och sjukvården och socialtjänsten och annan berörd personal få 
utbildning som gör dem lyhörda för offrens behov, och ha riktlinjer för att 
säkerställa snabb och adekvat hjälp.408

2.2.2.7 Tankekonstruktion: ”brottsoffrets bästa”

Det finns inget begrepp om någon grupps bästa motsvarande det väl inar-
betade och lagstadgade barnets bästa. Brottsoffer har tillskrivits och till-
erkänts rättigheter, och även om det uttryckts att brottsoffret är den för-
fördelade parten och att hans eller hennes intressen därmed borde sättas i 
främsta rummet,409 finns ingen anvisning om att ”brottsoffrets bästa” ska 
vara vägledande i beslut som rör brottsoffer.

Det finns dock olika synsätt kring vad som är att betrakta som det bästa 
för offer för brott, och i likhet med, och om än i högre grad än, den intres-
seavvägning som (trots allt) ska göras vid tillämpning av begreppet barnets 
bästa, finns intressen som väger tyngre än brottsoffrets. I synnerhet gäller 
detta samhällets intressen. Ett intressant exempel till belysning av detta 
utgörs av EU-domstolens tillämpning av rådets rambeslut om brottsoffrets 
ställning i straffrättsliga förfaranden.410 Två män hade i nationell domstol 
åtalats för brott mot besöksförbud, utdömt som tilläggspåföljd avseende 
misshandel inom familjen (mot partner). Besöksförbuden innebar ett för-
bud att befinna sig närmare än 1 000 respektive 500 meter från brottsoffret 
eller att ta kontakt med henne under en period av 17 respektive 16 månader. 
De två dömda flyttade dock, relativt kort tid efter att förbuden meddelats, 
åter ihop med brottsoffren på brottsoffrens begäran.411 Till EU-domstolen 
hänsköts frågan om den vid brott inom familjen obligatoriska skyldigheten 
att utfärda besöksförbud, även när brottsoffren motsatt sig sådan påföljd, 

406. FN, E/RES/2005/20 p. 36. Se även p. 37 om olika former av ersättning.
407. Art. 14 Brottsofferdeklarationen.
408. Art. 15 och 16, Brottsofferdeklarationen.
409. Se t.ex. Diesen (2011a) s. 326.
410. Europeiska unionens domstol, dom 15 september 2011 i de förenade målen C483/09 

och C1/10.
411. Brottsoffren berättade i förhör att de själva, fullt medvetet och frivilligt, hade beslu-

tat att återuppta samlevnaden med de dömda, trots att dessa dömts för att tidigare ha angripit 
dem. EU-domstolens dom i de förenade målen C483/09 och C1/10, p. 23.
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var förenlig med rambeslutet om brottsoffers ställning. Domstolen fann att 
rambeslutet inte utgjorde hinder mot sådan rättstillämpning och erinrade 
om att det straffrättsliga skydd mot våld i hemmet som en medlemsstat 
säkerställer när den utövar sin repressiva makt inte bara avser att skydda 
brottsoffrets intressen, såsom brottsoffret uppfattar dem, utan också mer 
allmänna samhällsintressen.412

I relation till avvägningar mellan olika intressen kan här också pekas på 
det tidigare nämnda fenomen som framskymtat i Diesen & Diesens studier 
av förundersökningar avseende barnmisshandel inom familjen: att polis 
och åklagare främst betraktar barnmisshandel som ett socialt problem.  
Utredarna tenderar att göra en helhetsbedömning av familjesituationen 
istället för att utreda och lagföra brottet.413 Hänsynen synes inte främst 
avse brottsoffrets bästa utan förälderns/förövarens, i strid med det samhäl-
leliga intresset att beivra brott.

Som framgått ovan, handlar säkerställandet av offrets rättigheter till 
stor del dels om att brottsoffret får rättvis behandling och stöd i proces-
sen – en verklig och lämplig roll i det straffrättsliga systemet såsom det 
uttrycks i EU:s rambeslut – dels tillgång till rättvisa och upprättelse. I den 
viktimologiska forskningen betonas ofta att offrets intressen inte kan till-
godoses i det traditionella straffrättssystemet,414 men också att brottsoff-
rens intressen missuppfattas; vad brottsoffer främst vill ha är inte hämnd, 
utan upprättelse.415 Det brott som begåtts mot offret skapar inte en skuld 
till samhället, som ska betalas med ett kännbart straff, utan en direkt för-
pliktelse till upprättelse i förhållande till offret.416

Det finns olika synsätt ifråga om vad som är upprättelse för brottsoffer. 
Upprättelse kan ske genom att förövaren bestraffas och själva straffrätts-
systemet har en symbolisk funktion för många offer genom den bekräftelse 
en (fällande) dom ger.417 Det har också framförts att upprättelse bör ses 
som det centrala och beaktansvärda brottsofferintresset i straffrätten.418 
Upprättelse kan i sammanhanget betyda att brottsoffret får sin kränkning 
erkänd och får uppleva att kränkningen hanteras och värderas på ett rätt-
vist sätt, med beaktande även av brottsoffrets perspektiv på kränkning-
en.419 En ytterligare komponent i upprättelsen i form av en fällande dom 
kan vara att gärningsmannen förpliktigas att utge ett skadestånd till sitt 

412. EU-domstolens dom i de förenade målen C483/09 och C1/10, p. 61 och 70.
413. Själva polisanmälan anses i vissa fall vara straff nog för föräldern när offret är ett 

eget barn Se ovan i avhandlingsämnets bakgrund och kontext (1.1) och Diesen & Diesen 
(2009) särskilt s. 253 f. och s. 263 f.

414. Se t.ex. Buruma (2004) s. 2.
415. Se t.ex. Fattah (1997) s. 265 med hänvisningar.
416. Fattah (1997) s. 265.
417. Diesen (2011a) s. 320. och van Dijk (2009).
418. Burman (2011a) s. 279 ff.
419. Burman (2011a) s. 290.
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offer. Upplevelsen av upprättelse, i synnerhet till följd av ekonomisk ersätt-
ning, kan dock problematiseras när det gäller barn.420

Den holländske viktimologen van Dijk har, i ett internationellt perspek-
tiv, analyserat de ideologiska tendenserna i brottsofferrörelsen och funnit 
fyra vad han kallar ”viktimagogiska ideologier” (victimagogic ideologi-
es421); med vilket han avser ideologier om de bästa sätten att behandla, 
vägleda och stötta brottsoffer.422 Ideologierna, i det följande benämnda 
som ”brottsofferideologier”, kan tjäna som underlag för förståelsen av 
situationen i Sverige idag, för olika reaktioner på föräldrars våld och för 
ett allmänt tankekoncept om ”brottsoffrets bästa”. De fyra ideologierna 
tar sikte på omsorg, vedergällning, konfliktlösning och rehabilitering, samt 
abolitionism.

Omsorgsideologin  (the care ideology), för det första, baseras på väl-
färdsstatens principer423 och uppfattar det som samhällets skyldighet att så 
långt möjligt fånga upp och avhjälpa de problem som medborgarna utsätts 
för med anledning av olika missöden, däribland brott. Det har i forskning 
framhållits att när ett brott har begåtts, riktas samhällets resurser främst 
på att lagföra förövaren, medan väldigt lite görs för att hjälpa brottsoffret 
att återhämta sig.424 En stor del av den politiska brottsofferdiskursen i Sve-
rige baseras dock på omsorg: Brottsoffer uppfattas få psykologiska, ekono-
miska och andra problem, vilka det är samhällets ansvar att ta hand om.425

Tyngdpunkten i denna ideologi ligger, enligt van Dijks beskrivning, på 
att vidta åtgärder för offren, snarare än att fokusera på illgärningens brotts-
liga karaktär. Omsorgsideologin har identifierat olika former av dolda ska-
dor och olägenheter som brottsoffer utsätts för, och som tidigare förbisetts. 
Dolda skador kan vara psykologiska svårigheter eller försörjningssvårighe-
ter. Skadorna kan också ha varit dolda på mer grundläggande vis, såsom 
är fallet för brottsoffer som inte vågar polisanmäla brott av rädsla för 
repressalier (t.ex. barn, makar, homosexuella och andra sårbara grupper). 

420. Se t.ex. Nielsen (1995) s. 174 och Weinehall (1997) särskilt s. 274, och vidare i fram-
ställningen.

421. De ”viktimagogiska” ideologierna avser ’ideologically inspired agendas for affirma-
tive action’. van Dijk (1988) s. 115.

422. Van Dijks ideologier beskrivs även av Nielsen & Snare med exemplifieringar från 
Danmark, se Nielsen & Snare (1998) och Nielsen (1995). Jämför även van Dijks ideologier 
med t.ex. Elias (1996) som för forskningens vidkommande presenterar sju ”alternativa ideo-
logier”. Dessa ideologier – critical/liberal ideology, fundamentalist feminist ideology, radical 
feminist ideology, critical/radical/socialist ideology, left realist ideology, peacemaking ideology 
och critical/radical/feminst ideology – förs fram som alternativ till law and order eller ”right 
realist” ideology. Elias (1996) s. 16 ff. Vilken ideologisk grund den viktimologiska forskning-
en har, eller bör ha, är således en annan fråga än de (viktimagogiska) ideologier som van Dijk 
presenterar och som avser ideologiska grunder för brottsofferfrågornas bedrivande i en inter-
nationell kontext; här översatta till ideologier om vad som är brottsoffrets bästa.

423. Dessa behandlas i kap. 3 nedan.
424. Se t.ex. Fattah (1986) s. 1.
425. Tham (2011) s. 26. För en närmare beskrivning och analys av de politiska partiernas 

rättspolitik (inklusive brottsofferpolitik) se Persson (2004).
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Statliga ersättningssystem, socialt arbete i allmänhet och funktioner som är 
särskilt inriktade på att hjälpa brottsoffer (t.ex. hjälptelefoner) är exempel 
på åtgärder som är förenliga med omsorgsideologin. De flesta frivilligorga-
nisationer med brottsofferstödjande verksamhet och självhjälpsgrupper för 
brottsoffer grundas också i omsorgsideologin.426 Möjligen kan här också 
inrymmas den ovan nämnda tendensen, som identifierats i den brottsut-
redande verksamheten, att betrakta lindrigare (straffbar) barnmisshandel 
som ett socialt problem  som istället ska mötas med sociala åtgärder.

För det andra finns vedergällning sideologin (the retributive or crimi-
nal justice ideology). Här placerar van Dijk främst straffrättssystemet. Till 
grund för straffrätten ligger skiftande ideologier och ofta kan det spåras 
aspekter av fler än en.427 Det anses vara i linje med denna ideologi att kräva 
strängare straff av hänsyn till offret och att stärka offrets position i straff-
processen. Inflytande över exempelvis åtalsbeslut och straffmätning ska ges 
utifrån att straffrätten ska tillfredsställa offrets behov av rättvisa, moralisk 
resning och hämnd. De som har farit illa ska få moralisk upprättelse och 
via ombud kunna påverka de juridiska processerna. Ett uttryck för denna 
ideologi kan exempelvis vara att ge anhöriga till mordoffer möjlighet att 
inför rätten uttala sig om sina känslomässiga upplevelser av brottet.428 
För Sveriges del har under 00-talet genomförts straffskärpningar och även 
andra typer av intensifieringar i repressiv riktning, för de slags brott mot 
person som befinner sig i kärnan av brottsofferpolitiken (och brottsoffer-
begreppet).429

En tredje brottsofferideologi är rehabilitering  och upprättelse. Denna 
ideologi (the rehabilitation ideology) går tillbaka till ett synsätt på brott 
som en konflikt mellan två parter.430 Konflikten ska hellre lösas genom att 
ge båda parter hjälp och rehabilitering, än genom att den ena parten straf-
fas. Till denna ideologi hör synsättet att tillfogande av obefogat lidande 
för gärningsmannen inte lindrar offrets lidande: Den förnedring som har 
drabbat den som lidit skada raderas inte ju mer gärningsmannen bryts ner 
och straffas.431 Till skillnad från det traditionella strafftänkandet (dvs. ett 

426. van Dijk (1988) s. 116 f.
427. van Dijk (1988) s. 117 f. För Sveriges del återkommer jag om detta i kap. 5 nedan.
428. van Dijk (1988) s. 117 f. I den svenska kontexten kan detta exemplifieras med Mo-

deraternas förslag om att införa en s.k. Lex Malexander, Andersson (2002) s. 180. Ett annat 
svenskt exempel där det lyftes fram att brottsoffer och deras anhöriga ska få mer att säga 
till om är lagrådets yttrande över förslag till ny ordning för omvandling av livstidsstraffet. 
Lagrådet uttalade att det kan ifrågasättas som inte även de som varit målsägande i det eller 
de brottmål som föranlett utdömandet av livstidsstraff bör ses som parter i ett ärende om 
omvandling av livstidsstraffet. Lagrådets yttrande avseende Omvandling av fängelse på livstid 
till fängelse på viss tid, 2005-09-06.

429. Exempel på detta är 2005 års sexualbrottsreform och de ändringar som vidtogs på 
basis av Straffnivåutredningens förslag. Se vidare, Lernestedt (2011) s. 415.

430. Se särskilt Christies inflytelserika artikel ”Konflikt som egendom”, Christie (1977). 
Se även Lomell (2011) särskilt s. 181 f.

431. Fattah (1986) s. 13.
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retributivt system där brott framför allt ses som en konflikt mellan individ 
och stat), betraktas här brott som en konflikt mellan de berörda, och staten 
anses ha tagit ifrån medborgarna skuldfrågan.432 I praktiken, menar Dijk, 
har rehabilitering av förövaren prioriterats framför hjälp till offret. Så kan 
vara fallet när offret medverkar i en konfrontation med gärningsmannen 
som ett led i gärningsmannens terapi. Konfrontation mellan offer och gär-
ningsman kan, lyfts det fram, vara till hjälp för bägge parter eller, för den 
delen, primärt för offret. Det kan handla om psykologisk upprättelse i form 
av att gärningsmannen tar på sig skulden för det inträffade och erkänner 
orsakade skador i ett möte med offret.433

En rörelse som kan placeras under denna ideologi är reparativ rättvisa  
(Restorative Justice).434 I ett reparativt rättssystem är de inblandade par-
terna huvudpersoner i processen, där gärningsmannen erkänner sin skuld 
till offret genom en direkt dialog och får möjlighet att, genom någon form 
av gottgörelse, reparera den skada som han eller hon orsakat brottsoffret.435 
Det argumenteras att reparativ rättvisa  är rättvisa för offren, eftersom 
sådana system erkänner deras svåra situation, bekräftar deras rättigheter 
och garanterar att deras önskningar respekteras, att deras behov blir tillgo-
dosedda och att deras förväntningar uppfylls.436 Det har också hävdats att 
brottsoffrets rättigheter – såsom de uttrycks i Brottsofferdeklarationen och 
utkastet till Brottsofferkonvention – är inkompatibla med det traditionella 
straffrättssystemet och är i sig en del i reparativ rättvisa.437

Brottsofferideologin om (alternativ) upprättelse och reparativ rättvisa , 
som internationellt varit en av grundpelarna i brottsofferrörelsen, har inte 
haft någon särskild styrka eller genomslag i Sverige. Tankar om reparativ 
rättvisa  har inspirerat till den svenska lagen om medling (lag 2002:445 
om medling med anledning av brott).438 Syftet med medling vid brott är, 
enligt svensk lagstiftning, att gärningsmannen ska få ökad insikt om brot-
tets konsekvenser och brottsoffret ges möjlighet att bearbeta sina upplevel-
ser. För svensk del används inte medling som en påföljd för brott eller som 
ett alternativ till det ordinarie rättssystemet, utan som ett komplement. 
Medling är till för båda parter och är alltid frivilligt för båda parter.439 Vid 
sidan av detta har stärkande av offrets rätt och ställning varit desto mer 
framträdande.440

432. Diesen (2011a) s. 50.
433. Nielsen & Snare (1998) s. 105.
434. Nielsen & Snare (1998) s. 105. Angående reparativ rättvisa se vidare t.ex. Gröning 

& Jacobsen (2012) s. 12 ff.
435. Brå (2005a) s. 12. Se även t.ex. Lindell (2006) s. 84 ff.
436. Fattah (2004) s. 17. Groenhuijsen (2004) s. 64.
437. Groenhuijsen (2004) s. 64.
438. SOU 2000:105 och prop. 2001/02:126.
439. SOU 2000:105 och prop. 2001/02:126. För utförlig bild av svensk medlingsverksam-

het se Brå (2005a). Se även avsnitt 6.1.3.6 nedan.
440. Lernestedt (2011) s. 407 f.
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Det relativt blygsamma inflytandet av idéer som tar sikte på en pro-
cess där gärningsmannen tar på sig ansvar i förhållande till offret (och inte 
bara staten) kan möjligen ha att göra med att brottsoffret i Sverige – som 
målsägande – har behållit sin ställning som part i straffprocessen med visst 
inflytande.441 I den viktimologiska forskningen är dock ideologin stark, och 
det har framförts att viktimologins framtid är beroende av i vilken grad 
paradigmet reparativ rättvisa kommer att accepteras och implementeras. 
En era av reparativ rättvisa  förutspås.442 Andra viktimologer menar dock 
att ett paradigmskifte inte är att vänta eller önska; istället bör straffrätts-
systemet reformeras och förbättras steg för steg. Brott är inte endast en 
fråga mellan gärningsman och stat, men heller inte bara en fråga mellan 
gärningsman och offer.443

Slutligen kan en fjärde brottsofferideologi identifieras: abolitionism .444 
Förespråkare för den abolitionistiska ideologin (the abolitionist ideology) 
noterar den minskade roll och makt som offret har i rättssystemet och 
föredrar ett helt nytt system baserat på civilrättens principer. Rättssystemet 
ska intervenera så lite som möjligt i situationer som rör brottsligt beteende: 
Ansvar för medling, reparation, hjälp och stöd till offer och brottsförebyg-
gande arbete ska ligga på närsamhället och andra sociala nätverk. Nielsen 
& Snare hänvisar i sammanhanget till en holländsk kriminolog som upp-
räknar (i kronologisk ordning från slutet av 1800-talet) följande abolitio-
nistiska rörelser: Avskaffningen av tortyr, kroppsstraff, dödsstraff, slaveri, 
prostitution, militarism, psykiatri och straffrätten (straffsystemet).445 Ide-
ologin om avskaffande av straffsystemet har utgjort grundval för en liten 
livskraftig grupp kriminologer och viktimologer, speciellt i Norge och Hol-
land, som menar att det traditionella straffsystemet ska blanda sig i mänsk-
liga konflikter så lite som möjligt. Det bör skapas alternativa modeller för 
konfliktlösning i civilrättslig regi eller helt utanför rättssystemet.446

2.2.3 Sammanfattning av analysens utgångspunkter
Som framgått av de närmast föregående avsnitten har barnet tillika brotts-
offret en rad olika rättigheter och intressen. Somliga rättigheter är närmast 
oförenliga och det gäller i synnerhet två som är särskilt framträdande i 
avhandlingens analysbas: barnets rätt till sina föräldrar respektive barnets 
och offrets rätt till skydd mot föräldrars våld och övergrepp. Av dessa rät-
tigheter följer att rättsystemet måste prestera en balansakt.

441. Se Diesen (2011b) s. 326. Se även Niemi (2011).
442. Fattah (2000) särskilt s. 42 f.
443. Groenhuijsen (2004) s. 71 ff. Angående vilken roll reparativ rättvisa bör spela i rätts-

systemet – dominant, komplimentär eller parallell – se Diesen (2011a) s. 51 med hänvisningar. 
För en kritik mot reparativ rättvisa, se t.ex. Acorn (2004).

444. van Dijk (1988) s. 118.
445. Nielsen & Snare (1998) s. 106 med referens.
446. Nielsen & Snare (1998) s. 106. Se även t.ex. Bianchi & van Swaaningen (1986).
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En annan rättighetskategori – som kommer att analyseras genom de två 
processerna – rör rätten till deltagande för barnet och offret, med tillgång 
till rättsväsendet och rättvis behandling i processen. Barnets rätt till upp-
rättelse som offer kan ses i förening med den skyldighet staten har att vidta 
åtgärder för att skydda barnets rätt att leva utan våld och övergrepp.

Ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn analyseras 
utifrån två vägval, dels det lagstadgande kravet på att barnets bästa ska 
beaktas eller vara avgörande vid alla beslut som rör barn, dels vad som 
kan sammanfattas i tankekonstruktionen ”brottsoffrets bästa”; dvs. vilka 
åtgärder till följd av utsattheten är brottsoffret bäst betjänt av när brotts-
offret är ett barn? Vilka hinder och möjligheter kan noteras i förhållande 
till föräldrars och samhällets intressen?

Med dessa utgångspunkter som bas följer nu två skilda delar: först 
Social barnavård och därefter Beivrande av brott mot barn. Avslutningsvis 
följer ett kapitel med analys av hur de två vägarna att ingripa förhåller 
sig till varandra respektive gemensamma och skilda problempunkter i den 
rättsliga regleringen. Målet är att belysa hur det av förälder våldsutsatta 
barnets och offrets rättigheter och intressen sammantaget tillgodoses av de 
rättsliga ingripandena.
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Del II SOCIAL BARNAVÅRD
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3 Ingripande på socialrättslig 
grund

Detta kapitel behandlar socialrätt. Som ett första led i att fastställa grun-
derna för ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn behand-
las grundläggande frågeställningar kring det socialrättsliga regelsystemet 
i sig och den för ämnet specifika socialrättsliga regleringen. Inledningsvis 
framställs socialrättens särdrag; dess grundtankar och ändamål (kapitel 
3.1). Tillämpning av LVU förutsätter att barnet bedöms ha ett vårdbehov 
och att vårdnadshavare inte samtycker till behövliga insatser. Utgångs-
punkterna för socialtjänstens insatser för våldsutsatta barn behandlas där-
för i ett eget avsnitt (3.2), varefter förutsättningarna för tvångsvård i mil-
jöfallen konkretiseras (3.3). Slutligen berörs regleringen för upphörande 
av tvångsvården (3.4). Socialtjänstens utredningsarbete, de processuella 
formerna för prövning av omhändertagande av barn samt barnets skydd 
mot fortsatt utsatthet behandlas i kapitel 4, som handlar om vägen genom 
förvaltningsprocessen.

3.1 Socialrättens syften och grundtankar
”Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. För barn som blir miss-
handlade eller försummande eller befinner sig i riskmiljöer av olika slag, 
kan detta skyddsnät vara barnets räddning och möjlighet till bättre livs-
villkor.”447

3.1.1 Inledning: om socialrättens karaktär
Socialrätt har ofta definieras utifrån en beskrivning av vad som ingår däri. 
I Eeks framställning om socialrätt anges såsom föremål för socialrätten 
”sådana åtgärder från det allmännas sida, som avse att förebygga eller 
avhjälpa nöd på grund av inkomstbortfall eller att bereda vård åt individer, 
som helt eller delvis äro oförmögna att ta vara på sig själva.”448 Inte sällan 
kopplas socialrätten till socialpolitiken , såtillvida att socialrätten omfattar 
det regelverk som utgörs av samhällets insatser på det socialpolitiska områ-

447. SOU 2001:72 s. 195.
448. Eek (1954) s. 40.
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det.449 Politik och juridik ligger mycket nära varandra på detta område; 
socialrätten har beskrivits som juridifierad politik.450

Vidare har ibland gjorts en uppdelning mellan ”de av sociala synpunk-
ter influerade rättsreglerna” (t.ex. konsument- och hyreslagstiftningen) 
och ”de rättsregler, som uppbärs av socialpolitiska syften” (socialrätt i 
inskränkt mening).451 Socialrätten brukar kategoriseras som en del av för-
valtningsrätten, speciell förvaltningsrätt, och till de huvudområden som 
ingår i socialrätten brukar räknas socialförsäkringsrätt, lagstiftning om 
allmänna sociala bidragsformer, hälso- och sjukvårdslagstiftningen, lag-
stiftning inom socialtjänstområdet och sekretesslagstiftningen.452 Lagstift-
ningen om barnavård är ett av socialrättens kärnpartier.453

Till skillnad från straffrätten har socialrätten inte någon utvecklad och 
vedertagen allmän och speciell del, även om det finns spår av sådana upp-
delningar.454 Till socialrättens allmänna del har då hänförts rättsprinciper 
som anses gälla för hela socialrättens fält och frågor om socialförvaltning-
ens organisation, om frihet och tvång, om rätt och plikt.455 Socialrättens 
olika områden är dock särartade och det är svårt att konstruera och etiket-
tera någon form av grundsyn på ett allt annat än homogent fält.456 Kairi-
nen har föreslagit att socialrätten inte, på traditionellt sätt, bör uppfattas 
som enbart en specifik och underordnad del av den klassiska systematiken 
(förvaltningsrätten). Socialrätten har förändrats i expansiv och kvalitativ 
bemärkelse under välfärdsstatens utveckling och kan framförallt ses som 
uttryck för en rättslig nomadkultur; en nomadkulturell rättsdisciplin med 
egna läror.457 Med utgångspunkt i välfärdsstatens uppgift att garantera 
social trygghet har beteckningen välfärdsrätt  kommit att användas för att 
sätta vad som karaktäriserar socialrättens funktion i centrum.458 Välfärds-
rätt avses inte vara ett rättssystematiskt begrepp i traditionell mening, men 
ett samlingsnamn på den lagstiftning som omfattar frågor om välfärd.459

449. Hollander (2009) s. 124, Westerhäll (1990) s. 16.
450. Vahlne Westerhäll (2002) s. 642.
451. Strömberg & Lundell (2009) s. 119.
452. Hollander (2009) s. 124, Westerhäll (1990) s. 16 f.
453. Adolpson (1969a) s. 20.
454. Se t.ex. Eek (1954) s. 42 och Adolpson (1969b) s. 24 ff.
455. Adolphson (1969b) s. 24 och Eek (1954) s. 42.
456. Adolphson (1969b) s. 26 och Bramstång (1981) s. 88.
457. Kairinen (1989) s. 65 ff. Se även Vahlne Westerhäll (2012) som menar det inte är 

självklart – mot bakgrund av de socialrättsliga regelsystemens innehåll, funktion och kon-
struktion, innefattande också de sociala rättigheterna och den socialrättsliga polycentriska 
rättskälleläran – att socialrätten kan uppfattas som ett sammanhållet normerande regelsystem 
som gör det befogat att tala om socialrätten som ett specifikt rättsområde. Vahlne Westerhäll 
(2012) s. 7 ff.

458. Gunnarsson (2010) s. 26. Se även Mannelqvist (2003) som menar att användandet 
av begreppet välfärdsrätt öppnar upp för en förändrad rättslig systematisering eller tematise-
ring av rätten. A.a. s. 40.

459. Gunnarsson (2007) s. 236.
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Karakteristiskt för stora delar av den reglering som bär upp välfärdssta-
ten är att den består av målrationella regleringar.460 Välfärdsrättens inne-
håll bygger i många delar på intresseavvägningar, och den grundläggande 
tanken bakom välfärdsstatens rättskällelära anses vara att skapa en håll-
bar teori om juridisk argumentation, snarare än att i teoretisk bemärkelse 
avgöra vad som är rätten.461 Den välfärdsstatliga rätten kännetecknas av att 
individernas rättigheter förmedlas indirekt via myndigheter – myndigheter 
som per definition är goda – och olika skyddsvärda grupper (t.ex. barn) 
ges del av välfärdsstatens goda.462 Detta kan kontrasteras mot rättsstaten, 
som kännetecknas av att rättigheter förmedlas direkt från politisk besluts-
fattare till individerna och individen kan, för det fall att hans eller hennes 
rättigheter åsidosätts och skyldigheter inte följs, aktivera sina rättigheter 
inför domstol.463 Välfärdsstatens fokus på människors (eller grupper av 
människors) materiella (snarare än formella) intressen och sociala behov, 
konstituerar välfärdsstatens rationalitet och implicerar därmed – som kom-
mer att utvecklas i avsnitt 3.1.3 nedan – andra förståelser av rättsstatliga 
principer såsom rättssäkerhet .464 En del av de svagheter ur rättighets- och 
(formellt) rättssäkerhetsperspektiv som uppstår i samband med välfärds-
statens ramlagsreglering anses vidare kunna kompenseras genom den for-
maliserade processen, tillsyn, besvärsmöjligheter, och liknande.465

För att kunna diskutera socialrätten som ett medel för att ingripa mot 
föräldrars våld och övergrepp mot barn krävs en historisk och ideologisk 
bakgrundsteckning. I det följande kommer därför den sociala barnavår-
dens utveckling och karaktär att närmare beskrivas (avsnitt 3.1.2), varefter 
socialrättsliga principer och begreppsanvändning ifråga om nu gällande 
barnavårdsreglering diskuteras närmare (3.1.3).

3.1.2 Den sociala barnavårdens utveckling och ändamål
3.1.2.1 Från sekelskiftets filantropiska och repressiva inriktning …

Från medeltiden fram till 1900-talets början svarade fattigvården  för prak-
tiskt taget all socialpolitik . Den sociala barnavårdens äldre historia är där-
för i stort fattigvårdens historia. Ytterst vilade fattigvården på den kristna 
barmhärtighetsläran; människans plikt att bistå sin behövande broder.466 

460. Socialtjänstlagen har dock kommit att förlora sin ramlagskaraktär något på grund av 
viss detaljreglering. Se vidare Vahlne Westerhäll (2002) s. 648.

461. Gunnarsson (2010) s. 26 ff. och Vahlne Westerhäll (2002) s. 56. De traditionella rätts-
källorna får, enligt Vahlne Westerhäll, sitt slutliga innehåll genom att de filtreras genom den 
samhälleliga omgivning som omgärdar rättskällorna. Vahlne Westerhäll (2007) s. 19.

462. Hydén (2002) s. 116 ff.
463. Hydén (2002) s. 110.
464. Wennberg (2008) s. 278.
465. Åström (1994) s. 91. Förvaltningsprocessen (vägen genom processen) behandlas i 

kapitel 4 nedan.
466. Bramstång (1985) s. 21, Holgersson (1981) s. 28 och Krantz (1976) s. 43 ff. Se även 

Gustafsson (2002) s. 249 ff. Fattigvården var under hela medeltiden en kyrklig angelägenhet 
och det var först under reformationen som ledningen av fattigvårdsarbetet fråntogs kyrkan. 
Se vidare, Krantz (1976) s. 44 ff.
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106 Ingripande på socialrättslig grund

Den katolska kyrkan organiserade den första egentliga hjälpen till sjuka 
och fattiga, och genom kyrkan intogs bestämmelser i landskapslagarna om 
att bönderna skulle lämna ett tionde av säden till kyrkan, varav två nion-
delar skulle gå till de fattiga.467

År 1763 tillkom en förordning om hospitals- och barnhusinrättningar, 
som brukar betecknas som vår första fattigvårdsförordning. Den föreskrev 
att varje socken skulle ta hand om sina fattiga.468 Först genom 1862 års 
kommunalreform frigjordes fattigvården från kyrkan och blev en borgerlig 
kommunal angelägenhet för fattigvårdsstyrelserna.469 I den fattigvårdsför-
ordning som gällde från 1871 avsåg den obligatoriska fattigvården endast 
”vansinniga” personer och föräldralösa barn under 15 år; i övrigt kunde 
fattigvårdsstyrelsen utge bistånd efter behov.470

Samhällets intresse för barnen hade företrädesvis avsett frågan om deras 
försörjning, men under 1840-talet kom så småningom i den offentliga dis-
kussionen att hävdas samhällets plikt att åta sig vård och fostran av van-
vårdade och vanartade barn.471 Barnarbete förekom, inte minst i anslutning 
till industrialismens frammarsch i slutet av 1800-talet, men under denna 
tid – och inte minst i och med 1842 års folkskolestadga – började en ny 
syn på barn att tränga fram.472 Uppfostringstanken, med inspiration från 
upplysningstidens idévärld, innebar en betoning av att barn går att fostra 
och forma. Det också en bakomliggande önskan att undvika våldsamma 
samhällsomstörtningar genom att uppfostra barnen så att de lärde sig att 
vörda Gud och överheten.473 Utsatta barn hade tidigare ”tagits omhand” 
tillsammans med vuxna i fattigstugor och fattighus – som en del av den 
allmänna fattigvården – eller utackorderats till enskilda hem, men under 
1800-talets senare hälft började det bli mer vanligt att barnen behandlades 
som en särskild grupp skild från de vuxna.474

Ett fosterbarnssystem utvecklades, men samhället saknade resurser för 
kontroll och många barn for synnerligen illa.475 Det förekom till exem-
pel att fattigvårdsstyrelserna lämnade ut fosterbarn till personer som inte 
kunde försörja sig själva; fosterbarnsersättningen fick karaktär av fattig-

467. Holgersson (1981) s. 18.
468. Fahlberg & Magnusson (1984) s. 12. Vidare i anslutning till detta, se t.ex. Holgers-

son (1981) s. 29 och Gustafsson (2002) s. 251 ff.
469. Fattigvårdsstyrelserna fick redan från början ett starkt inslag av förtroendemän. Hol-

gersson (1981) s. 29 f.
470. Bramstång (1985) s. 21 f., Holgersson (1981) s. 30 och Krantz (1976) s. 46.
471. Krantz (1976) s. 46.
472. Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) s. 13 ff. och Holgersson (1981) s. 35 f. År 1881 

kom en förordning till skydd för minderåriga i arbetslivet.
473. Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) s. 13 ff. och Holgersson (1981) s. 35 f.
474. Holgersson (1981) s. 36, och Runcis (2007) s. 45. Se även Ewerlöf, Sverne & Singer 

(2004) s. 18 f. om att utackordering av barn gick till så att barnet bjöds ut på en offentlig 
auktion till den som var villig att ta hand om barnet för den lägsta ersättningen. Det gällde 
sedan för den som ropat in barnet att få så stor nytta av barnet som möjligt med arbete på 
gården och dylikt.

475. Holgersson (1981) s. 103 f.
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vårdsunderstöd. Man talade vid denna tid om fosterbarnsindustri och äng-
lamakeri .476

Det blev allt vanligare med barnhem, och för de äldre barnen utveck-
lades under 1800-talet – efter filantropiska initiativ – en särskild typ av 
institutioner som benämndes räddningsinstitut, förbättringsanstalter och 
uppfostringsanstalter. Människor i överklassen eller föreningar med huma-
nitärt syfte tog sådana initiativ i en stark tilltro till möjligheterna att genom 
fostran och upplysning bryta de negativa verkningarna av social misär och 
nöd. De barn som skulle räddas, förbättras och uppfostras var de som 
både var fattiga och svårt försummade och som därför tycktes förutbe-
stämda till ett asocialt eller brottsligt liv.477 Ofta var dessa omsorger för-
enade med långa frihetsberövanden av barnen, utanför all rättslig kontroll. 
Rättslösheten var delvis en konsekvens av att intagningen betraktades som 
en förmån och naturlig rätt och inte som något ingrepp i den personliga 
frihetssfären.478

Vid slutet av 1800-talet uppstod en kraftig reaktion mot fosterbarnsvår-
den, och en kommitté tillsattes som till 1902 års riksdag kom att framlägga 
förslag till landets första egentliga barnavårdslagar.479 År 1902 antogs lagen 
angående uppfostran åt vanartade  och i sedligt avseende försummade barn 
(SFS 1902:67, vanartslagen ) och lag om fosterbarns vård (fosterbarnsla-
gen).480 Fosterbarnslagen var försiktigt utformad, den gällde endast över-
vakning av den vård som bereddes barn under sju år, vilka mot ersättning 
vårdades av annan än förälder, annan nära släkting eller förmyndare. Barn 
över sju år utackorderades fortfarande helt utan lagligt skydd eller stöd.481 
Vanartslagen  kom att bygga på erfarenheterna från främst räddningsinsti-
tuten. Den tilltagande brottsligheten bland unga hade, tänkte man sig, sin 
upprinnelse i en vitt utbredd vanart och sedeslöshet. Det var visserligen 
inte alla vanartade barn som blev brottslingar, men lagen motiverades med 

476. Holgersson (1981) s. 104, Höjer (1969) s. 9. Orden illustrerade det förhållandet att 
man tog fosterbarn endast för förtjänstens skull, helst mot en engångsersättning, och då mer 
eller mindre direkt såg till att barnet avled. Höjer (1969) s. 9. Se även Ewerlöf, Sverne & 
Singer (2004) s. 19.

477. Holgersson (1981) s. 38. Angående barnhem är värt att nämna att Allmänna barnhu-
set – som dock hade grundats redan 1633 – betraktades som en mönsteranläggning. Allmänna 
barnhuset fungerade som något av en genomgångsstation för utplacering av barn i fosterhem. 
Se vidare Fahlberg & Magnusson (1984) s. 12 och Holgersson (1981) s. 36 f.

478. Bramstång (1964) s. 52 ff., Holgersson (1981) s. 38 f.
479. Kommittén för beredande af lämplig uppfostran dels åt minderåriga förbrytare dels 

ock åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn lade fram två betänkanden: Betän-
kande och förslag angående minderåriga förbrytares behandling år 1898 och Betänkande och 
förslag angående vanartade och i sedligt afseende försummande barns behandling år 1899. 
Se vidare, Lundström (1993) s. 48 ff., Holgersson (1981) s. 43 och Sundkvist (1994) s. 39 ff.

480. Samma år antogs också lagen om behandling av minderåriga förbrytare. Innebörden 
av 1902 års reform, tillsammans med ändringar i strafflagen, blev att brottsliga handlingar 
begångna av barn under 15 år inte var straffbara; 15 år blev ovillkorlig straffmyndighetsålder. 
Se vidare t.ex. Holgersson (1981) s. 105.

481. Holgersson (1981) s. 104.
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108 Ingripande på socialrättslig grund

vikten av att ingripanden skedde innan de unga blev brottslingar, och det 
gällde därför att identifiera de barn som var i fara och att sätta in åtgärder 
mot dem och deras familjer i preventivt syfte.482 På sociala och moraliska 
indikationer skulle barn således skyddas från sederlig undergång.483

1902 års vanartslag avsåg beredande av ändamålsenlig uppfostran åt 
barn under 15 år,484 vilka på grund av föräldrars eller målsmäns lastbarhet, 
vårdslöshet eller oförmåga att ägna barnen tillsyn, var i sedligt avseende 
så försummade att särskilda åtgärder ansågs vara erforderliga för att före-
komma deras vanartande. Samma gällde om barnet redan var så vanar-
tat, att hemmets och skolans uppfostringsmedel befanns otillräckliga för 
barnets tillrättaförande.485 De åtgärder som barnavårdsnämnden kunde 
tillgripa angavs i tre steg: hot (förmaning åt föräldrar och varning till bar-
net), hemmets och barnets ställande under uppsikt, och om barnet inte 
rättade sig, aga. Den aga  som lagen föreskrev avsåg inte att utdelas för 
att den vuxne skulle få utlopp för sina aggressioner mot barnet, utan för 
barnets bästa.486 I sista hand fanns möjlighet till tvångsomhändertagande 
av barnet. Lagen gav kommunerna möjlighet att inrätta en särskild bar-
navårdsnämnd, och de barnavårdande åtgärderna hade ett framträdande 
korrektivt, uppfostrande syfte. Omsorg om barnet var ett grundläggande 
motiv, men tyngdpunkten låg på omsorgen av samhället; samhällsskyddet. 
Samhället ansågs ha ett yttersta ansvar för barns fostran och grundtanken 
i 1902 års lag låg i en naturrättslig uppfattning om att samhället hade en 
plikt att bereda, och barnet en motsvarande ”rätt” att erhålla, uppfostran 
och vård.487

Samtidigt behöll prästerskapet sin position – exempelvis utsågs kommu-
nal barnavårdsnämnd av kyrkostämman – och gudsplikten att skydda de 
svaga.488 Fostran av barn enligt lagen hade också som mål ”gudsfruktan 
och arbetsduglighet”.489 Vid denna tid bildades också Centralförbundet för 
Socialt Arbete (år 1903), och en förskjutning skedde alltmer i synsätt från 
att fattigvårdsarbetet var ett kall för varmhjärtade, till formandet av ett 
kunskapsbaserat fält benämnt socialt arbete. Uppdraget utgick inte längre 

482. Lundström (1993) s. 48.
483. Kumlien (1997) s. 45.
484. Den övre åldersgränsen för lagen var 15 år, men den kunde utsträckas till 16 år om 

barnet ”under tiden närmast innan det fyller femton år visat synnerligen grof vanart”, lagens 
12 §. Åldersgränsen på 15 år sattes med hänvisning till den socialt-religiösa sedvänjan att man 
då var konfirmerad, till den civilrättsliga regeln att man då fick råda över vad man förvärvat 
och till den straffrättsliga principen om att man då nått tillräcklig stadga i karaktären för att 
välja det rätta eller orätta. Kumlien (2007) s. 46.

485. Lagens 1 §.
486. Sundkvist (1994) s. 12.
487. Bramstång (1985) s. 188 och Holgersson (1981) s. 105. Se även Krantz (1976).
488. Runcis (2007) s. 46.
489. Se t.ex. Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) s. 19.
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från Gud eller den kristliga barmhärtigheten utan från myndigheterna och 
lagens föreskrifter.490

Holgersson beskriver socialvårdens synsätt vid sekelskiftet som ”vi-
och-de-synen”.491 De första socialvårdslagarna kom att utgå från att den 
enskilde själv var orsaken till sitt sociala problem  på grund av vanart , 
arbetsovilja, synd eller självförvållad sjukdom. Socialvården hade vid tiden 
tre syften: Den skulle skydda samhället, skydda de anhöriga och uppfostra 
den enskilde. Socialpolitiken  bestämdes således inte endast av humanitära 
skäl, utan också av hänsyn till det allmännas intressen. Lagstiftningen var 
utformad så att individen i vissa fall, om han eller hon vägrade att motta 
social omvårdnad, genom tvång från den offentliga maktens sida underkas-
tades sådan. Mottagandet av social omvårdnad blev på detta sätt en plikt 
för den enskilde.492

1902 års barnavårdslagstiftning blev redan efter en kort tid före-
mål för stark kritik.493 Den nya barnavårdslag som infördes 1924, lagen 
(1924:361) om samhällets barnavård, syftade till att bidra till formalisering 
och standardisering över hela landet. Detta skedde genom ökad styrning 
av hur barnavårdens organisation såg ut, men också genom ökad reglering 
av nämndens arbete, förstärkt yttre kontroll samt genom ändringar i de 
rekvisit som kunde föranleda ingripanden.494 I 1924 års barnavårdslag vid-
gades fosterbarnsvården till att gälla barn under 16 år. Barnavården förla-
des under fristående nämnder, s.k. barnavårdsnämnder. Dessa skulle enligt 
22 § i 1924 års lag vidta åtgärder beträffande 1) barn under 16 år som på 
grund av föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att fostra bar-
nen var i fara att bli vanartade , 2) barn under 18 år som var så vanartade 
att särskilda uppfostringsåtgärder krävdes för dess tillrättaförande, och 3) 
(vilket var en nyhet) barn under 16 år som misshandlades i hemmet eller 
utsattes för allvarlig vanvård eller annan fara till liv eller hälsa.495

Medlen att åstadkomma rättelse när sådana omständigheter förelåg, var 
fortfarande förmaning till föräldrarna, varning till det vanartade barnet, att 
barnet tilldelas aga , föreskrifter samt övervakning. Om detta inte hjälpte 
kunde barnet omhändertas för skyddsuppfostran och placeras i enskilt hem 
eller i skyddshem. Omhändertagande för samhällsvård kunde ske av sjuka, 

490. Meeuwisse & Swärd (2009) s. 28 ff.
491. Holgersson (1981) s. 337. I en beskrivning av de värderingar som landets första 

socialpolitiska ansatser byggdes upp utifrån, identifierar Holgersson en paternalistisk tradi-
tion (med hårdhänt tuktan av underlydande), en arbetsmoralisk tradition, den filantropiska 
traditionen, tesen om individens eget ansvar, den repressiva traditionen och den puritanska 
traditionen. Se vidare a.a s. 65 ff.

492. Eek (1954) s. 82, Holgersson (1981) s. 337.
493. Redan år 1908 uppdrogs åt den tidigare tillsatta fattigvårdslagstiftningskommittén 

att överväga om 1902 års lagstiftning behövde omarbetas. Hollander (1985) s. 83. Se även 
Lundström (1993) s. 56 och Bramstång (1969) s. 217.

494. Lundström (1993) s. 56 f. Se även Hollander (1985) s. 83 ff.
495. I 1902 års lag fanns ingen regel om ingripande med anledning av att barnet miss-

handlades eller vanvårdades i hemmet, om detta inte kom till uttryck i vanart hos barnet.
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110 Ingripande på socialrättslig grund

värnlösa och nödställda barn, om föräldrarna samtyckte.496 Den repressiva 
inriktningen av 1902 års barnavårdslagstiftning förblev i stort oförändrad 
i 1924 års barnavårdslag.497

År 1934 utbyggdes barnavårdslagen till en ”lag om samhällets barna-
vård och ungdomsskydd”. Benämningen följde av att lagen utvidgats till 
att gälla personer upp till 21 års ålder. I syfte att från 1885 års lösdrivar-
lags tillämpningsområde överföra ungdomar under 21 år kompletterades 
ovan nämnda 22 § med en fjärde kategori: person i åldern 18–21 år, som 
var hemfallen åt ett oordentligt, lättjefullt eller lastbart levnadssätt så att 
särskilda åtgärder krävdes för hans tillrättaförande.498 Socialvård lämnades 
enligt barnavårdslagen i tre former, som hjälpåtgärd, som samhällsvård 
eller såsom skyddsuppfostran. Skyddsuppfostran (lagens 25 §) innefattade 
det mest långtgående vårdingreppet och medförde att den omhändertagne 
intogs i ungdomsvårdsskola eller barnavårdsanstalt eller, undantagsvis, i 
enskilt hem. Ingreppet krävde inte samtycke från den unge eller den unges 
föräldrar.499 Samhällsvård (lagens 29 §) innebar att barnet (som var under 
16 år) omhändertogs med föräldrarnas eller vårdnadshavares medgivande, 
exempelvis vid fattigdom eller sjukdom. Barn under 16 år som i föräldra-
hemmet misshandlades eller utsattes för vanvård eller annan fara för sin 
kroppsliga eller själsliga hälsa, kunde dock också omhändertas för skydds-
uppfostran. Anledningen till detta var barnavårdsnämnden vid misshan-
del eller allvarlig vanvård av barnet skulle ha möjlighet att utan samtycke 
omhänderta barnet.500 I enlighet med grundsatsen att mindre ingripande 
tvångsåtgärder skulle ges företräde framför mera ingripande sådana (dvs. 
det lindrigaste ingreppets princip ), fanns i barnavårdslagen bestämmelser 
om att hjälpåtgärder som skulle vidtas innan beslut om skyddsuppfost-
ran övervägdes, såvida de inte bedömdes som gagnlösa.501 De hjälpåtgär-
der, som kunde vidtas i syfte att förekomma skyddsuppfostran, hade som 
mål att, om möjligt, förmå föräldrarna att bättre uppfylla sina plikter mot 
barnet. Hjälpåtgärderna kunde bestå i förmaning eller uppmaning till för-
äldrarna, varning till vanartat barn, föreskrift om anlitande av till stöd 
för hemuppfostran inrättad anstalt eller anskaffande av sysselsättning eller 
arbete.502 De upptrappade åtgärderna benämns av Holgersson som ”tum-
skruvsmetodik”; en repressalieinriktad uppfostringsprincip.503

496. Frivilligt omhändertagande kunde ske p.g.a. föräldrarnas sjukdom, liknöjdhet eller 
oförmåga. Se vidare 29 § lagen (1924:361) om samhällets barnavård.

497. Holgersson (1981) s. 105.
498. Se vidare t.ex. Bramstång (1969) s. 217. Att lösdrivare undandrogs straffrättsliga 

påföljder och vidgade barnavårdslagens tillämpningsområde lade ökade bördor på barna-
vårdsnämnderna. Se Eek (1954) s. 205.

499. Eek (1954) s. 207.
500. Eek (1954) s. 208.
501. 23–24 §§ lag 1924. Se vidare Eek (1954) s. 207 ff.
502. Lagens 23 och 30 §§, Eek (1954) s. 210 f.
503. Holgersson (1981) s. 130. Se även SOU 1986:20 s. 181 för samma benämning.
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3.1.2.2 … till 1930-talets socialpolitik  och 1960 års lag

1930-talet innebar en expansiv fas i den svenska socialpolitikens utveck-
ling.504 Vid valet år 1932 fick socialdemokraterna tillsammans med bonde-
förbundet underlag för en regering, som skulle inleda ett nytt skede i svensk 
politik och som kom att innebära välfärdspolitikens och sedermera väl-
färdsstatens genombrott.505 I och med välfärdsstatens etablerande skedde 
successivt sociala reformer såsom moderskapsunderstöd (1933), barna-
vårdscentraler (1937), fria skolmåltider (1946) och allmänna barnbidrag 
(1948).506 Något som utmärkte ”den nya socialpolitiken ” var en kraftig 
satsning på generella förebyggande åtgärder. Dessa var både av direkt före-
byggande art, som till exempel mödrahälsovården, och av fördelningspoli-
tisk art, där barnbidraget är ett viktigt exempel.507

Synen på barn och barnuppfostran kom också att utvecklas under 
denna period. År 1934 kritiserades och debatterades skyddshemmen. Pry-
gel och arrest hade varit de mest framträdande behandlingsmetoderna 
inom skyddshemmen och på många barnhem.508 Nu ifrågasattes vilket 
värde prygel hade som uppfostringsmedel, och Barnbyn Skå – som tillkom 
under 1940-talet – blev banbrytare då dess utgångspunkt var en psykody-
namisk grundsyn på barnuppfostran. Utgångspunkten var här att barnen 
inte hade någon skuld till sitt beteende; de var skadade och olyckliga och 
kom från problemfyllda hem. Inriktningen var att miljön i sin helhet skulle 
ha en terapeutisk funktion.509 Under 1940-talet utvecklades psykologi och 
psykoanalys, och de asociala barnen kom ibland istället att kallas missan-
passade, karaktärsstörda eller psykopatiska. Den psykiatriska barn- och 
ungdomsvården började växa fram vid mitten av 1940-talet.510

Tidsandans tilltro till myndigheternas möjligheter att uppfostra vanar-
tade barn till välartade medborgare fordrade att barnavårdarna utbildades 
i en ny pedagogik, och ur ett samhällsperspektiv ansågs satsningen på bar-
nen innebära en samhällsinvestering.511 Den kommunala barnavården kom 
ändå att fram till 1960-talet att främst präglas av en handfast tillämpning 
av 1924 års lag som i första hand byggde på en tumskruvsmetodik.512

504. Se t.ex. Holgersson (1981) s. 137.
505. Lundström (1993) s. 66 f., Holgersson (1981) s. 136. En av krisdebatterna vid denna 

tid kom att gälla befolkningsfrågan, och Alva och i Gunnar Myrdals bok ”Kris i befolknings-
frågan” skisserades 1934 mycket av den svenska fördelningspolitik som kom att genomföras 
under de närmaste decennierna. Se vidare t.ex. Holgersson (1981) s. 136 f. och Wennberg 
(2008) s. 278 ff.

506. Holgersson (1981) s. 138, Lundström (1993) s. 66 f.
507. Holgersson (1981) s. 158. Barnomsorgen kom under 1960-talet att få en kvantitativ 

omfattning av betydelse.
508. Holgersson (1981) s. 172.
509. Holgersson (1981) s. 174 f.
510. Holgersson (1981) s. 159 f.
511. Dessa nya radikala värderingar stod i strid med det gamla konservativa tänkandet, 

vilket kom till uttryck i en viss motvilja mot nya pedagogiska metoder. Runcis (2007) s. 139.
512. Holgersson (1981) s. 160 f.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   111017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   111 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM



112 Ingripande på socialrättslig grund

Under 1924 års lags giltighetstid kom också en – för det traditionella 
naturrättsliga betraktelsesättet och för förmånsaspekten främmande – syn 
på tvångsvård att bana sig väg. Enligt denna syn var omhändertagande för 
skyddsuppfostran att rubricera som ett administrativt frihetsberövande .513 
Vid ett sådant ansågs inte bara vårdnadshavarna, utan även den för åtgär-
den primärt utsatte (vid någorlunda mogen ålder), utan uttryckligt lagstöd 
i praxis böra tillerkännas besvärsrätt.514 Det hade under 1940- och 1950-
talen pågått en livlig debatt huruvida tvångsomhändertagande av barn 
var att beakta som administrativt frihetsberövande; en debatt som i stor 
utsträckning kom att handla om skilda tolkningar av sociallagstiftningen 
mellan jurister och professionella socialarbetare.515 Frågan hamnade i sär-
skilt blickfång år 1948 i samband med ett mord på en liten flicka, det s.k. 
Perstorpsfallet. Flickan misstänktes ha blivit mördad av en 14-årig pojke. 
Pojken skildes från hemmet och omhändertogs för skyddsuppfostran av 
barnavårdsnämnden utan att det – mot hans nekande – blivit klarlagt att 
han begått gärningen.516

En förskjutning mot ett ökat hänsynstagande till den enskildes rätts-
säkerhet  kom att prägla den nya barnavårdslag som infördes 1960, lagen 
(1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.517 I den utredning som 
föregick lagen, av 1956 års barnavårdskommitté, diskuterades just bety-
delsen av administrativt frihetsberövande.518 Utredningen ifrågasatte inte 
behovet av särskilda rättssäkerhetsgarantier, men betonade att begreppet 
administrativt frihetsberövande  på barnavårdsområdet är ganska vagt, då 
barns skiljande från hemmet ingriper i föräldrarnas rätt eller frihet, inte i 
den med åtgärden avsedda personens frihet att råda över sin person, när 
barnet är under 15 år. Det var med andra ord oklart vems rättssäkerhet 
som skulle beaktas.519 Utredningen underströk att ingripandena i enskildas 
förhållanden inom barna- och ungdomsvården går ut på att bereda vård 
och skydd åt barn och unga och på så sätt tillvarata deras rätt och bästa (låt 
vara, stundom i strid med deras egen önskan) och att detta lagstiftningens 
huvudsyfte var av ojämförlig vikt.520

513. Se t.ex. Krantz (1976) s. 52 och Runcis (2007) s. 187 ff.
514. Bramstång (1985) s. 189 f.
515. Runcis (2007) s. 34 f. Det nordiska juristmötet i Helsingfors år 1938 hade huvudte-

mat nulla poena sine lege (intet straff annat än med stöd av strafflagen), och talare framhöll 
att nämnda princip avsevärt minskat i betydelse eftersom frihetsberövanden tillkom enligt so-
ciala lagar utan domstolsprövning och med stort fritt skön. Se vidare, Runcis (2007) s. 181 f.

516. Se vidare Runcis (2007) s. 165 ff.
517. Bramstång (1985) s. 190.
518. SOU 1956:61 s. 128 ff.
519. SOU 1956:61 s. 130. Se även Runcis (2007) s. 189 f. Vidare ansåg utredningen att 

det inte borde förbises att även andra barnavårdande åtgärder än omhändertagande, t.ex. 
övervakning med föreskrifter, för individen kan framstå som mer betungande och likaledes 
kräva rättssäkerhetsgarantier. Se vidare SOU 1956:61 s. 130 ff.

520. SOU 1956:61 s. 132.
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För att stärka rättssäkerhet sgarantierna för enskilda infördes bland 
annat regler om förfarandet i barnavårdsnämnd, och en anmaning i lagen 
för nämnden att anlita jurist, om behovet av juridisk sakkunskap inte var 
tillgodosett inom nämnden.521

Förebyggande åtgärder  hade också en framträdande plats i förarbetena 
till 1960 års lag.522 Till men för barna- och ungdomsvården hade enligt 
barnavårdskommittén varit, att gällande lag så snävt begränsat rätten att 
ingripa förebyggande, på det sätt att uppenbart skadlig eller farlig för-
ändring i underårigs levnadsförhållanden kunde förhindras. Ingripande till 
underårigs bästa måste enligt kommittén kunna komma till stånd innan 
den underårige lidit avsevärd skada fysiskt eller psykiskt. En svaghet som 
uppmärksammades var att de förebyggande åtgärder lagen anvisade var 
få och föga positiva i det att tonvikten var lagd på tillrättavisning och 
kontroll.523

Barnavårdskommitténs förslag möttes dock av kritik. Kritikerna ansåg 
att förslaget präglades av överskattning av samhällets möjligheter att 
garantera att barn och ungdom får lämplig vård och fostran, samt av en 
motsvarande brist på tilltro till föräldrars och andra fostrares vilja och 
förmåga att med egna resurser och på eget ansvar lösa uppkommande pro-
blem.524 1960 års lag kom inte att innebära någon genomgripande omge-
staltning av barnavårdslagstiftningen. Lagen byggde i väsentliga delar på 
samma grundsatser som 1924 års (och 1902 års) lag.525 De främsta för-
ändringarna i förhållande till 1924 års lag var en utvidgning av tillämp-
ningsområdet genom att vissa åldersgränser höjdes samt en utbyggnad av 
möjligheterna för barnavårdsnämnderna att vidta olika typer av förebyg-
gande åtgärder .

I 1960 års lag fanns två grunder för barnavårdsnämnds ingripande. En 
av dessa var om någon, som ej fyllt 18 år, misshandlades i hemmet eller 
eljest där behandlades på sådant sätt, att hans kroppsliga eller själsliga 
hälsa utsättes för fara, eller om hans utveckling äventyrades på grund av 
föräldrarnas eller annan fostrares olämplighet som fostrare eller bristande 
förmåga att fostra honom.526 Värt att notera är att begreppet misshandel 
inte fanns definierat i förarbetena. Vägledning fick därför sökas i de straff-

521. 14–24 §§ respektive 7 och 10 §§ lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och 
ungdom. Se vidare Romander & Grönlund (1961) särskilt s. 54 ff. och 75 f.

522. Se t.ex. SOU 1956:61 s. 118 och Lundström (1993) s. 118.
523. SOU 1956:61 s. 118. Värt att notera är också att 1956 års barnavårdskommitté upp-

märksammade psykisk misshandel av barn, ett slags andlig terror som inte alltid tar sig lätt 
påvisbara uttryck; t.ex. hård aga, häftiga utbrott eller ett allmänt tyranniserande av familjen. 
Det betonades att det för omhändertagande inte får krävas att faran för barnet blivit ådaga-
lagd genom begynnande missanpassning hos barnet. A.a. s. 468 f.

524. Prop. 1960:10 s. 60 f. Se även Romander & Grönlund (1961) s. 13 och Hollander 
(1985) s. 97 ff.

525. Romander & Grönlund (1961) s. 24, Holgersson (1981) s. 167 f.
526. 25 § lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.
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114 Ingripande på socialrättslig grund

rättsliga begreppsbestämningarna, som bildade den yttre ramen kring bar-
navårdslagens misshandelsrekvisit.527

Den andra grunden för barnavårdsnämnds ingripande avsåg om någon 
som ej fyllt 21 år, på grund av brottslig gärning, sedeslöst levnadssätt, 
underlåtenhet att efter förmåga ärligen försörja sig, missbruk av rusdrycker 
eller narkotiska medel eller av annan jämförlig anledning var i behov av 
särskilda tillrättaförande åtgärder från samhällets sida.528

Om något av dessa förhållanden förelåg skulle barnavårdsnämnden 
söka att såvitt möjligt åstadkomma rättelse genom en eller flera förebyg-
gande åtgärder , vilka utgjordes av

1. hjälpåtgärder innefattande råd och stöd,
2. förmaning (till föräldrar; främst i hemmiljöfallen) och varning (till den 

underårige; främst i beteendefallen),
3. föreskrifter rörande den underåriges levnadsförhållanden, och
4. övervakning.529

I bestämmelsen stadgades också befogenhet för barnavårdsnämnd att 
lämna ekonomiskt stöd i anslutning till råd eller föreskrifter.530 Hjälpåtgär-
der innefattande råd kunde exempelvis vara att föräldrarna skulle vända sig 
till central för psykisk barna- och ungdomsvård eller att barnet för en tid 
skulle placeras på barnkoloni. Hjälpåtgärder innefattande stöd var exem-
pelvis handledning i uppfostringsfrågor eller att rådvilla föräldrar eller en 
ung människa fick tillfälle att tala ut om problem som kanske tyngt honom 
eller henne länge och få hjälp att kunna ta itu med dem.531 Hur valet mel-
lan de olika förebyggande åtgärderna  skulle göras framgick inte av lagen, 
men den ledande synpunkten vid valet skulle vara vad som verksammast 
avsågs främja den underåriges bästa.532 Lagen byggde på en optimism i 
förhållande till möjligheterna att genom familjesociala anordningar kunna 
rätta till problemen hos familjerna, utan behöva skilja barnen från deras 
miljö.533

527. Bramstång (1969) s. 250. Bramstång diskuterar också förhållningssätt till straffrät-
tens subjektiva rekvisit och finner att farerekvisitet blir avgörande då lagen inte avser att 
straffa fostraren utan att skydda barnet. Gärningsmannens psykiska inställning kan dock 
ha betydelse ifråga om iterationsrisk; risken för återfall är sannolikt större om skadorna på 
barnet omfattas av uppsåt eller bottnar i grov oaktsamhet. Bramstång (1973) s. 250 ff. Som 
framgår i kapitel 3.3 nedan (om förutsättningarna för vård enligt LVU) har misshandelsrekvi-
sitet utvecklats något sedan denna tid.

528. Lagens 25 §. Begreppet vanart som fanns i 1924 års lag hade kritiserats för vaghet 
och moralism, och omformulerades därför i 1960 års lag.

529. 26 § lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom. Om föreskrifter 
stadgades i 27 § och om övervakning i 28 §. Se vidare även Romander & Grönlund (1961) 
s. 128 ff.

530. 26 § 2 st. lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.
531. Höjer (1969) s. 222 f.
532. Romander & Grönlund (1961) s. 125.
533. Dock kom denna optimism i efterhand att betraktas som icke infriad, se SOU 

1986:20 s. 181.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   114017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   114 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM



 Socialrättens syften och grundtankar 115

Om förebyggande åtgärder  bedömdes vara gagnlösa eller om sådana 
åtgärder vidtagits utan att medföra rättelse, skulle den unge omhändertas 
för samhällsvård.534 Omhändertagandet var den yttersta åtgärden för att 
komma tillrätta med missförhållanden – dess ultima ratio  – och förutsatte 
alltså att försök gjorts med förebyggande åtgärder.535 Under de angivna 
förutsättningarna förelåg dock inte endast en rätt utan också plikt för 
nämnden att omhänderta den underårige för samhällsvård.536 Begreppet 
skyddsuppfostran hade utmönstrats i denna lag och samhällsvård var den 
enhetliga benämningen.537

1960 års lag föreskrev också samhällsvård på frivillig grund, för de fall 
att någon som ej fyllt 18 år behövde vård och fostran på grund av att 
föräldrarna avlidit eller övergivit honom eller henne, eller i annat fall var 
i behov av specialvård eller annan vård och fostran utom hemmet, eller 
på grund av att föräldrarna underlät att försörja barnet.538 Lagen inrymde 
också möjligheter att förhindra det som kallades skadliga förflyttningar av 
fosterbarn. Det innebar att barnavårdsnämnden kunde förbjuda föräldrar 
som var vårdnadshavare att återta sina barn från fosterhem.539 Samhällsvår-
den skulle upphöra så snart ändamålet med vården kunde anses uppnått, 
och det fanns även möjlighet att meddela beslut om villkorligt upphörande 
av samhällsvården; att den skulle avslutas försöksvis och återupptas om 
så erfordrades.540 Vid upphörande av samhällsvård var barnavårdsnämn-
den skyldig att tillse att den omhändertagne fick tillfredsställande levnads-
förhållanden.541 Den övergripande målsättningen med barnavården enligt 
1960 års lag var att främja en gynnsam utveckling av de unga och goda 
uppväxtförhållanden i övrigt för dem.542

534. 29 § lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.
535. Bramstång (1969) s. 237 Jfr med straffrätt nedan (kap. 5.1). Observeras bör att nu 

gällande LVU inte i sig förutsätter att förebyggande åtgärder prövats, men ansökan om vård 
med stöd av LVU ska innehålla en redogörelse över tidigare vidtagna åtgärder (4 § LVU).

536. Romander & Grönlund (1961) s. 133.
537. Såväl praktiska som psykologiska skäl föranledde denna ändring. I de fall där för-

äldrarnas samtycke erhållits användes tidigare ofta samhällsvård även när indikationer för 
skyddsuppfostran förelåg; det fanns ingen direkt klar skiljelinje mellan fallen – och samhälls-
vård ansågs ha en bättre klang. SOU 1956:61 s. 122 f. Se även Runcis (2007) s. 205 f.

538. Se vidare, 31 § lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom. Sådan 
samhällsvård benämndes svag samhällsvård (och motsvarade tidigare samhällsvård), och 
samhällsvård enligt 31 §, som kunde vidtas utan samtycke, benämndes stark samhällsvård 
(och motsvarade tidigare skyddsuppfostran). Se vidare Bramstång (1969).

539. 50 § lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom. Detta motsvarar 
flyttningsförbud, se nedan i avsnitten 3.2 och 3.4.

540. Se 42 och 43 §§ lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom. Samhälls-
vården skulle i de flesta fall upphöra senast då den omhändertagne fyllde 18 år.

541. Nämnden skulle vid behov föranstalta om att den omhändertagne fick lämpligt ar-
bete och tillfälle till utbildning samt erhöll utrustning och erforderliga medel för resa och 
särskilda omkostnader. 44 § lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.

542. Lagens 1 §, Bramstång (1969) s. 218.
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När barnavårdslagen antogs år 1960 var det sociala arbetet uppdelat i 
tre skilda områden, reglerad i skilda lagar: barnavård, nykterhetsvård och 
socialhjälp.543

3.1.2.3 Tvångsvårdsdebatt och socialtjänstreformen 1980

Under 1960-talet utvecklades den offentliga barnavården, och barn till-
bringade i allt större utsträckning sin tid i barndaghem och fritidshem, 
vilket ansågs innebära att föräldrarnas betydelse för barns uppfostran 
minskade.544 Barnen kom att uppfattas som subjekt som samhället hade 
ett speciellt ansvar för och barnavårdsarbetet blev en fråga om expertkun-
skaper.545 Mot slutet av 1960-talet uppstod ett ifrågasättande av barna-
vårdsnämndens myndighetsmakt och kunskapsmonopol.546 Socialarbe-
tarna hade också börjat kritisera socialvårdens mål och medel. Kritiken 
utgick från att socialvårdens hjälptagare alltför länge särbehandlats genom 
tvångsåtgärder och dåliga vårdalternativ och att detta varit resultatlöst och 
till och med ofta förvärrat problemen. Alternativet som förespråkades var 
att utforma ett behandlings-, service- och vårdutbud som var så attraktivt 
att det efterfrågades utan att tvångsåtgärder behövdes.547

Konsekvenser av socialvårdens differentiering av olika problem upp-
märksammades också i debatten, bland annat genom exemplet att det i 
en och samma olyckliga familj kunde vara en barnavårdstjänsteman och 
en nykterhetsvårdstjänsteman på besök, ”var och en upptagen av sin spe-
ciella pusselbit i familjens invecklade läggspel”.548 Värderingarna bakom 
gällande lagstiftning lyftes fram som ålderdomliga och det ansågs att juris-
ter haft alltför stort inflytande på sociallagstiftningen.549 Tvångsmässig 
vård ansågs vara ett hinder mot effektiv rehabilitering, och vården i sig 
påstods upplevas som ett hyckleri – en repressiv samhällsåtgärd – av vård-
tagaren.550 Den centrala uppgiften för socialvården förespråkades istället 
vara att förtroendefullt erbjuda service i fria och generösa former, och en 
solidaritetssyn kom att alltmer anläggas på socialvården. Argumentationen 
tog i sin utgångspunkt i att tvångsmässig behandling av människor skulle 
förekomma i så liten utsträckning som möjligt, regleras i så få lagar som 
möjligt, och förses med så starka rättssäkerhetsgarantier som möjligt för 
den enskilde.551

543. Förutom barnavårdslagen gällde lagen (1954:579) om nykterhetsvård och lagen 
(1956:2) om socialhjälp.

544. En lag om förskole- och fritidshemsverksamhet kom att antas 1973, lagen (1973:1205) 
om förskoleverksamhet. Lagen ersattes 1976 av lagen (1976:381) om barnomsorg.

545. Runcis (2007) s. 227 f.
546. Runcis (2007) s. 249.
547. Holgersson (1981) s. 194 ff.
548. Holgersson (1981) s. 197.
549. Holgersson (1981) s. 202 ff.
550. Holgersson (1981) s. 207 f.
551. Holgersson (1981) s. 218 och 229.
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I Socialutredningens principbetänkande år 1974 behandlades de prin-
cipiella målfrågorna för samhällets socialvård, och en samordning av den 
sociala vårdlagstiftningen utifrån en helhetssyn skisserades.552 Rörande 
barns behov konstaterades att samhället alltjämt bör ha möjlighet att för 
barnets bästa ingripa i situationer där barnmisshandel misstänks eller i 
andra fall där allvarliga risker för barnets utveckling föreligger. Syftet med 
sådan åtgärd bedömdes enligt Socialutredningen primärt vara att tillgodose 
barnets behov av trygghet och omvårdnad under den tid föräldrarna med 
samhällets hjälp ordnar upp och stabiliserar sin situation. Innan förhål-
landena gått så långt att ett skiljande från hemmet utan samtycke fram-
stod som oundvikligt, borde dock tillämpliga och möjliga förebyggande 
åtgärder  ha vidtagits.553 Socialutredningen menade att behovet av åtgärder 
utan den enskildes samtycke skulle begränsas, genom insatser byggda på 
frivillighet och samverkan.554

I 1976 års riksdagsval ersattes den socialdemokratiska regeringen av 
en trepartiregering bestående av centern, folkpartiet och moderaterna, och 
år 1979 – efter flera år av intensiv socialvårdsdebatt – la regeringen fram 
sin proposition om socialtjänsten.555 Efter mer än tio års utredningsarbete 
antogs socialtjänstlagen, SoL, år 1980. Barnavårdslagen, nykterhetsvårds-
lagen och socialhjälpslagen ersattes därmed av en gemensam lag – en 
ramlag – för hela vårdområdet. Helhetssynen blev utmärkande för soci-
altjänsten: En enskilds eller en grupps sociala situation skulle betraktas i 
förhållande till hela den sociala miljön och socialarbetaren sträva efter att 
finna en samlad lösning på situationen. Ett annat grunddrag i socialtjänst-
reformen var tilliten till människors egen förmåga. Socialtjänsten skulle 
vara en serviceinriktad och hjälpande funktion och all vård och behandling 
ske i frivilliga former. Endast vad gäller barn och ungdom – och missbru-
kare,556 – behölls möjligheten till vård mot den enskildes vilja. Genom en i 
förhållande till SoL fristående lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, reglerades en åtgärd avseende barn och unga som kunde vidtas 
utan samtycke: beredande av vård utanför det egna hemmet.557

Vård med stöd av LVU kunde komma ifråga i två huvudfall, dels när 
”brister i omsorgen om den unge eller annat förhållande i hemmet medför 
fara för hans hälsa eller utveckling”, dels när den unge utsätter sin hälsa 
eller utveckling för allvarlig fara genom missbruk av beroendeframkallande 

552. SOU 1974:39.
553. SOU 1974:39 s. 327.
554. Till exempel föreslogs övervakningsinstitutet ersättas av en ordning med efter föräl-

ders samtycke förordnade kontaktmän, SOU 1974:39 s. 328 f.
555. Prop. 1979/80:1.
556. Vad gäller tvångsvård av missbrukare gjordes inledningsvis ändringar i lagen 

(1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, LSPV. År 1981 infördes (den 
senare ombearbetade) lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

557. De förebyggande åtgärder som 1960 års barnavårdslag föreskrev skulle ges på frivil-
lig grund inom socialtjänsten. Prop. 1979/80:1 s. 501.
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medel, brottslig verksamhet eller annat därmed jämförbart beteende.558 Det 
betonades att beslut i de sistnämnda fallen primärt endast får grundas på 
att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara. Att hindra 
beteenden som är skadliga för samhället, samhällsskyddet, fick inte längre 
åberopas som grund.559

Angående brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet uttala-
des i specialmotiveringen att de situationer som avsågs var då den unge 
inte fick tillräcklig omvårdnad i sitt hem eller där utsattes för en behand-
ling som innebar fara för hans psykiska eller fysiska hälsa eller sociala 
utveckling.560 Vidare angavs att det under den gjorda beskrivningen bland 
annat ryms fall där den unge utsätts för misshandel i hemmet. Här uttala-
des att redan vid ringa grad av misshandel får fara för den unges hälsa eller 
utveckling antas uppkomma, och vid misshandel av allvarligare art bör den 
unge regelmässigt beredas vård utom det egna hemmet, i varje fall för en 
tid.561 Lagrummet avsåg att omfatta alla situationer där barnet utsätts för 
kroppslig misshandel eller vanvård, och även då föräldrarna genom sina 
personliga egenskaper framkallar fara för barnet skulle lagen vara tillämp-
lig, exempelvis om föräldrars beteende innebär ständigt återkommande 
uppträden i hemmet till följd av missbruk av alkohol eller narkotika.562

Vård utanför den unges hem skulle ingå som en del av en samlad 
behandling och syfta till att skapa förutsättningar för den unge att åter-
knyta gemenskapen med familjen under trygga förhållanden. Vid vård på 
grund av brister i omsorgen om barnet förutspåddes mer långvariga insat-
ser, varför ansvarig tjänsteman hade att anmäla årligen för nämnden hur 
vården bedrivs och hur den unges och föräldrarnas förhållanden utvecklat 
sig. Ifråga om tvångsvård på grund av den unges beteende förutsågs en 
kortare vårdtid och en obligatorisk prövning av vården var sjätte månad.563

Socialtjänstlagen fick en tydlig karaktär av målinriktad ramlag. En all-
män utgångspunkt var att ju bättre lagstiftarna i lagen angav mål och syf-
ten, ju mindre blev behovet av en fast, detaljerad reglering. Kommunerna 
fick därmed stor frihet att anpassa biståndet efter skiftande behov och öns-
kemål.564 Kommunerna förutsättes, med Bramstång ord, att med en hög 
grad av självständighet representera ”det goda samhället”, ansvarigt för 

558. 1 § lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Uppdelningen 
om brister i den unges hemförhållanden resp. den unges eget beteende motsvarar uppdelning-
en i 25 § 1960 års barnavårdslag. Lagen gällde personer under 18 år, men vård på grund av 
den unges eget beteende kunde även beredas den som fyllt 18 år men inte 20 år.

559. Prop. 1979/80:1 s. 500.
560. Prop. 1979/80:1 s. 581.
561. Prop. 1979/80:1 s. 582.
562. Prop. 1979/80:1 s. 582.
563. Prop. 1979/80:1 s. 501 f. Angående nu gällande regler för övervägande av resp. 

prövning av fortsatt vård, se kapitlen 3.4 och 4.3 nedan. Vid placering med stöd av 2 § LVU 
(miljöfallen) ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen 
fortfarande behövs (13 § LVU).

564. Prop. 1979/80:1 s. 140.
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betydande områden av den enskildes välfärd.565 Viss kritik hade dock fram-
hållits mot ramlagsregleringen, bland annat att en ramlag tillåter alla goda 
initiativ, men inte hindrar de dåliga, samt att den inte fyller de krav på klar-
het och redighet som måste ställas; det ansågs svårt att utläsa vad social-
tjänsten konkret kan erbjuda en hjälpsökande och ännu mindre vad den är 
skyldig att erbjuda. Det framfördes också farhågor om att bedömningarna 
av den enskildes rätt och rättigheter på området skulle bli skiftande, inte 
endast mellan skilda socialnämnder utan även mellan handläggare inom 
samma nämnd.566 Målen för socialtjänsten sattes högt, och en förutsättning 
för målens uppfyllande var att samhället hade de resurser som krävdes.567

Genom 1980 års socialtjänstreform lades de grundläggande målsätt-
ningarna och värderingarna som alltjämt gäller för socialtjänsten fast. 
Detta gäller principerna om helhetssyn (istället för det symtomtänkande 
och den funktionella uppdelning som karakteriserade den traditionella 
socialvården), frivillighet och självbestämmande, och normalisering.568 För 
vård utom det egna hemmet fastställdes dessutom principerna om kontinu-
itet (att den enskilde får möjlighet att hålla kontakt med samma socialar-
betare), flexibilitet (att det traditionella upptrappningsförfarandet överges 
och ersätts av insatser bedömda utifrån ändamålsenlighet i varje särskild 
situation), närhet (att vården förläggs så nära hemmiljön som möjligt) och 
slutligen planering av behandling: att vården planeras i samarbete med 
myndigheter och andra med särskild sakkunskap av betydelse, och att den 
som ärendet rör själv medverkar i uppläggningen av en behandlingsplan.569

Det diskuterades i propositionen om åtgärderna till omsorg om barn och 
ungdom tillgodosåg deras ”rätt till skydd och stöd”.570 JO hade påpekat att 
utredningen betonat de vuxnas – föräldrarnas – behov på ett sådant sätt 
att samhället avhände sig mycket av ansvaret för de barn som inte själva 
kunde ställa krav på socialtjänsten. Synpunkten framfördes att en särskild 
bestämmelse borde tas in i avsnittet rörande omsorger om barn och ung-
dom där det klart skulle framgå att barn och unga i vissa situationer har 
rätt till vård och fostran genom samhällets försorg.571 Mot bakgrund av att 

565. Bramstång (1985) s. 25. Se även vad som sagts om välfärdsstatens rätt i avsnitt 3.1.1 
ovan.

566. Prop. 1979/80:1, del B, remissammanställning, s. 55.
567. Det har ifrågasatts i vad mån dessa resurser fanns, redan från början, Ewerlöf, Sverne 

& Singer (2004) s. 21.
568. Med normalisering avsågs att samhällets insatser skulle stödja medborgarens strävan 

att så långt möjligt kunna vara som andra och ha det som andra, vilket samtidigt betyder rätt 
att vara sig själv. Prop. 1979/80:1 s. 212. Angående socialrättsliga grundprinciper, se även 
avsnitt 3.1.3 nedan.

569. Se vidare prop. 1979/80:1 s. 213 ff. Andra ändringar i förhållande till vård utanför 
det egna hemmet var att begreppen fosterhem, fosterbarn och fosterföräldrar utmönstrades 
(utan att ersättas med nya begrepp). En bakgrund till detta var att begreppen eventuellt hade 
en negativ klang och att de barn som fick benämningen fosterbarn riskerade att känna sig 
annorlunda än andra barn. Prop. 1979/80:1 s. 315 f.

570. Se prop. 1979/80:1 s. 257 f.
571. Prop. 1979/80:1 s. 257.
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120 Ingripande på socialrättslig grund

biståndsbestämmelsen – att den enskilde ska ha rätt till bistånd av social-
nämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt, om hans behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt – bedömdes vara otydlig ifråga om barns och ung-
domars rättigheter, infördes istället en bestämmelse (nuvarande 5:1 streck-
sats 7 SoL) som uttrycker socialnämndens skyldighet att, med föräldrarnas 
samtycke, sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynn-
samt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den 
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.572 
Till skillnad från barnavårdslagens förebyggande åtgärder , som ansågs ha 
repressiva verkningar, kunde nu socialtjänsten exempelvis genom förord-
nande av kontaktperson eller kontaktfamilj  ge stöd åt ett barn eller en 
familj i en utsatt livssituation. Med LVU som ett komplement till SoL skulle 
en tydlig skillnad skapas mellan insatser grundade på frivillighet respektive 
tvång.

3.1.2.4 Ny LVU år 1990 och efterföljande ändringar

Den intensiva socialpolitiska debatt som föregått socialtjänstreformen fort-
satte även efter det att SoL och LVU antagits. Endast två år efter att LVU 
antogs, och samma år som den trädde i kraft (1982), fick Socialbered-
ningen i uppdrag att göra en översyn av lagen. Diskussioner hade uppstått 
både i frågan huruvida den äldre barnavårdslagstiftningen gav den sociala 
vårdsektorn bättre förutsättningar än LVU för att tillgodose barns behov, 
och i frågan huruvida LVU hade lett till alltför många tvångsomhänderta-
ganden av barn.573

LVU kritiserades för att förutsättningarna för beredande av vård enligt 
lagen var alltför vagt formulerade, samtidigt som en del av debatten 
om tvångsomhändertagande av barn kretsade kring motsättningen mel-
lan barns behov och föräldrars rätt.574 Svårigheten bestod i att finna en 
balanspunkt – en avvägning – som på bästa möjliga sätt kunde tillgodose 
å ena sidan barns behov och å andra sidan föräldrarnas rättssäkerhet .575 
Avgörande för utformningen av bestämmelserna bedömdes vara att det 
grundläggande syftet med en tvångslag om vård av unga är att utgöra ett 

572. 11 § 1980 års SoL (SFS 1980:620) och prop. 1979/80:1 s. 258.
573. Dir. 1982:106. År 1986 överlämnades betänkandet Barns behov och föräldrars rätt – 

Socialtjänstens arbete med utsatta familjer, SOU 1986:20, och år 1987 överlämnades den 
särskilde utredaren Tor Svernes betänkande Översyn av LVU, Ds S 1987:3. Socialtjänstrefor-
men 1980 innebar dock en påtaglig minskning av antalet samhällsvårdade barn; från LVU:s 
tillkomst och fram till mitten av 1980-talet hade andelen barn som vårdades mot föräldrars 
vilja i storstäderna mer än halverats, prop. 1989/90:28 s. 42. Se även Ds S 1987:3 om att om-
händertagande av barn och ungdom, både tvångsvis och i frivilliga former, minskade kraftigt 
de (första) fem år socialtjänstreformen var ikraft.

574. Se t.ex. Hollander (1985) s. 12 ff. rörande omhändertagandedebatten.
575. Titeln på Socialberedningens betänkande (SOU 1986:20) anspelade på just detta. Det 

ansågs bland annat oklart vad som menades med föräldrars rätt, och hur det skulle värderas 
i förhållande till barns behov, se SOU 1986:20 s. 20 f.
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skydd för barn och ungdom – där barns behov måste gå före föräldrar-
nas – och att rättssäkerhetens krav iakttas både ifråga om den unge och 
föräldrarna.576

En ny LVU, med samma namn som den tidigare, lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, trädde ikraft 1991.577 Den tidi-
gare inriktningen – att hjälp och stöd till barn och ungdom så långt som 
möjligt bör ges i frivillig form – stod fast.578 I den nya lagen preciserades 
grunderna för att bereda barn och ungdomar vård utanför det egna hem-
met. Begreppet ”fara” som grundläggande förutsättning för att bereda vård 
hade, tillsammans med begreppet ”brister i omsorgen” kritiserats för att ge 
alltför stort utrymme åt subjektiva antaganden och godtyckliga tolkningar. 
I den allmänna debatten hade hävdats att dessa begrepp kunde innefatta 
praktiskt taget alla risk- och problemsituationer i en familj och därför i 
princip kunde tillämpas avseende alla barn.579

Farebegreppet ersattes med uttrycket påtaglig risk för skada.580 Detta 
uttryck skulle beskriva att risken är konkret, alltså att det ska finnas 
omständigheter som ger belägg för att risk för skada föreligger. Ett tyd-
ligare begrepp skulle gagna de inblandade parterna och rättssäkerhet en 
samt, betonades det, möjliggöra tvångsingripanden i ett tidigare skede i 
beteendefallen.581 Beskrivningarna av förutsättningarna för att bereda barn 
tvångsvård i miljöfallen kompletterades i den nya lagen genom att några 
av vad som ansågs vara de svåraste problemsituationerna uttryckligen 
omnämndes. Vård utan samtycke skulle, enligt 1990 års LVU, beslutas om 
det ”på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas”.582 Tilläggen av misshandel och otill-
börligt utnyttjande i bestämmelsen anknöt till FN:s deklaration om barns 
rättigheter, vars art. 9 handlade om barnets skydd mot försummelse, grym-
het och utnyttjande.583

Med misshandel avsågs både fysisk och psykisk misshandel. Redan en 
ringa grad av fysisk misshandel kunde enligt propositionen anses utgöra 
en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling, om den inte var att 
betrakta som en enstaka överilad handling. Med psykisk misshandel 
avsågs exempelvis att den unge utsattes för psykiskt lidande genom sys-
tematiska kränkningar, nedvärdering eller terrorisering. Begreppet otill-

576. Prop. 1989/90:28 s. 59.
577. I SOU 1986:20 föreslogs att lagen istället, för att inte utgöra en förskönande om-

skrivning, skulle benämnas lagen om tvångsomhändertagande av unga, LTU, se a.a. s. 293.
578. Prop. 1989/90:28 s. 52.
579. Prop. 1989/90:28 s. 61 ff.
580. Se vidare prop. 1989/90:28 s. 60 ff. Om innebörden av detta begrepp se nedan av-

snitt 3.3.3.
581. Prop. 1989/90:28 s. 63.
582. 2 § LVU. Om förutsättningarna idag för vård enligt LVU, se vidare nedan i kapitel 

3.3.
583. Prop. 1989/90:28 s. 64.
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börligt utnyttjande avsåg i första hand att någon av föräldrarna utnyttjar 
barnet sexuellt.584

Under uttrycket brister i omsorgen skulle falla situationer då barnet 
utsätts för vanvård – exempelvis genom att barnet allvarligt misskötts 
ifråga om hygien, kläder eller mat, eller inte får lämplig sjukvård – och 
om barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans allvarligt efter-
sattes exempelvis på grund av föräldrars missbruk eller psykiska störning. 
I propositionen underströks dock att problem hos föräldrarna inte i sig 
ska föranleda ett omhändertagande för samhällsvård; det väsentliga är de 
följder som problemen för med sig för barnet.585 Slutligen avsåg uttrycket 
något annat förhållande i hemmet bland annat att täcka de fall då missför-
hållanden i hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavaren själv utan 
på exempelvis en sambo till denne.586

LVU blev under de två följande decennierna föremål för flera ändringar, 
och år 2002 trädde också en ny, omarbetad och språkligt moderniserad, 
socialtjänstlag (2001:453) i kraft.587 I propositionen till den nya social-
tjänstlagen betonades att de grundläggande värderingar som präglade 
1980 års socialtjänstreform alltjämt ska gälla. Principerna ger ledning både 
för socialtjänstens praktiska verksamhet och för den människosyn som ska 
prägla det sociala arbetet.588 Det uttalades också att socialtjänstlagen är en 
välfärdslag, och att dess karaktär av ramlag alltjämt var det effektivaste 
sättet att uppnå välfärdsmålen.589 Bland de ändringar som infördes i nya 
SoL kan nämnas kravet på att en vårdplan upprättas i de fall ett barn behö-
ver vårdas i ett annat hem än det egna.590

Efter Brottsofferutredningens förslag infördes i nya SoL:s mer precise-
rade mål för särskilda grupper – lagens kapitel 5 – en bestämmelse om att 
socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhö-
riga får stöd och hjälp.591 Till 1980-års SoL hade redan tillägget gjorts att 
socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

584. Prop. 1989/90:28 s. 65. Dessa begrepp kommer att behandlas utförligare i kapitel 
3.3 nedan.

585. Se vidare prop. 1989/90:28 s. 65 och 107 f.
586. Se vidare prop. 1989/90:28 s. 108 och nedan i kapitel 3.3.
587. Bland 1990-talets ändringar av LVU kan nämnas att det år 1996 infördes en be-

stämmelse om barnets rätt till en särskild ställföreträdare i mål och ärenden enligt lagen. Se 
prop. 1994/95:224. År 1998 tillsattes en kommitté – Barnmisshandelskommittén – med upp-
gift att utreda frågor relaterade till regleringen av barnmisshandel (se dir. 1998:105 och dir. 
2001:24) och år 1999 tillsattes en utredning – LVU-utredningen – för en översyn av LVU (se 
dir. 1999:43). Vissa av utredningarnas förslag i betänkandena SOU 2000:42, SOU 2001:18, 
SOU 2001:72 respektive SOU 2000:77 samlades i prop. 2002/03:53.

588. Prop. 2000/01:80 s. 81.
589. Prop. 2000/01:80 s. 82.
590. 11:3 SoL, prop. 2000/01:80 s. 169.
591. Att komplettera SoL med en särskild regel om socialtjänstens ansvar för dem som 

utsatts för brott medförde, vilket också lyftes fram i propositionen, ingen förändring i rättsligt 
hänseende; kommunens ansvar omfattade redan dem som utsatts för brott. Se vidare prop. 
2000/01:79, samt även SOU 1998:40.
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våld eller andra övergrepp i hemmet bör få stöd och hjälp för att förändra 
sin situation.592 Vidare kompletterades bestämmelsen om socialnämndens 
ansvar för brottsoffer i 5:11 SoL år 2006 med tillägget att nämnden också 
bör beakta att barn som bevittnat våld  eller andra övergrepp av närstå-
ende vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.593 År 
2007 indelades bestämmelsen i tre stycken och socialnämndens ansvar för 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förstärktes genom att 
ordalydelsen i de styckena ändrades genom att ordet ”bör” byttes ut till 
”skall”.594 Från den 1 januari 2013 har bestämmelsen fyra stycken, varav 
det tredje – nyligen införda – stadgar att socialnämnden ansvarar för att 
ett barn som utsatts för brott och dennes närstående får den stöd och hjälp 
som de behöver.595 Således omfattar socialnämndens brottsofferansvar – att 
ge behövligt stöd och hjälp – idag alla brottsoffer (1 st.), särskilt kvinnor 
som är eller varit utsatta för våld i nära relationer (2 st.), barn som utsatts 
för brott (3 st.) samt särskilt barn som har bevittnat våld eller övergrepp av 
eller mot närstående (4 st.).596

I syfte att stärka barnperspektivet samt stärka skyddet för barn i utsatta 
situationer genomfördes år 2003 ett flertal ändringar i SoL och LVU.597 En 
av dessa ändringar var att det i LVU tydliggjordes att även psykisk miss-
handel kan utgöra risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Redan 
innan ändringen kunde, genom begreppet misshandel, både fysisk och psy-
kisk misshandel utgöra sådan grund. Enligt regeringen fick det dock inte 
råda någon som helst oklarhet eller tveksamhet om att även psykisk miss-
handel omfattades, varför det skulle framgå direkt av lagtexten.598 Psykisk 
misshandel definierades som en relation och ett förhållningssätt som bland 
annat hindrar utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Exempel som 
gavs var barn som upplevs negativt av föräldrarna och som ständigt blir 
känslomässigt avvisade, barn som kränks, barn som hotas med att bli över-

592. Bestämmelsen motiverades av att Kvinnovåldskommissionen funnit så stora brister i 
socialtjänstens arbete med frågor som rörde våld mot kvinnor att det bedömdes som nödvän-
digt att klargöra kommunens ansvar i det avseendet. Se prop. 1997/98:55.

593. Se prop. 2005/06:166. Argumentet var här detsamma som för både stycket om vålds-
utsatta kvinnor och det om offer för brott i allmänhet: Gruppen behövde synliggöras och 
socialtjänstens ansvar förtydligas.

594. 5:11 SoL. Se prop. 2006/07:38.
595. 5:11 st. 3 SoL.
596. Före 1 januari 2013 var lydelsen av sistnämnda stycke ”närstående vuxna”.
597. Bland annat utvidgades anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL till att omfatta fler 

myndigheter, och det infördes också i olika yrkesverksammas lagar bestämmelser om skyl-
dighet att samverka med socialnämnden kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar 
att fara illa. En ny bestämmelse infördes också i såväl SoL som LVU med innebörd att när 
ett barn varit placerat i samma familjehem i tre år ska socialnämnden överväga om det finns 
skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning enligt 6:8 FB. Se vidare prop. 2002/03:53. I detta 
sammanhang övervägdes också utökad kriminalisering av brott mot barn (om detta se avsnitt 
5.1.3.1 nedan) och en ny straffskärpningsgrund vid brott mot barn infördes i brottsbalken 
(om detta se avsnitt 5.3.2.2 nedan).

598. Prop. 2002/03:53 s. 81 f.
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givna, barn som växer upp under hot från sin familj, och barn som växer 
upp i hem där det förekommer våld mellan makarna/samborna.599

En annan av de ändringar som infördes i detta sammanhang var att det 
lades till ett stycke i 1 § LVU om att vad som är bäst för den unge ska vara 
avgörande vid alla beslut enligt lagen. Detta skedde som en anpassning till 
barnkonventionens artikel 3. SoL:s portalparagraf hade redan 1998 kom-
pletterats med skrivningen att när åtgärder rör barn ska särskilt beaktas 
vad barnets bästa kräver.600 Formuleringen i LVU att den unges bästa ska 
vara avgörande, valdes för att åtgärder och beslut som fattas med stöd av 
LVU inte kan ha annat syfte än att förbättra för den unge, och inga andra 
intressen, såsom föräldrarätten, kan vara avgörande.601 Som en anpassning 
till barnkonventionens art. 12 infördes i samma paragraf ett stycke om att 
den unges inställning ska klarläggas och hänsyn tas till den unges vilja med 
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad vid beslut enligt lagen.602 
Sistnämnda tillägg kompletterades år 2008 med en skrivning om att den 
unge ska få relevant information, och – som behandlas vidare i framställ-
ningen nedan – konkretiserades i 36 § LVU.

En ytterligare lagändring år 2008 var att SoL:s målbestämmelse avse-
ende barn och unga, 5:1 SoL, kompletterades med att socialnämnden i sin 
omsorg om barn och ungdom ska tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hem-
met upphört. Detta infördes mot bakgrund av att det inte var ovanligt att 
pojkar och flickor återplacerades för vård efter att en tidigare placering 
upphört.603

3.1.2.5 2009 års förslag om en samlad barnskyddslag

År 2007 tillsattes en utredare för att se över bestämmelserna till skydd och 
stöd för barn och unga i SoL och LVU. I utredningsuppdraget ingick också 
att ta ställning till om regleringen skulle sammanföras i en särskild lag.604 
Barnskyddsutredningen överlämnade sitt betänkande år 2009, med förslag 
om att samtliga bestämmelser i LVU – och de bestämmelser i SoL som rör 
barn och unga samt merparten av de bestämmelser i SoL som reglerar soci-
altjänstens familjerättsliga arbete – skulle sammanföras i en särskild lag om 
stöd och skydd för barn och unga (LBU). Skälen för en samlad lag angavs 
vara att den, utifrån de särskilda förhållanden som gäller för den sociala 

599. Prop. 2002/03:53 s. 82.
600. Prop. 1996/97:124. Se 1:2 SoL.
601. Prop. 2002/03:53 s. 76 ff. och 105. Att formuleringen den unges bästa valdes – och 

inte barnets bästa – har att göra med att LVU även omfattar insatser för personer upp till 21 
år.

602. Prop. 2002/03:53 s. 79 ff. och 105.
603. En annat tillägg i SoL var att det ska upprättas en genomförandeplan för barn och 

unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, se 11:3 st. 2 och vidare, 
prop. 2006/07:129.

604. Dir. 2007:168. Utredningen antog namnet Barnskyddsutredningen.
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barn- och ungdomsvården – exempelvis med den intressekonflikt som kan 
finnas mellan barn och deras föräldrar – kunde synliggöra barn och unga 
i behov av stöd, och skapa förutsättningar för ett tydligare barnperspek-
tiv i lagstiftningen. En samlad lagstiftning ansågs också kunna stärka den 
enskildes ställning och möjlighet att påverka genom bättre överskådlighet 
och tillgänglighet.605 Till utredningens bakgrund hörde kritik mot den soci-
ala barn- och ungdomsvården, bland annat avseende ansvarstagande och 
skydd av barn, skillnader mellan kommuner, brister i handläggning, brister 
i kompetens och otillräcklig uppföljning.606 Enligt utredningen måste barns 
och ungas bästa och egna uppfattningar vara en starkare ledstjärna i lag-
stiftningen och tillämpningen av lagen.607

Barnskyddsutredningens förslag om en särskild lag om skydd och stöd 
för barn och unga bryter upp SoL:s ramlagskaraktär och markerar därmed 
en inriktning med ett tydligt avsteg från den helhetssyn som infördes i och 
med 1980 års socialtjänstreform. I utredningen betonas dock att det inte 
behöver finnas någon motsättning mellan helhetssyn och specialisering/
speciallag: Det är fortfarande av betydelse att individens totala situation 
och omgivning beaktas.608 Det fanns enligt utredningen inte heller några 
hinder mot att sammanföra frivilliga bestämmelser (från SoL) och tving-
ande (från LVU) i en och samma lag.609 Den sammanhållna lagen (LBU) 
avsåg enligt förslaget att innehålla bestämmelser av såväl ramlagskaraktär 
som av detaljkaraktär, dock, i jämförelse med nuvarande reglering, med 
en ökad detaljeringsgrad.610 En följd av den nya lagen skulle vara att SoL i 
vissa avseenden skulle komma att sakna direkt inflytande över den sociala 
barn- och ungdomsvården, varför det samtidigt i utredningen föreslogs att 
SoL blir föremål för en allmän översyn, genom att också bestämmelserna 
om missbruksvård bryts ut till en egen lag.611

Till de förslag om ändrade bestämmelser som utredningen förde fram, 
hörde bland annat att barns och ungas rätt till bistånd regleras i en sär-
skild bestämmelse, istället för att, som nu, inräknas under den på barn svå-
rapplicerbara generella biståndsbestämmelsen i 4:1 SoL om behovsprövat 
bistånd för livsföring till skälig levnadsnivå.612 I utredningen uppmärksam-
mas vidare det vakuum som kan uppstå mellan (nekade) frivilliga insatser 

605. SOU 2009:68 s. 22 och 165 ff. Barnperspektiv avses betyda att identifiera sig med 
barnets situation och se olika beslutsalternativ ur barnets synvinkel samt att se barnet som 
expert på sin egen situation. Se vidare SOU 2009:68 s. 175 f.

606. SOU 2009:68 s. 20 ff.
607. SOU 2009:68 s. 166.
608. Se vidare SOU 2009:68 s. 184.
609. SOU 2009:68 s. 183.
610. SOU 2009:68 s. 182.
611. SOU 2009:68 s. 185. Utredning pågår med uppgift att se över missbruks- och bero-

endevården, se betänkandet SOU 2011:35.
612. Se vidare SOU 2009:68 s. 337 ff.
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enligt SoL och möjligheten att ansöka om vård enligt LVU.613 Mot bak-
grund av det synnerligen tveksamma i disciplinärt tvång – dvs. att tvinga 
fram ett visst önskvärt beteende hos människor i utsatta situationer och i 
beroendeförhållande till samhället – fann utredningen inga skäl att införa 
möjlighet till öppna insatser utan samtycke vid misstänkta missförhållan-
den i hemmet.614

3.1.2.6 Ny bestämmelse i FB om stödinsatser för barnet mot en 
vårdnadshavares vilja

Parallellt med Barnskyddsutredningen pågick ett annat lagstiftningsärende. 
Detta har resulterat i att socialnämnden, sedan den 1 maj 2012, får besluta 
om vissa stödåtgärder för barn med endast en (och utan en) vårdnadshava-
res samtycke (6:13 a FB). Bestämmelsen (som jag återkommer till i 3.2.3.2 
nedan) förutsätter att barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare, 
dvs. gemensam vårdnad, och att endast den ena samtycker till en åtgärd 
till stöd för barnet samt att åtgärden krävs med hänsyn till barnets bästa. 
Åtgärder som kan beslutas mot en (och med en) vårdnadshavares vilja 
ska enligt bestämmelsen avse psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 
behandling som omfattas av HSL, behandling i öppna former som ges med 
stöd av 4:1 SoL, utseende av en kontaktperson eller kontaktfamilj , eller en 
insats enligt 9 § p. 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Vårdnadshavares beslutanderätt avser att genom 
denna uppräkning inskränkas på områden där det finns ett tydligt behov.

Behovet av bestämmelsen hade sin bakgrund i att det under senare år 
uppmärksammats att kravet på två vårdnadshavares samtycke kan leda 
till att barn inte får den hälso- och sjukvård och de sociala insatser som 
krävs.615 Det framhölls i propositionen att läget har varit sådant att per-
sonal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten kan ha gjort bedöm-
ningen att ett barn har ett tydligt behov av viss vård eller insats, men att 
den ena vårdnadshavaren motsätter sig att den ges. Möjligheten att ge stöd 
och behandling och uppnå varaktiga förändringar för barnet anses normalt 
vara små om föräldrarna inte vill samarbeta med hälso- och sjukvården 
eller socialtjänsten, men att de praktiska förutsättningarna i grunden är 
goda när (i vart fall) en vårdnadshavare vill hjälpa barnet.616

613. En anledning till detta gap i beteendefallen är att det s.k. mellantvånget enligt 22 § 
LVU, som innebär att kontaktperson kan utses för den unge, eller behandlingsplan upprättas 
– oavsett den unges eller vårdnadshavares samtycke – sällan tillämpas. Se SOU 2009:68 s. 390 
f. för statistik.

614. SOU 2009:68 s. 396. Förslag som lämnades var dock att socialnämnden skulle ha 
möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som fyllt 15 år, även utan vårdnadshavarens 
samtycke, om det var lämpligt och barnet begärde eller samtyckte till det, samt att uppföljning 
ska kunna ske efter avslutad utredning respektive avslutad placering, oberoende av samtycke. 
Se vidare SOU 2009:68 s. 335 f., 350 f. och 489 f.

615. Denna bild ges av ett stort antal remissinstanser, se prop. 2011/12:53 s. 13.
616. Prop. 2011/12:53 s. 13.
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I propositionen till bestämmelsen diskuteras särskilt fall där den ena 
vårdnadshavaren anklagar den andra för att ha varit våldsam mot barnet 
och anser att barnet har behov av att bearbeta sina upplevelser. Den andra 
vårdnadshavaren kan i sådana fall motsätta sig en vårdinsats av rädsla för 
att barnet påverkas i sitt samtal med barn- och ungdomspsykiatrin. Andra 
exempel som lyfts fram är att det kan förekomma att en vårdnadshavare 
avböjer insatser till stöd för ett barn som bevittnat våld  mot den andra 
vårdnadshavaren med hänvisning till att det inte är barnet som utsatts för 
våld.617

Bestämmelsen är konstruerad som en socialrättslig inskränkning av 
vårdnadshavares bestämmanderätt och har, eftersom den betraktats som 
en principiellt viktig begränsning i det praktiska utövandet av gemensam 
vårdnad, placerats i föräldrabalken.618

3.1.2.7 Nya direktiv år 2012 och införda lagändringar år 2013

I juli 2012 lämnade regeringen ånyo utredningsdirektiv för en översyn av 
LVU, med mera.619 En särskild utredare gavs i uppdrag att – på nytt – göra 
en övergripande översyn av bestämmelserna om tvångsvård av barn och 
unga enligt LVU. Behovet av en översyn utgår från att några av de förslag 
som Barnskyddsutredningen lämnat avseende både SoL och LVU bedömts 
vara intressanta, men i behov av en närmare analys. Lagstiftningen behöver 
enligt direktivet ses över med utgångspunkt i den enskilda individens rät-
tigheter, behov och förutsättningar, med sikte på att ytterligare stärka rätts-
säkerhe ten.620 I direktivet konstateras bland annat att såväl Barnskyddsut-
redningen som regeringen i sin (då lämnade) lagrådsremiss, inte funnit skäl 
att införa någon möjlighet att besluta om öppna insatser utan samtycke på 
grund av misstänkta missförhållanden i hemmet. Nu anses skäl finnas att 
analysera frågan om tvingande förebyggande åtgärder  och insatser ytterli-
gare, och utredaren ges frihet till nya överväganden.621

Parallellt med nämnda nya översyn, lämnade regeringen i september 
2012 en proposition där en del av Barnskyddsutredningens förslag fördes 
vidare; dock inte det om en samlad lag för barnskyddsregleringen.622 I pro-
positionen konstaterades att såväl särskilda tillsynsuppdrag och utvärde-
ringsrapporter som tidigare utredningar (särskilt Vanvårdsutredningen och 
Upprättelseutredningen) uppmärksammat brister inom den sociala barn- 
och ungdomsvården.623 Ett antal lagändringar, syftande till ett förstärkt 

617. Se vidare prop. 2011/12:53 s. 13.
618. Prop. 2011/12:53 s. 26.
619. Dir. 2012:79. Uppdraget ska redovisas senast den 3 mars 2014.
620. Se vidare dir. 2012:79. En av de frågor som särskilt ska belysas är om åtgärder 

behöver vidtas för att säkerställa en god och säker vård för barn och unga som på grund av 
hedersrelaterat våld och förtryck bereds vård enligt 2 § LVU.

621. Dir. 2012:79 s. 11.
622. Prop. 2012/13:10.
623. Prop. 2012/13:10 s. 29 ff.
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stöd och skydd för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara 
illa, trädde i kraft den 1 januari 2013. Bland annat har Barnskyddsutred-
ningens förslag införts om en förändrad lydelse av anmälningsskyldighe-
ten, att en omedelbar skyddsbedömning ska ske när en anmälan kommit in 
till socialnämnden, att socialnämnd under vissa förutsättningar får besluta 
om uppföljning av ett barns situation och att det för varje barn som place-
rats utanför det egna hemmet ska utses en särskild socialsekreterare som 
ska ansvara för kontakterna med barnet.624

Till den nyinförda regleringen hör också att socialnämnden – för barn 
som har fyllt 15 år – ska få besluta om öppna insatser, kontaktperson och 
kontaktfamilj utan vårdnadshavares samtycke, om det är lämpligt och den 
unge begär eller samtycker till det. Dessa insatser regleras i SoL (3:6 a–b), 
medan behandling i öppna former och särskilt kvalificerad kontaktperson, 
även utan den unges samtycke alltjämt regleras i LVU, samtidigt som vissa 
stödinsatser med endast en (och mot en) vårdnadshavares samtycke, som 
framgick i avsnittet närmast ovan, kan beslutas med stöd av FB.

Lagrådet noterade i sitt yttrande i augusti 2012 att regeringen, utan 
närmare motivering, frångått det förslag om en särskild lag (LBU) som 
framfördes i betänkandet och istället föreslagit ändringar i SoL och LVU. 
Särregleringar för barn och ungdom i SoL (exempelvis avseende rutiner 
för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom 
verksamheten) medför enligt Lagrådet vissa inkonsekvenser i SoL.625 Flera 
av de nya bestämmelserna är också sådana som förts över från socialtjänst-
förordningen eller Socialstyrelsens föreskrifter, något som Lagrådet svår-
ligen kunde se några fördelar med; det innebär endast att lagregleringen 
blir onödigt omfattande och socialnämnderna är ju skyldiga att följa även 
föreskrifter från regeringen och Socialstyrelsen förutsatt att de är tillkomna 
i konstitutionellt korrekt ordning.626

3.1.3 Grundprinciper och värderingar för SoL och LVU
Som beskrivits i avsnittet ovan innebar socialtjänstreformen år 1980 att 
grundläggande målsättningar och värderingar för socialtjänstarbetet lades 
fast. Vid införandet av 2001 års SoL fastslogs att de grundläggande värde-
ringar som präglade 1980 års socialtjänstreform alltjämt ska gälla.627 Prin-
ciperna avser att ge ledning både för socialtjänstens praktiska verksamhet 
och för den människosyn som ska prägla det sociala arbetet. Dessa värde-

624. Se 14:1 och 14:1 a –c, 11:1 a, 11:4 a –c och 6:7 c SoL samt prop. 2012/13:10 och 
vidare i framställningen nedan.

625. Lagrådets yttrande 2012-08-29 avseende remissen Stärkt stöd och skydd för barn 
och unga.

626. Lagrådets yttrande 2012-08-29 avseende remissen Stärkt stöd och skydd för barn 
och unga.

627. Prop. 2000/01:80 s. 81.
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ringar sammanfattas i det följande, liksom kraven på saklighet, legalitet 
och rättssäkerhet samt barnets bästa.

3.1.3.1 Kommunal självstyrelse och helhetssyn

En grundläggande utgångspunkt ifråga om socialtjänstens barnavårdsar-
bete är principen om den kommunala självstyrelsen.628 Principen avser att 
ge kommunerna en i förhållande till staten självständig och, inom vissa 
gränser, fri bestämmanderätt.629 Kommunerna får själva ha hand om 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kom-
munens medlemmar.630 Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 
område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 
hjälp som de behöver.631 Kommunfullmäktige bestämmer vilken eller vilka 
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten, och 
vad som sägs om socialnämnd i lagstiftningen, gäller i förekommande fall 
istället annan sådan nämnd som utsetts.632 Nämnderna, som består av för-
troendevalda, beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska handha.633 Ett flertal lagändringar på 
senare tid har inneburit en ökad detaljreglering av kommunernas insatser 
till barns skydd och stöd. Detaljregleringen har ansetts nödvändig utifrån 
det övergripande ansvar som staten har för att barn som far illa eller ris-
kerar att fara illa får stöd och skydd, och mot bakgrund av de brister i 
socialtjänstverksamheten som framkommit tillsyn och i utredningar. Även 
om regleringen innebär inskränkningar i det kommunala självstyret, har 
bedömts – vid en avvägning mellan det starka allmänintresset att på olika 
sätt stärka skyddet för barn, och kommunernas intresse av att den kom-
munala självstyrelsen inte inskränks ytterligare – att det allmänna intresset 
tydligt väger över och inskränkningarna ansetts godtagbara.634

628. I 1:1 RF fastslås bl.a. att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representa-
tivt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. I 1:1 kommunallagen 
(1991:900) föreskrivs att Sverige är indelat i kommuner och landsting och att dessa – på 
demokratins och den kommunala självstyrelsens grund – sköter de angelägenheter som anges 
i kommunallagen och i särskilda föreskrifter.

629. Bohlin (2000) s. 21.
630. 2:1 kommunallagen (1991:900). Andra centrala principer i relation till den kom-

munala verksamheten är den kommunala likställighetsprincipen – som innebär ett krav på 
att kommunmedlemmarna är likställda både avseende rättigheter och skyldigheter – samt 
självkostnadsprincipen. Se 2:2 och 8:3 c kommunallagen (1991:900) samt vidare t.ex. Lerwall 
(2012) s. 163 ff.

631. 2:1 SoL. Här bör nämnas att det som huvudregel är den kommun där den enskilde 
vistas, som ansvarar för stöd och hjälp, se 2 a:1–5. Vidare bör anmärkas att socialnämnden 
är ansvarig att slutföra en utredning om ingripanden till ett barns skydd eller stöd och fatta 
beslut i ärendet, även om barnet byter vistelsekommun. Se vidare 11:4 SoL.

632. 2:4 SoL. Se även 3:1–3 kommunallagen (1991:900).
633. 3:13 kommunallagen (1991:900). Om förtroendevalda, se vidare kap. 4 i kommu-

nallagen. T.ex. får den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsom-
råde inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnd (4:6 kommunallagen, 1991:900).

634. Se prop. 2012/13:10 s. 118 ff.
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Som framgått ovan är den sociala barnavårdens äldre historia i stort 
fattigvårdens historia. Det sociala arbetet utvecklades så småningom till 
att avse barnavård, nykterhetsvård och socialhjälp. Socialtjänstreformen 
innebar dock en uppgörelse med den traditionella socialvårdens funktio-
nella uppdelning och vad man kallade ”symtomtänkande”; socialtjänsten 
skulle istället bygga på en helhetssyn. Med helhetssyn avses att en enskilds 
eller en grupps sociala situation och de problem den enskilde eller grup-
pen upplever, ska ses i förhållande till hela den sociala miljön, dvs. inte 
endast familjen och närmiljön utan också den enskildes förhållanden i 
vidare mening. Det sistnämnda kan avse möjlighet att få arbete, bostad, 
positiva fritidsförhållanden, och att undvika utslagning, segregation och 
fattigdom.635 Helhetssynen avsåg vid socialtjänstreformen därmed såväl 
det sociala arbetets bedrivande och organisation, som synsättet på den 
enskildes problem. Även om helhetssynen på individen inte övergetts som 
värdegrund, har lagändringar på senare tid kommit att peka ut särskilda 
problem och målgrupper. Ett sådant exempel är socialtjänstens ansvar för 
kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående (infördes 
1998), ansvaret för brottsoffer (som infördes år 2001), ansvaret för barn 
som bevittnat våld  av eller mot närstående vuxna (från 2006) och ansvaret 
för barn som utsatts för brott (infördes 2013). Socialtjänstens särskilda 
brottsofferansvar kan betraktas som oförenligt med den allmänna utgångs-
punkten i 4:1 SoL om behovsprövade insatser för en skälig levnadsnivå.636 
Det har också framförts att bestämmelserna illustrerar hur rättsväsendets 
straffande och kontrollerande perspektiv kommit att färga socialtjänstens 
lagstiftning, vars principer i minskande grad kommit att präglas av solida-
ritet, helhetssyn på sociala problem och rätt till stöd efter behov.637

Mot en social helhetssyn på individens problem har också lyfts fram far-
hågan att socialtjänsten ”tittar där lampan redan är tänd”, dvs. att uppen-
bara och synliga faktorer som ekonomi, bostad och kulturella förhållan-
den lyfts fram och leder till samhällsingripanden baserade på fördomar, 
medan andra tecken (till exempel ifråga om sexuella övergrepp) negligeras 
och vissa barns situation förblir oupptäckt och outredd.638 En (modernare) 
variant på helhetssyn på individens problem anges i Socialstyrelsens vägled-
ning för arbetet med brottsoffer: att stödet till brottsutsatta och närstående 
samordnas så att den enskilde inte behöver ha kontakt med fler tjänste-
män än nödvändigt. Socialtjänstens helhetssyn i mötet med brottsutsatta – 
i bemärkelsen att ha överblick över och kunskap om den juridiska och 
försäkringsmässiga processen samt ideella organisationers insatser – anses 
vara ovärderlig.639 Således kan helhetssyn idag även avse insatser, dvs. en 

635. Prop. 1979/80:1 s. 207.
636. Ljungwald (2011) s. 54 ff.
637. Ljungwald (2012) s. 177.
638. Se Kaldal (2010) s. 123.
639. Socialstyrelsen (2012c) s. 20 f.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   130017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   130 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM



 Socialrättens syften och grundtankar 131

samordning av insatser, utifrån en individs specifika problem (exempelvis 
utsatthet för brott).

Ökad specialisering  har inneburit att den funktionella och organisa-
toriska helhetssynen inte har upprätthållits. Kommunerna har utnyttjat 
sin frihet (som funnits sedan år 1992) att själva utforma sin nämnd- och 
förvaltningsorganisation och i många kommuner finns idag (återigen) 
särskilda enheter för barnavård, missbrukarvård respektive ekonomiskt 
bistånd. Funktionell specialisering är idag det dominerande sättet att orga-
nisera socialt arbete.640 Leviner karakteriserar 2010-talets barnskyddslag-
stiftning som ”ett lapptäcke av helhetssyn och barnperspektiv med beto-
ning av professionalism och specialisering”.641 Det har till och med hävdats 
att den integrerade organisationen av det sociala arbetet som genomfördes 
efter socialtjänstreformen ska ses som en historisk parentes.642

3.1.3.2 Frivillighet och självbestämmande som utgångspunkt

Frivillighet och självbestämmande är sedan 1980 års socialtjänstreform 
grundläggande utgångspunkter inom socialtjänstens område. Vid refor-
men hävdades samhällets grundläggande skyldighet att bistå den enskilde 
och dennes rätt att själv bestämma över sin situation. Den historiska bak-
grunden var en socialvård präglad av auktoritet och kontroll.643 Av SoL:s 
portalparagraf (1:1) följer att samhällets socialtjänst ska vila på demokra-
tins och solidaritetens grund. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till 
människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att fri-
göra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska 
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Socialtjänstens inriktning på frigörande och utveckling av människans 
eller gruppens egna resurser avser spegla den demokratiska grundsynen att 
människor har inneboende möjligheter till personlig utveckling och växt.644 
I propositionen betonas att detta dock inte behöver innebära en kravlös 
eller menlös socialtjänst; med socialarbetarens yrkeskunskap som nödvän-
dig resurs ska socialtjänsten i samspel med klienten vid behov argumen-
tera, försöka skapa insikt, ställa krav och aktivt påverka klienten.645 Indivi-
dens människovärde och självbestämmande är således grundläggande, och 
ifråga om socialtjänstens insatser för barn och ungdom framgår också av 
första paragrafen i LVU att sådana ska göras i samförstånd med den unge 
och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL och att 

640. Bergmark & Lundström (2007). Se även SOU 2009:68 s. 141 med refererad studie av 
100 kommuner, och Danermark (2009) avseende specialisering och samverkan.

641. Leviner (2011) s. 75.
642. Se vidare SOU 2009:68 s. 141 ff.
643. Se de historiska avsnitten ovan och prop. 1979/80:1 s. 208 ff.
644. Prop. 1979/80:1 s. 210.
645. Prop. 1979/80:1 s. 211.
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insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integ-
ritet.646

För barn under 15 år innebär frivillighetsprincipen att det är deras vård-
nadshavare som avgör om ett erbjudande om stöd- och hjälpinsatser ska 
accepteras. Genom LVU görs dock fullständigt undantag från kravet på 
frivillighet och samtycke, för att samhället ska kunna fullgöra sin skyldig-
het att tillgodose barns och ungdomars behov av vård och behandling även 
när frivilliga insatser inte kan komma till stånd eller inte kan bedömas som 
tillräckliga. Som framgick ovan och som utvecklas nedan (i avsnitt 3.2) har 
dock socialnämnd möjlighet att besluta om vissa stödinsatser för barnet 
mot en vårdnadshavares vilja. I och med denna nya bestämmelse i 6:13 a 
FB, som trädde i kraft i maj 2012, urholkades frivillighetsprincipen väsent-
ligt. Även 2013 års lagändringar med möjlighet för socialnämnd att besluta 
om uppföljning av ett barns situation efter avslutad utredning eller place-
ring när barnets bedöms vara i behov av skydd eller stöd, men samtycke 
eller förutsättningar för LVU saknas (dvs. 11:4 a och 11:4 b SoL) förstärker 
socialnämnds befogenheter att agera utan samtycke och kringskär därmed 
principen om frivillighet. Detsamma gör den nyligen införda möjligheten 
för socialnämnden att besluta om öppna insatser för barn som fyllt 15 år 
utan vårdnadshavares samtycke, förutsatt att det är lämpligt och barnet 
begär eller samtycker till det (3:6 a st. 2 SoL).

3.1.3.3 Normaliseringsprincipen

Vid socialtjänstreformen betonades att socialtjänstens arbete ska bygga 
på normaliseringsprincipen. Med detta avses att samhällets insatser för 
att stödja medborgarens strävan efter att så långt möjligt kunna vara som 
andra och ha det som andra, ska ges sådan utformning att de i så liten 
utsträckning som möjligt upplevs som särbehandling eller får människor 
att känna sig stämplade, utpekade, och avskilda från gemenskapen i sam-
hället. Ifråga om insatser för barn och ungdom, fokuseras utifrån norma-
litet på förebyggande stödinsatser i hemmet och på att vård utom hemmet 
ordnas i så normala och litet särskiljande former som möjligt.647

3.1.3.4 Legalitet, saklighet och rättssäkerhet 

Av regeringsformen följer att all offentlig maktutövning ska utövas under 
lagarna och med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna ska verka för 
social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa samt 
värna den enskildes privat- och familjeliv.648 Legalitetsprincipen innebär 
att författningsstöd krävs för myndigheternas beslutsfattande och utgör en 

646. 1 § 1 st. LVU.
647. Prop. 1979/80:1 s. 212 f.
648. 1:1 st. 3 och 1:2 st. 1, 2 och 4 RF.
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grundsten i beteckningen av en rättsstat.649 På förvaltningsrättens område 
innebär legalitetsprincipen att författningsstödet för beslut som är betung-
ande för den enskilde måste utgöras av lag: Av 8:3 RF framgår att föreskrif-
ter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna – som gäller ålig-
ganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden – ska meddelas genom lag. Legalitetsprincipen 
gäller all maktutövning, men har en strängare utformning inom området 
för betungande eller förpliktande förvaltningsakter. Ifråga om sådana finns 
enligt Bramstång allmänt betraktat också starkare skäl för en försiktig lag-
tolkningsstil (och för gedigna beviskrav) än vad fallet är beträffande de 
gynnande förvaltningsakterna.650 Legalitetsprincipen kan också utläsas av 
art. 8 EKMR, som anger att inskränkningar i skyddet för privatliv, hem 
och korrespondens undantagsvis får ske enligt vad som är stadgat i lag.651

Genom legalitetsprincipens krav på maktutövningens normbundenhet 
i motsats till godtycke främjas saklighet. Domstolar, förvaltningsmyndig-
heter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska enligt 1:9 
RF beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.652 
Godtycke kan enligt Frändberg skapas av rättsbrist, dvs. brist på rättslig 
reglering, och i en av sina grövre former genom rättspervertering; att regler 
finns, utan att överheten bryr sig om dem. En ytterligare form av godtycke 
tar sig uttryck i rättsmanipulering: nyckfulla och överrumplande rättsänd-
ringar som håller allmänheten i rättsovisshet.653 Det övergripande kravet på 
rättssäkerhet avser att motverka godtycke i rättslig maktutövning genom 
att uppställa ett grundvärde om förutsebarhet. Rättssystemet ska tillhanda-
hålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär.654

Rättssäkerheten är sammanbunden med rättsstaten, och begreppet 
används traditionellt i en betydelse huvudsakligen avpassad att garantera 
och skydda traditionella fri- och rättigheter, och inte s.k. sociala rättig-
heter.655 Rättssäkerhetsbegreppet har mot sådan bakgrund diskuteras, 
och begreppet på olika sätt reviderats så att tyngdpunkten ligger på hur 
medborgaren både kan skyddas och få sina välfärdsstatliga rättigheter till-
godosedda av administrationen.656 I doktrinen har skiljts mellan formell 
och materiell rättssäkerhet, varav det förstnämnda avser den traditionella 

649. Se vidare t.ex. Bohlin & Warnling-Nerep (2009) s. 14 ff. och Strömberg (2000) s. 64 
f. Angående den straffrättsliga legalitetsprincipen, se avsnitt 5.1.4.1 nedan.

650. Bramstång (1981) s. 41.
651. Se även skyddet mot frihetsberövanden i 2:8 RF, som enligt 2:20–21 RF får begränsas 

genom lag och endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt sam-
hälle. Vidare uttrycks en proportionalitetsprincip: Begränsningen får aldrig gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den.

652. Vidare om saklighetskravet, se t.ex. Sundberg-Weitman (1981) s. 336.
653. Frändberg (2000) s. 274.
654. Frändberg (2000) s. 274, Frändberg (1997) s. 32. Det förhållandet att staten ska 

skydda individen mot staten själv har benämnts rättsstatens paradox. Frändberg (1997) s. 25.
655. Se vidare Gustafsson (2002) s. 302 och 317.
656. Gustafsson (2002) s. 330.
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134 Ingripande på socialrättslig grund

(formella) innebörden medan den materiella rättssäkerheten tar sikte på 
innehållsliga rättssäkerhetsgarantier såsom etisk godtagbarhet.657 Vahlne 
Westerhäll menar att med välfärdsstatens målrationalitet och ofta förekom-
mande ramlagstiftningsteknik är rättssäkerhet i bemärkelsen förutsebarhet 
svårare att uppnå och istället lämnas utrymme åt etiska ställningstagan-
den, som kan skapa materiellt sett mer högtstående beslut än vad enbart 
ett formellt rättssäkerhetstänkande kan leda till.658 Inom socialrätten har 
också framförts att rättssäkerhet innebär att besluten ska grundas på en 
tillförlitlig utredning samt att den personliga integriteten måste vägas mot 
de intressen myndigheten ska tillgodose.659

I anslutning till de senaste lagändringarna i SoL och LVU uttalades 
att samhällets åtgärder och ingripanden – för att uppfylla ansvaret att ge 
skydd och stöd till utsatta barn – kan upplevas som både integritetskrän-
kande och hotfulla för enskilda familjer. Detta anses ställa krav på tydliga 
lagregler, ett rättssäkert förfarande, kunskap och ett professionellt bemö-
tande. Socialtjänstens agerande måste upplevas som legitimt, kompetent 
och tillförlitligt.660

3.1.3.5 Proportionalitet  och aktualitet

Proportionalitetsprincipen innebär att vid förvaltningsbeslut eller annan 
myndighetsåtgärd som är betungande för den enskilde, ska nackdelarna 
för den enskilde stå i rimlig proportion till den nytta för det allmänna 
som åtgärden syftar till: Åtgärden ska inte medföra större uppoffringar 
för den enskilde än som motiveras av ett starkt allmänt intresse. Principen 
kan vidare sägas innefatta behovsprincipen – myndigheten får ingripa i 
ett väsentligt enskilt intresse endast om ingreppet kan antas leda till det 
avsedda resultatet – och det lindrigaste ingreppets princip , med innebörd 
att hårdare metoder inte ska användas än som verkligen behövs för upp-
nående av det avsedda resultatet.661 I enlighet med detta ska tvångsvård av 
barn företas endast i de särfall där andra insatser är otillräckliga.662

Lagstiftningen till skydd och stöd för våldsutsatta barn kan sägas inne-
fatta ett slags (om än inte rak) proportionalitetsprincip: Insatser till skydd 
och stöd för barnet ska i första hand ges med stöd av SoL, men om endast 

657. Se t.ex. Hollander (1985) s. 28 f. och Peczenik (1995) s. 89 ff. För en genomgång av 
de olika rättssäkerheterna och deras utveckling, se Gustafsson (2002) s. 301 ff. Uppdelningen 
i formell respektive materiell rättssäkerhet har dock kritiserats, se t.ex. Frändberg (2000) och 
Jareborg (1992a) s. 90.

658. Vahlne Westerhäll (2002) s. 61
659. Gustafsson (2002) s. 363. Värt att notera i sammanhanget är också betydelsen av 

ekonomiska resurser för den materiella rättssäkerhetens uppfyllelse (och välfärdsrättigheter-
nas förverkligande) samt motsättningen mellan statlig normgivning och kommunal självsty-
relse. Om detta se vidare Gustafsson (2002) s. 363 ff.

660. Prop. 2012/13:10 s. 32 f.
661. Strömberg (2000) s. 68, Helmius (2012) s. 134, och Marcusson (2012) s. 12 f.
662. Mattsson (2002a) s. 60.
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en vårdnadshavare samtycker – och barnets behov består av stöd- och 
behandlingsinsatser – kan 6:13 a FB komma att tillämpas mot en vård-
nadshavares vilja; varigenom socialnämnden kan vidta mindre ingripande 
tvångsåtgärder än ett omhändertagande. I LVU anges därtill att social-
nämnds ansökan om vård med stöd av LVU ska innehålla en redogörelse 
för tidigare vidtagna åtgärder.663

Ifråga om tillämpning av LVU gäller vidare en aktualitetsprincip. De 
förutsättningar som beskrivs i lagen för dess tillämplighet måste vara upp-
fyllda vid tiden för beslutet; tvångsvården utgör inte, som i straffrätten, 
en samhällsreaktion på vad som redan inträffat. LVU är en skyddslag som 
syftar till att trygga samhällets möjligheter att bereda barn vård utanför 
hemmet när vårdbehovet inte kan tillgodoses med frivilliga lösningar. De 
riskfaktorer i barnets hemmiljö som konstituerar vårdbehov måste därför 
vara både reella och aktuella.664

3.1.3.6 Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals

Sedan år 2010 stadgas i 1:2 st. 5 RF att det allmänna ska verka för att barns 
rätt tas till vara. I både SoL och LVU finns stadganden om barnets bästa. 
Enligt 1:2 SoL ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn, 
och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 
för barn, ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Enligt 1 § 5 st. 
LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande vid alla beslut enligt 
lagen.

Som nämndes i den historiska genomgången ovan (avsnitt 3.1.2.4) 
infördes begreppet och principen om barnets bästa i SoL år 1998 och i 
LVU år 2003 som en anpassning till barnkonventionens artikel 3 och för 
att stärka barnets ställning inom socialtjänsten respektive förstärka barn-
perspektivet vid tillämpning av LVU.665 I propositionen till införandet av 
begreppet i SoL anfördes att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig 
på en bedömning om vad som är bäst för just det barnet, dvs. att olika för-
slag till lösningar behöver analyseras och vägas mot varandra i en besluts-
situation. Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas 
enligt SoL, men ska alltid beaktas, utredas och redovisas. Vid en intresse-
konflikt mellan barnet och de vuxna måste dock barnets intresse ha före-
träde.666 Vidare uttalades i förarbetena att vad som är barnets bästa inte en 
gång för alla är givet, utan begreppet är relativt och betyder olika saker för 
olika människor beroende på hur barnets behov uppfattas av dem samt att 
begreppet förändras över tid.667

663. Se 4 § LVU. Angående proportionalitetsprincipen under barnavårdsutredning, se av-
snitt 4.1. nedan.

664. Aktualitetsprincipen behandlas särskilt i avsnitt 3.3.3.2 nedan.
665. Se prop. 1996/97:124 s. 98 och prop. 2002/03:53 s. 76 ff.
666. Prop. 1996/97:124 s. 99 f.
667. Prop. 1996/97:124 s. 100.
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När sedan det andra stycket i 1:2 SoL infördes år 2013 – att barnets 
bästa ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 
eller behandlingsinsatser för barn enligt SoL – var syftet att markera att 
barnets bästa ska vara avgörande inte bara i de formella beslut som fattas 
utan vid alla åtgärder som utförs när det rör just vård- eller behandlings-
insatser för barn. I propositionen anges att bedömningen av barnets bästa 
är en process med flera steg. Dels ska vetenskap och beprövad erfarenhet 
beaktas samt underlag inhämtas från närstående och yrkespersoner som 
har kunskap om barnet, dels ska vad barnet själv har uttryckt beaktas. 
Utgångspunkten i barnets bästa avses vara respekten för barnets fulla män-
niskovärde och integritet.668 Det ansågs också vara en given förutsättning 
att principen om barnets bästa ska tillämpas inom de ramar som lagens 
övriga bestämmelser ger.669

I LVU valdes formuleringen att barnets (den unges) bästa ska vara avgö-
rande i alla beslut – eftersom lagen enbart reglerar beslut (och visserligen 
även åtgärder) som riktar sig till barn och unga – och åtgärder och beslut 
som fattas med stöd av lagen ansågs därmed inte kunna ha annat syfte än 
att förbättra för den unge; inga andra intressen kan vara avgörande.670 
Även vid denna lagändring uttalades att det inte en gång för alla går att 
precisera innebörden av ett sådant begrepp som barnets bästa. Vid bedöm-
ningen måste hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska väl-
befinnande och utveckling. Såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för 
barnet ska beaktas.671

Reglerna om barnets bästa avses ska tolkas i förhållande till barnets rätt 
att komma till tals, eftersom information från barnet anses kunna påverka 
bedömningen av barnets bästa.672 Barnets rätt att komma till tals har, med 
verkan från 1 januari 2013, förtydligats i lagen: Av 11:10 SoL och 36 § 
LVU framgår att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor 
som rör honom eller henne, och om barnet inte gör det, ska hans eller 
hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Förhål-
landena kan vara sådana att barnet inte är i stånd att bilda egna åsikter 
eller inte vill framför sina åsikter. Avsikten är då att barnets inställning 
ska klarläggas genom inhämtande av uppgifter från någon företrädare för 
barnet eller genom dokumentation av vad barnet tidigare har framfört.673 
Av lagstadgandena framgår också att barnets åsikter och inställning ska 
tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 
Utgångspunkten ska i relation till det vara att barnet, genom mognads-
processer och lärande, i allt större utsträckning tillägnar sig kunskaper, 

668. Prop. 2012/13:10 s. 36 f.
669. Prop. 2012/13:10 s. 37.
670. Prop. 2002/03:53 s. 76 ff. och 105.
671. Prop. 2002/03:53 s. 77.
672. Prop. 2012/13:10 s. 37.
673. Prop. 2012/13:10 s. 38.
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kompetenser och förståelse; bland annat att förstå vilka rättigheter det har 
och hur rättigheterna bäst kan förverkligas. Att barnets åsikter ska till-
mätas betydelse i förhållande till ålder och mognad anses ställa krav på 
socialtjänsten att ha kunskap om barns fortlöpande utveckling, behov och 
förmåga.674 En förutsättning för att barnet ska kunna framföra sin åsikt, är 
att barnet fått den information  som krävs för att kunna sätta sig in i frågan. 
I varje enskilt fall ska därför barnets förmåga att förstå det som han eller 
hon ska uttrycka sin åsikt om bedömas, och situationen och informationen 
anpassas utifrån det.675

Betoningen av barnets rätt att komma till tals har också lett till att den 
tidigare bestämmelsen i 11:10 SoL om att barn som är yngre än 15 år bör 
höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas 
ta skada av det, har utgått till förmån för en skrivning med innebörd att 
yngre barn får höras i domstol om han eller hon inte kan antas ta skada 
av det.676 För domstolen ska således utrymme finnas att bedöma att bar-
net kan ta skada av att höras muntligen (inför domstolen), exempelvis på 
grund av lojalitetskonflikter eller allmänt obehag.677

I doktrinen har barnets bästa i förhållande till barnskyddslagstiftningen 
diskuterats bland annat utifrån de radikalt motstridiga tolkningar av bar-
nets bästa som kan finnas i ett barnavårdsärende och att begreppet barnets 
bästa inrymmer godtycke.678 Barnets bästa har kritiserats utifrån dess vaga 
innebörd i förhållande till lagstiftningen och frånvaron av anvisningar från 
lagstiftaren om vilken funktion begreppet avses ha. Enligt Mattsson talar 
placeringen av barnets bästa i LVU – i dess 1 §, avseende beslut enligt lagen – 
för att det rör sig om en portalbestämmelse i form av en rättslig princip.679 
Mattsson menar att den konkreta eller praktiska funktionen av en sådan 
princip skulle kunna vara den av avvägningsnorm, dvs. att barnets bästa är 
resultatet av en avvägningsbedömning av barnets behov och intressen och 
därmed ett sätt att lösa eventuella konflikter mellan de vuxnas mening och 
barnets syn på saken i beslut som rör det enskilda barnet.680 Ifråga om den 
rättsliga betydelsen av barnets bästa vid tillämpning av LVU har i doktrin 
konstaterats att om de i LVU angivna rekvisiten för ett tvångsomhänderta-
gande inte uppfylls, så kan en ansökan om vård inte bifallas, oavsett vad 
en eventuell prövning av barnets bästa skulle leda till.681 Det har också 

674. Prop. 2012/13:10 s. 39.
675. Prop. 2012/13:10 s. 37 ff.
676. 11:10 st. 2 SoL och 36 § 2 st. LVU.
677. Prop. 2012/13:10 s. 37 f.
678. Andersson m.fl. (2001) s. 14, Hollander (2001) s. 110, Runcis (2007) s. 13 och Le-

viner (2011) särskilt s. 338 ff.
679. Mattsson (2007) s. 98.
680. Mattsson (2007) s. 99. Se även Mattsson (2002a) om användningen av barnets bästa 

som rekvisit i rättspraxis; barnets bästa har i Mattssons studie inte något större utrymme i 
rättens beslutsmotiveringar i tvångsmål utan synes fungera som en övergripande rättslig mål-
sättning. A.a. s. 359 f.

681. Kaldal (2010) s. 67 och 301.
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konstaterats att om de materiella förutsättningarna för LVU har prövats 
och ansetts föreligga, ska ett beslut om tvångsvård i princip meddelas och 
barnets bästa får då främst funktionen av en övergripande princip som har-
monierar med lagens intentioner och därmed vanligen också med utgången 
av rekvisitprövningen.682

En närliggande fråga är också hur hänsyn ska tas till den unges vilja 
med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad (36 § LVU). Lik-
nande resonemang som det närmast ovan ligger närmast till hands, dvs. 
att om de i LVU angivna rekvisiten för ett tvångsomhändertagande inte 
uppfylls, så kan en ansökan om vård inte bifallas, oaktat att barnets vilja är 
att bli tvångsomhändertagen. Har de materiella förutsättningarna för LVU 
ansetts föreligga, kan ett beslut om tvångsvård svårligen hindras endast av 
den omständigheten att barnet inte vill bli omhändertaget (barnets mot-
vilja, när det fyllt 15 år, är ju dessutom del av förutsättningarna för LVU). 
När fråga är om LVU-vårdens upphörande (eller prövning av redan inledd 
vård efter överklagande av dom i förvaltningsrätt) eller umgänge under 
placeringstiden, visar rättspraxis att barnets vilja kan vara avgörande.

Ett sådant exempel är RÅ 2005 ref. 66, där en 12-årig flicka omhän-
dertagen enligt LVU motsatte sig umgänge med sin vårdnadshavare. Rege-
ringsrätten fann att barnets vilja – oberoende av orsakerna till hennes 
ställningstagande – skulle tillmätas avgörande betydelse och att det måste 
anses vara det bästa för barnet att något umgänge inte utövades så länge 
hon själv inte kunde acceptera det. Ett annat exempel utgörs av en dom 
från HFD år 2012, där fråga var om vård enligt LVU för en 14-årig pojke 
som på grund av konflikter med föräldrarna varit placerad i familjehem i 
drygt 3,5 år på frivillig grund. HFD beaktade – oavsett vad som faktiskt 
hänt i relationen mellan pojken och föräldrarna – att han under en lång tid 
entydigt och konsekvent uppgett att han var rädd för sina föräldrar och 
känt ett djupt obehag inför tanken att flytta hem. Den behandling som 
pojken genomgick och behövde skulle därför försvåras om familjehemsvår-
den upphörde, vilket skulle utgöra en påtaglig risk för att hans hälsa och 
utveckling skadades.683 Ett ytterligare exempel till belysning av barnets vilja 
utgörs av en bedömning företagen av två skiljaktiga ledamöter i kammar-
rätt.684 Av utredningsunderlaget framgick att den nioårige pojken uttryckt 
att han vill hem till sin mor. Samtidigt hade han sagt att ”mamma måste 
sluta slå”, vilket uppfattades som en förutsättning för hans viljeyttring 
angående boendet. Pojken bedömdes ha rätt till skydd mot den skaderisk 
som fanns i hans hem, och att det bästa för honom därför var att vårdas i 
familjehem.

När bestämmelsen om hänsyn till barnets vilja (dåvarande 1 § 6 st., 
nuvarande 36 § 1 st. LVU) infördes, uttalades att den unges egen mening 

682. Mattsson (2007) s. 100.
683. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11.
684. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12, skiljaktig mening.
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om sin situation och de åtgärder som kan komma att vidtas naturligt hör 
samman med bestämmelsen om barnets bästa. Den slutliga bedömningen 
av vad som är barnets bästa måste enligt förarbetena alltid göras av de 
vuxna som ansvarar för beslutet, men för att kunna bedöma vad som är 
bäst för den unge är det absolut nödvändigt att hans eller hennes inställ-
ning finns med i beslutsunderlaget.685

Enligt den tolkning av barnets bästa (vid beslut om vård enligt LVU) som 
belysts ovan, kan bestämmelsen om att barnets bästa ska vara avgörande 
närmast betraktas som en betoning av en redan existerade princip i lagen, 
eller i vart fall som ett uttryck för lagens syfte som skyddslagstiftning.686 
I rättspraxis finns exempel på hur barnets bästa utgjort ett övergripande 
rekvisit vid beslut med stöd av LVU, med innebörden att beslut enligt LVU 
inte får ha något annat syfte än att åstadkomma de åtgärder som är bäst 
för barnet och att hänsyn måste tas till barnet och barnets behov och situa-
tion. HFD har exempelvis, i ett mål angående upphävande av ett beslut om 
omedelbart omhändertagande av barn,687 uttalat att konsekvenserna för 
barnet av ett upphävande av omhändertagandebeslutet måste beaktas.688 I 
ett annat mål har konstaterats att ett avbrytande av en redan inledd vård 
enligt LVU – till följd av ett interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocess-
lagen (1971:291), FPL – endast kan komma ifråga om det står klart att en 
sådan åtgärd är nödvändig eller betingad av hänsyn till barnets bästa.689 I 
de två nämnda fallen har barnets skydd – dvs. LVU:s karaktär av skyddslag 
för barn – varit avgörande.

En alternativ tolkningsmetod av barnets bästa som framförts i dokt-
rinen, är att en prövning av omhändertagande med stöd av LVU faktiskt 
sker i flera led: Om rekvisiten för tvångsvård är uppfyllda, prövas i ett 
andra led huruvida sådan tvångsåtgärd är bäst för den unge. För det fallet 
att tvångsvård inte kan anses vara till barnets bästa – barnets bästa ska ju 
vara avgörande vid beslutet – ska således en ansökan om vård avslås.690 
Kaldal menar att frågan om barnets bästa kan prövas som ett separat rätts-
faktum när rekvisiten är uppfyllda, genom frågan om huruvida ett konsta-
terat vårdbehov bäst tillgodoses genom den av socialnämnden föreslagna 
vården.691 Barnets bästa kan därmed, enligt Kaldals tolkning, bli utslagsgi-
vande om avgörandet står och väger mellan två alternativ – vård eller inte 
vård – där det ena framstår som mer förenligt med barnets bästa. Dock 
betonar Kaldal att det främst torde vara vid svåra avvägningar som barnets 

685. Prop. 2002/03:53 s. 80.
686. Se även Mattsson (2007) s. 104.
687. Omedelbart omhändertagande av barn behandlas i avsnitt 4.1.3.6 nedan.
688. HFD 2011 ref. 50.
689. HFD 2011 ref. 5.
690. Mattsson (2007) s. 100. En dylik tvåstegsprövning återfinns i engelsk rätt, om detta 

se vidare Mattsson (2007) s. 101 f.
691. Rätten fattar beslut om tvångsvård bland annat mot bakgrund av socialnämndens 

vårdplan, se närmare om ansökan i avsnitt 4.1.4.3 nedan.
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bästa får en reell betydelse.692 Det har också i något äldre doktrin framförts 
att vid tillämpning av LVU en avvägning måste göras utifrån barnets bästa 
mellan missförhållandenas omfattning och den risk de utgör för barnet, 
och de risker som kan vara förenade med att barnet skiljs från sina föräld-
rar.693 Även om dessa sistnämnda tolkningar av barnets bästa har lagstöd i 
principen om barnets bästa såsom den uttrycks i 1 § LVU, måste de anses 
något vidlyftiga i förhållande till de ovan (i avsnitt 3.1.3.4) nämnda kraven 
på förutsebarhet i rättstillämpningen och frånvaro av godtycke. Det kan 
dock konstateras att oklarhet råder både om själva innebörden av begrep-
pet barnet bästa, liksom om hur principen ska tillämpas. Själva förutsätt-
ningarna för vård enligt LVU behandlas närmare nedan i delkapitel 3.3.

3.1.4 Sammanfattande diskussion: ”rätt till tvångsvård”
”Socialpolitiken är en del av en levande verklighet, inte ett logiskt upp-
byggt eller oföränderligt lagstiftningssystem. Den måste därför alltid stu-
deras med tanke på vad som funnits före de nuvarande formerna och vad 
som kan och bör komma efter dem.”694

Som citatet ovan antyder är social- eller välfärdsrätten ett, relativt sett, för-
änderligt lagstiftningssystem. Den historiska tillbakablicken har visat att 
lagstiftningen, sedan den första barnavårdslagen år 1902, utvecklats på 
olika sätt och i några bemärkelser behållit sina grunddrag. Begreppsparet 
”samhällsplikt” (eller samhällets skyldigheter) och ”barnarätt” (eller bar-
nets rätt) har enligt Bramstång nedärvts genom den offentliga barnavården 
och går som en röd tråd genom utvecklingen.695 En intressant utvecklings-
linje att följa närmare är just den från synen på tvångsingripandet som en 
förmån och naturlig rätt, via den genomgripande omdaningen av sociallag-
stiftningen i och med 1980 års reform, till den mer sentida utvecklingen av 
mänskliga rättigheter inklusive barnets rättigheter.

De omhändertaganden av barn som skedde (både före och) med stöd av 
1902 års barnavårdslag präglades av bristande rättslig kontroll, delvis som 
en konsekvens av att frihetsberövandet betraktades som en förmån. Sam-
hället ansågs ha ett yttersta ansvar för barns fostran och barnet en motsva-
rande ”rätt” att erhålla uppfostran och vård. Omsorg om barnet och omsorg 
som samhället – samhällsskyddet – var grundläggande motiv för att genom 
tvångsingripanden förekomma eller tillrättaföra vanart hos barn. Under 
1924 års barnavårdslags giltighetstid kom en ny syn på tvångsvården att 
bana sig väg och omhändertaganden började betraktas som administrativa 

692. Kaldal (2010) s. 301. Här nämns exemplet RÅ 1996 ref. 61 som behandlas nedan i 
kapitel 3.3. Barnets bästa kan också enligt Kaldal sägas ställa processuella krav vid tillämp-
ning av LVU, t.ex. på prövningsunderlagets robusthet. Kaldal (2010) s. 338 f.

693. Fahlberg (1984) s. 136 f.
694. Elmér (1964) s. 11.
695. Bramstång (1985) s. 197.
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frihetsberövanden, med krav på rättssäkerhet sgarantier för den enskilde. I 
det utredningsarbete som föregick 1960 års barnavårdslag skymtas delvis 
motstående perspektiv: Å ena sidan kunde barns skiljande från hemmet 
mot föräldrarnas vilja betraktas som ett (om än diffust) administrativt fri-
hetsberövande  – då det ingriper i föräldrarnas rätt eller frihet (men kanske 
inte, strängt taget, i den med åtgärden avsedda personens frihet, eftersom 
ett barn under 15 år inte kan råda över sin person) – och å andra sidan var 
lagstiftningens huvudsyfte och det ojämförligt viktigaste att bereda vård 
och skydd åt barn och unga och på så sätt tillvarata deras rätt och bästa. 
Intressemotsättningen har således främst rört föräldrars rätt visavi samhäl-
lets intresse att tillgodose barns behov. Sverige har också under 1980- och 
1990-talen kritiserats av Europadomstolen – inte för själva grunderna för 
omhändertagande – men för att föräldrars rätt till privat- och familjeliv 
under art. 8 EMKR kränkts under förfarandet, främst ifråga om föräldrars 
umgängesrätt under vårdtiden.696

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1989 och därefter har lagänd-
ringar följt med hänsyn till konventionens krav, exempelvis rörande bar-
nets rätt att komma till tals och skrivningarna om barnets bästa. Redan i 
utredningsarbetet inför 1990 års LVU anknöts till deklarationen om Barns 
rättigheter, när misshandel och otillbörligt utnyttjande tillades som grund 
för omhändertagande. Vad gäller barnets rättsliga ställning ifrågasattes i 
förarbetena till 1980 års SoL och LVU om lagstiftningen skulle komma 
att tillgodose barns rätt till skydd och stöd. Bland annat befarade remis-
sinstanser att barnets rättsliga ställning skulle försämras till följd av att 
dåvarande barnavårdsnämnds ställning som ”barnens ombudsman” skulle 
försvinna. Genom betoningen på de vuxnas – föräldrarnas – behov och rätt 
ansågs att samhället avhänt sig mycket av ansvaret för de barn som inte 
själva kan ställa krav på socialtjänsten.697 Vidare framhölls i kritiken att 
den allmänna bestämmelsen om rätt till bistånd (som säger att den enskilde 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i 
övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt) inte i tillräcklig 
grad beaktade barnets rätt.698

Även om det i förarbetena till SoL och LVU diskuterades barn och ungas 
rätt till skydd och stöd,699 ger inte LVU barnet någon (faktisk eller utkräv-
bar) rätt till skydd eller vård: När vissa bestämda förutsättningar föreligger, 
ska vård beredas enligt LVU.700 Enligt Bramstång framstår i sammanhanget 
rättighetsrubriceringen också som opåkallad, mot bakgrund av att det – 
utöver att anmärkningar kan riktas mot själva konstruktionen ”rätt till 

696. Se Olsson I mot Sverige, 24 mars 1988, Olsson II mot Sverige, 27 november 1992, 
Eriksson mot Sverige, 22 juni 1989 och M. och R. Andersson mot Sverige, 25 februari 1992.

697. Prop. 1979/80:1 s. 257.
698. Prop. 1979/80:1 s. 257 f.
699. Se t.ex. rubriken ”De ungas rätt till skydd och stöd” i prop. 1979/80:1 s. 257.
700. Se även Bramstång (1985) s. 197 f., Hollander (1985) s. 198, och resonemang i av-

snitt 4.1.3.2 nedan om barnets rätt att överklaga olika beslut.
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tvångsvård” – inte finns någon möjlighet för den enskilde att begära tvång 
eftersom tvång ju förutsätter frånvaro av samtycke.701 Detta synliggör en 
grundläggande problematik med att det samtycke som måste finnas för 
stöd- och skyddsåtgärder för barnet är vårdnadshavares, inte barnets (så 
länge barnet är under 15 år): Barnets ”rätt till skydd och vård” är under-
ordnad vårdnadshavares rätt att bestämma över barnet. Vid tillämpning 
av LVU avser det rättsliga tvånget i princip inte barnet (eftersom dess sam-
tycke inte är relevant när det är under 15 år, enligt 1 § 2 st. LVU) utan 
vårdnadshavare. LVU avser att bereda en individ (dvs. barnet) tvångsvård 
med hjälp av tvång riktat mot en annan individ (eller två), dvs. vårdnads-
havaren.

Det mest konkreta uttrycket för barnets rätt i förhållande till barnavårds-
lagstiftningen utgörs därför av förbudet enligt art. 3 EKMR att utsättas för 
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.702 
Europadomstolen har bedömt att artikeln innebär en positiv förpliktelse 
för staten att vidta åtgärder för att tillförsäkra individer skydd mot sådan 
behandling, även när den utförs av privatpersoner. Åtgärderna ska inne-
bära effektivt skydd i synnerhet av barn (och andra sårbara personer) och 
inkludera rimliga steg för att förhindra misshandel och vanvård som myn-
digheterna har eller borde haft kännedom om.703 I fallet Z m.fl. mot Stor-
britannien, som rörde fyra barn som i hemmet utsattes för allvarlig försum-
melse och psykisk misshandel, hade sociala myndigheter haft kännedom om 
barnens situation, men trots de maktmedel som stod till deras förfogande 
(inklusive placering av barnen utanför hemmet), vidtog inte myndigheterna 
tillräckliga åtgärder och kränkte därmed barnens rätt till skydd mot för-
nedrande behandling enligt artikel 3.704 För Sveriges del utgör således LVU 
verktyget att realisera barnets rätt till skydd mot våld och övergrepp, efter-
som tillämpning av lagen innebär att barnet kan ges vård – eller snarare 
skydd mot våld och övergrepp – även när vårdnadshavare motsätter sig det.

Det bör noteras att art. 3 EKMR i sammanhanget tar sikte på barnets 
rätt till skydd, i första hand genom sociala myndigheters försorg. Även 
art. 19 i barnkonventionen avser åtgärder för att skydda barnet mot alla 
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vård-

701. Bramstång (1985) s. 197 f.
702. Barnets rättsliga ställning förstärktes också år 1996 då 36 § LVU ändrades så att det 

offentliga biträde som förordnas för barnet enligt bestämmelsen också är barnets ställföreträ-
dare. Vidare om detta i kapitel 6 nedan om förvaltningsprocessen.

703. Se A. mot Storbritannien, 23 sept 1998 och särskilt Z m.fl. mot Storbritannien, 10 
maj 2001.

704. Se vidare, Z m.fl. mot Storbritannien, 10 maj 2001. Se även E. m.fl. mot Storbri-
tannien, 26 nov 2002, som rörde fyra syskon som utsattes för fysisk misshandel och sexuella 
övergrepp, och sociala myndigheters kännedom om deras situation (eller åtminstone känne-
dom om att de löpte risk för sådan utsatthet) och underlåtenhet att ingripa.
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nadshavares eller annan persons vård. I relation till detta är intressant att 
notera vilka åtgärder barnavårdslagstiftningen anvisat under årens lopp.

Det kan konstateras att ett tydligt skifte skedde i och med 1980 års 
socialtjänstreform. Medan de tidigare barnavårdslagarna förelade (dvs. 
även utan föräldrars samtycke) olika förebyggande åtgärder  – såsom för-
maning till föräldrarna, föreskrifter om exempelvis anlitande av till stöd 
för hemuppfostran inrättad anstalt eller anskaffande av sysselsättning, 
övervakning och senare hjälpåtgärder innefattande råd och stöd – kom 
SoL och LVU att konstrueras med en tydlig skillnad mellan frivillighet och 
tvång. Med frivillighet och självbestämmande som överordnad princip för 
socialtjänstens verksamhet anvisade LVU endast en åtgärd oberoende av 
samtycke: vård av barnet utanför barnets egna hem. Vid införandet av LVU 
framhölls motiveringen att förebyggande åtgärder tjänar sitt syfte bäst när 
de ges i samförstånd med föräldrarna.705 Mot detta hade invändningar 
dryftats om att samhället inte borde avhända sig alla möjligheter att vidta 
åtgärder till barns skydd, i de fall då föräldrarnas samtycke inte kan erhål-
las från början och fulla skäl för omhändertagande ännu inte föreligger. 
Den enskilde som till en början motsätter sig hjälpåtgärderna kan, menade 
dessa kritiker, sedan åtgärden har beslutats komma att rätta sig, medverka 
och ändra uppfattning om värdet av hjälpåtgärden. Därmed, argumentera-
des det, kan en förbättring av situationen ske och mer ingripande åtgärder 
såsom ett tvångsomhändertagande undvikas.706

Förslag för att fylla det tomrum som kan uppstå mellan (nekade) frivil-
liga insatser och den ingripande tvångsvården enligt LVU, återkom i LVU-
utredningen år 2000.707 Utredningen föreslog en ny bestämmelse i LVU 
med innebörd att socialnämnden får föreskriva att ett barn ska gå i för-
skola, i förskoleklass eller på fritidshem, om det kan antas att barnet till 
följd av förhållanden som avses i 2 § (dvs. fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 
hemmet) kommer att beredas vård enligt lagen om förhållandena fortsät-
ter, och den insats som barnet behöver inte kan ges med samtycke av den 
eller dem som har vårdnaden om barnet.708 En bakgrund till förslaget var 
att yngre barn som far illa på grund av hemförhållanden inte bedömdes ha 
samma rätt till skydd som ungdomar som far illa på grund av eget bete-
ende. Mellan frivillighet och tvång fanns och finns ett s.k. mellantvång i 
beteendefallen. Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett 
beteende som avses i 3 § (dvs. missbruk av beroendeframkallande medel, 

705. Prop. 1979/80:1 s. 501.
706. JO i Särskild remissammanställning över socialutredningens förslag till lag med sär-

skilda bestämmelser om vård av underårig (LVU) och om rätt till offentligt biträde i mål eller 
ärende enligt denna lag, prop. 1979/80:1.

707. SOU 2000:77
708. Möjliga insatser föreslogs på detta sätt specificerade i lagtexten mot bakgrund av 

rättssäkerhetens krav vid tvångsåtgärder. I barnomsorgen kunde också barnets utsatthet upp-
märksammas och rapporteras. Se vidare SOU 2000:77 s. 164.
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brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende) kom-
mer att behöva beredas vård enligt lagen om beteendet fortsätter, och det 
stöd eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke 
av den unge själv och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden 
besluta om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med särskilt kva-
lificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna 
former inom socialtjänsten.709 Ett annat skäl som redovisades till stöd för 
att införa tvingande förebyggande åtgärder  även i hemmiljöfallen var att 
uppfylla rättssäkerhet ens krav genom att tydliggöra ett tvång som ändå 
förekommer: Det hade påtalats att föräldrar och barn tvingas gå med på 
att socialnämnden beslutar om olika hjälpinsatser under hot om att barnet 
annars skulle placeras utanför hemmet med stöd av LVU.710 Utredningens 
förslag ledde inte till lagstiftning, men frågan återkom i direktiven till den 
Barnskyddsutredning som tillsattes år 2007.711

Barnskyddsutredningen, som presenterade sitt förslag år 2009, fann att 
en särskild biståndsbestämmelse för barn och unga borde införas, och kon-
staterade att bistånd till följd av hemsituationen kan vara stödsamtal, famil-
jepedagogisk insats  i hemmet, kontaktfamilj , familjebehandling, frivillig 
placering i familjehem eller HVB (hem för vård och boende), med mera.712 
Med en, av utredningen benämnd, tidsenlig syn på barn som kompetenta 
subjekt föreslogs och infördes möjlighet för socialnämnden att besluta om 
öppna insatser till barn som har fyllt 15 år, även utan vårdnadshavarens 
samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.713 
För barn under 15 år föreslogs dock vårdnadshavares samtycke alltjämt 
vara avgörande, mot bakgrund av att möjligheterna att uppnå varaktiga 
förändringar för barnet bedömdes vara små, om det inte finns frivillighet 
från föräldrarnas sida.714

Som framgått pågick dock ett annat lagstiftningsärende parallellt med 
Barnskyddskommitténs arbete,715 och sedan den 1 maj 2012 framgår av 
6:13 a FB att vårdnadshavares bestämmanderätt är beskuren ifråga om 
vissa stöd- och behandlingsinsatser för barn.716 Om barnet står under vård-
nad av två vårdnadshavare och endast den ena samtycker till en åtgärd till 
stöd för barnet, får socialnämnden – om åtgärden krävs med hänsyn till 
barnets bästa och oavsett den bakomliggande orsaken till behovet – besluta 
mot en vårdnadshavares vilja. Regeringen konstaterade i detta lagstift-
ningsärende att det är en självklar princip att ett barn har rätt till den vård 

709. SOU 2000:77 s. 63 och (nuvarande) 22 § LVU.
710. SOU 2000:77 s. 163.
711. Dir. 2007:168 s. 12.
712. SOU 2009:68 s. 348.
713. 3:6a st. 2 SoL, SOU 2009:68 s. 350 ff.
714. SOU 2009:68 s. 396 ff.
715. Se SOU 2005:43, prop. 2005/06:99, SOU 2007:52, prop. 2009/10:192, Ds 2011:5 

och prop. 2011/12:53.
716. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 3.2.3.2 nedan.
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och de sociala insatser som barnets bästa kräver; en grundläggande värde-
ring som kommer till uttryck i barnkonventionen (artiklarna 24 och 39).717 
I och med en lagändring i den familjerättsliga lagstiftningen öppnades såle-
des för att vissa (annars samtyckeskrävande) insatser för barn enligt SoL 
kan beslutas om mot en vårdnadshavares vilja, eller annorlunda uttryckt, 
ett socialrättsligt tvång kan utövas mot en vårdnadshavare med stöd av 
FB.718 Frågan om förebyggande åtgärder  och insatser utan vårdnadshava-
res samtycke i hemmiljöfallen återkom därefter i direktiven till den utred-
ning som tillsattes i juli 2012.719

Som diskuterats ovan har barnet, till följd av vårdnadshavares bestäm-
manderätt, ovillkorlig rätt (utifrån rätten till skydd mot våld och övergrepp 
enligt EKMR) till endast en skyddsåtgärd: vård utanför det egna hemmet 
med stöd av LVU. Om socialnämnd bedömer att barnet har behov av psy-
kiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling, en behandlingsin-
sats inom öppna former, kontaktperson, kontaktfamilj  eller insatser enligt 
LSS – och bedömer att insatsen krävs med hänsyn till barnets bästa – kan 
barnets rätt till vård, i de fall då barnet har två vårdnadshavare, sägas ha 
kommit ett steg närmare eftersom ett halvtvång – tvång mot en vårdnads-
havare – kan användas.720

Avslutningsvis är en ytterligare utvecklingslinje värd att lyfta fram barna-
vårdslagstiftningens målgrupp; de olika grunderna för omhändertagande. 
Den första barnavårdslagen var inriktad på vanart, dvs. barn som var i 
sedligt avseende så försummade att särskilda åtgärder ansågs erforderliga 
för att förekomma deras vanartande eller redan vanartade barn. I 1924 års 
lag infördes också misshandel i hemmet eller allvarlig vanvård eller annan 
fara till liv eller hälsa som grund för omhändertagande av barn. Redan vid 
denna tid var omhändertaganden med vårdnadshavares samtycke att före-
dra, men det fanns möjlighet att även utan samtycke omhänderta barnet 
i sådana fall. De två olika grunderna för ingripanden, dvs. faktorer rela-
terade till barnet eller den unges beteende (vanartad eller i fara att bli och 
andra omständigheter i individens levnadssätt) respektive faktorer relate-
rade till hemmiljön (misshandel, vanvård eller annan fara) har behållits i 
lagstiftningen allt sedan det först reglerades i 1924 års lag.

717. Prop. 2011/12:53 s. 14.
718. Som skäl för att just socialnämnden ska fatta beslut om att en vårdnadshavares vilja 

får frångås anges i propositionen bland annat att nämnden får en god överblick av barnets 
situation och kan avgöra om det, utöver eller i stället för ett beslut om samtycke till en insats, 
krävs initiativ till ensam vårdnad eller till insatser enligt LVU. Prop. 2011/12:53 s. 17. Det bör 
noteras att socialnämndens beslutsmöjlighet enligt bestämmelsen genomgående refereras till 
som ”beslut om samtycke” och inte ”beslut om tvång” mot en vårdnadshavare.

719. Dir. 2012:79.
720. Det kan i sammanhanget noteras att det i propositionen till bestämmelsen – i anslut-

ning till frågor om vårdpersonals möjligheter att besluta om vård – uttalas att ”den vård som 
nu är i fråga är ingen tvångsvård”. Prop. 2011/12:53 s. 18. Jag ansluter mig till synsättet att 
det inte är fråga om någon ren tvångsvård, men alltjämt en fråga av halvtvång; och i relation 
till den enskilde nekande vårdnadshavaren är fråga om tvång.
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I lagstiftningsarbetet inför 1980 års LVU konstaterades att den lag som 
föreslogs – i likhet med då gällande barnavårdslag – skulle komma att 
behandla två tämligen olika fall av tvångsingripanden, och att det samman-
hållande elementet (tvångsvård av underåriga) egentligen inte var särskilt 
starkt.721 Det framhölls också av Socialberedningen i dess utvärdering av 
lagen år 1986 att perspektivet i hemmiljöfallen kan tas från skilda utgångs-
punkter: Borde det göras tydligare vilka föräldrabeteenden som skadar 
barn eller är det mer angeläget att fokusera på barnets vårdbehov?722 Denna 
diskussion återkommer jag till efter den kartläggning av nu gällande barna-
vårdslagstiftning som sker i de delkapitel som närmast följer.

3.2 Socialtjänstens insatser för 
våldsutsatta barn

”Generellt kan sägas att det inte är barnets eller den unges behov i sig 
eller föräldrarnas tillkortakommanden som avgör om socialtjänsten behö-
ver erbjuda insatser. Det avgörande är om behoven inte kan tillgodoses av 
föräldrar och nätverk med stöd av samhällets basverksamheter i form av 
förskola, skola, fritidsverksamhet samt hälso- och sjukvård.”723

3.2.1 Inledning: socialnämndens ansvar
Socialtjänstlagen ger varje kommun det yttersta ansvaret för att de män-
niskor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behö-
ver (2:1 SoL).724 En grundläggande bestämmelse i SoL, för att tillgodose 
människors behov, är den allmänna biståndsbestämmelsen: Den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har enligt 4:1 SoL rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas 
så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Socialtjänstens insatser för barn och unga avses ska inkluderas i begreppet 
”livsföring i övrigt”.725 Med begreppet avses alla de olika behov som den 

721. Regeringsrådet Petrén i Lagrådets protokoll den 27 februari 1979, bilaga 5 i prop. 
1979/80:1, del B; se även citatet i inledningen till den delavslutande analysen 4.4.2 nedan.

722. SOU 1986:20 s. 61.
723. Socialstyrelsen (2006b) s. 14.
724. Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar dock 

bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Se vidare 2 a kap. 
SoL.

725. Begreppet har funnits med allt sedan 1980 års socialtjänstlag trädde ikraft, och dis-
kuterades bl.a. i propositionen till 1980 års SoL med avseende på dess otydlighet i förhållande 
till barns behov. I SOU 2009:68 föreslogs att barns och ungas rätt till bistånd regleras i en 
särskild bestämmelse, mot bakgrund av att formuleringarna ”skälig levnadsnivå” och ”leva 
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enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte 
omfattas av försörjningsstödet.726

Lagstiftningen ger, både utifrån detta och kravet på kommunal själv-
styrelse, kommunerna relativt fria händer i utformningen av socialtjänsten 
och olika insatser. Målen för socialnämndens omsorger om barn och unga 
uttrycks i 5:1 SoL, med nio strecksatser. Socialnämnden ska

1. verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål-
landen,

2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveck-
ling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 
förhindra att barn och ungdom far illa,

4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och 
ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroen-
deframkallande medel samt dopningsmedel,

5. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, 
uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer 
som är skadliga för dem,

6. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom 
som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

7. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riske-
rar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, 
om den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 
hemmet,

8. i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av 
stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, 
boende, umgänge eller adoption har avgjorts, och

9. i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av 
stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna 
hemmet upphört.

I relation till barn som utsätts för föräldrars våld och övergrepp är, vid 
sidan av den första strecksatsen – det allmänna målet att barn ska växa 
upp under goda och trygga förhållanden – den tredje strecksatsen, införd 
i januari 2013, av särskilt intresse.727 Bakgrunden till införandet av skriv-
ningen att socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat 
förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa, var att 
det i SoL saknades uttryckliga bestämmelser med sikte på att säkerställa ett 
förebyggande arbete på det området. Endast ett område var tydligt utpekat: 
det alkohol- och drogförebyggande arbetet. I propositionen anges inte hur 

ett självständigt liv” upplevs inadekvata när de tillämpas på barn som far illa eller riskerar att 
vara illa. SOU 2009:68 s. 346 f.

726. Prop. 2000/01:80 s. 92.
727. Se prop. 2012/13:10.
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den uppsökande verksamheten förväntas gå till, men den anses hänga nära 
samman med uppgiften att bedriva förebyggande arbete. Vikten betonas av 
att socialtjänsten så tidigt som möjligt får kännedom om barn och ungdo-
mar som kan behöva individuellt anpassat stöd, för att tidigt kunna sätta 
in åtgärder. I sammanhanget anses det också handla om att socialtjänsten 
synliggör den verksamhet man bedriver för barn och unga, mot bakgrund 
av de resultat från Barnombudsmannens studie som sagt att socialtjänsten 
ofta framstår som frånvarande och osynlig för barnen.728

Vidare är den sjunde strecksatsen av centralt intresse: Att barn och ung-
dom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de 
behöver. Vilka situationer och omständigheter som kan innebära att barnet 
riskerar att utvecklas ogynnsamt är inte definierat, men betydelsen av att 
det finns en samsyn om vilka förhållanden som innebär att barn far illa 
(eller riskerar att fara illa) har uppmärksammats i anslutning till detta.729 
Av den sjunde strecksatsen framgår vidare att nämnden, om barnets bästa 
motiverar det, ska sörja för att barnet får vård och fostran utanför det egna 
hemmet. Insatsen konkretiseras i 6:1 SoL, där det framgår att socialnämn-
den ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än 
det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.730

Insatserna kontaktperson och kontaktfamilj  är reglerade i 3:6 b SoL, 
och avser en person eller familj med uppgift att hjälpa den enskilde och 
hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter.731 Kontaktperso-
nen eller kontaktfamiljen avser kunna bidra med avlastning, råd eller stöd. 
Avseende kontaktfamilj görs ibland en uppdelning mellan stödfamilj, som 
avser att stödja föräldrarna, och avlastningsfamilj, med uppgift att ta hand 
om barnet några gånger per månad.732

Ifråga om övriga insatser och åtgärder som kan erbjudas till barnets 
skydd eller stöd, anges sedan januari 2013 i 3:6 a 1 st. SoL att socialnämn-
den ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser  för att kunna möta 
barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov. Bestämmelsen avser 
att tydliggöra att det ska finnas andra öppna insatser än kontaktperson och 
kontaktfamilj, men hade inte i syfte att ställa förändrade eller högre krav 
på kommunerna generellt sett.733 Det anges dock i förarbetena att kommu-
nen inte måste bedriva öppna insatser i egen regi, utan insatser kan också 
tillhandahållas genom exempelvis köpta tjänster, organisationer och andra 
myndigheter.734

728. Prop. 2012/13:10 s. 96.
729. Se särskilt SOU 2001:72 s. 115 ff. och prop. 2002/03:53 s. 46 ff.
730. Se även 11 § LVU.
731. När kontaktperson eller kontaktfamilj har beviljats ett barn ska socialnämnden kon-

tinuerligt följa hur insatsen genomförs, 3:6 c SoL.
732. Se t.ex. Lundström (2004) s. 28.
733. Prop. 2012/13:10 s. 127.
734. Prop. 2012/13:10 s. 127.
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Av 3:1 SoL kan vidare utläsas att socialtjänsten kan erbjuda sociala 
tjänster också utan biståndsprövning eller beslut; till socialnämndens upp-
gifter hör att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 
vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 
behöver det. I 3:6 st. 2 SoL anges vidare att socialnämnden bör tillhan-
dahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och lik-
nande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Vad specifikt gäller barn som utsatts för brott, framgår av 5:11 SoL att 
socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes 
närstående får det stöd och den hjälp som de behöver (3 st.). Med närstå-
ende avses exempelvis föräldrar och syskon.735 Socialnämnden ska dess-
utom särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld  eller andra övergrepp 
av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får 
det stöd och den hjälp som barnet behöver (st. 4). Det sistnämnda avser 
bevittnande av våld eller andra övergrepp av eller mot närstående oavsett 
ålder, dvs. även av eller mot ett syskon eller annan närstående person.736 
I bestämmelsens begrepp stöd och hjälp avses enligt proportionen även 
behövligt skydd till barnet vara inbegripet.737

Stöd och hjälp till barn som bevittnat våld  exemplifieras i Socialsty-
relsens föreskrifter av råd och stöd, stöd- och behandlingsinsatser samt 
förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer.738 
Brottsutsatta kan också, enligt Socialstyrelsens vägledning, ha behov av 
skydd. Sålunda ska socialtjänsten bedöma risken för att brottsoffret utsätts 
för nya brott och – i samverkan med polisen – bedöma vilka åtgärder som 
kan vidtas för att minska personens sårbarhet.739 Insatserna beviljas efter 
en individuell behovsprövning enligt 4:1 SoL eller som service enligt 3:1 
SoL. Ifråga om barn som bevittnar våld  bör anmärkas att de insatser som 
finns att tillgå för barns stöd och hjälp (samt skydd) varierar stort mel-
lan olika kommuner.740 Av Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport framgår 
att socialtjänsten inte i nödvändig omfattning uppmärksammar barn som 
bevittnar våld.741

735. Se prop. 2006/07:38 s. 31.
736. Före ändringen år 2013 innehöll bestämmelsen begreppet ”närstående vuxen”. Prop. 

2012/13:10 s. 98.
737. Prop. 2012/13:10 s. 98.
738. SOSFS 2009:22 s. 7. Se Broberg m.fl. (2011) för en nationell utvärdering av stöd till 

barn som bevittnat våld mot sin mamma.
739. Socialstyrelsen (2012c) s. 42 f.
740. Se t.ex. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007. Exempelvis hade år 2011 

endast fyra av tio kommuner en socialjour bemannad dygnet runt och omkring var femte 
kommun saknade helt socialjour, Socialstyrelsens öppna jämförelser avseende barn- och ung-
domsvården 2011, på Socialstyrelsens webbplats, http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamfo-
relser/barnochunga Se även Socialstyrelsen (2012g) s. 58 f.

741. Socialstyrelsen (2012g) s. 58 f.
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Alla insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.742 Kvaliteten 
ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och socialtjänsten 
ska bedöma insatser utifrån bästa tillgängliga kunskap.743 Därtill är social-
nämnden skyldig att tillse att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka 
och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet 
rörande barn och ungdom.744 Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 
bästa särskilt beaktas och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 
eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 
avgörande.745

På ett övergripande plan har den sociala barn- och ungdomsvården 
i Sverige klassificerats som främst – om än inte renodlat – familjestöds-
orienterad  (i motsats till barnskyddsorienterad).746 Barnavårdssystem med 
familjestödsorientering utmärker sig genom att problemen för barn och 
unga främst ses som ett utslag av dysfunktionella familjerelationer, som är 
möjliga att förebygga och behandla. Familjens behov blir centralt, liksom 
behovet av att uppnå en samarbetsallians med föräldrarna där lösningar 
söks i samråd.747 De i lagstiftning uttryckta insatserna, dvs. upplysningar, 
rådgivning och stöd och vård och kontaktperson och kontaktfamilj – lik-
som socialtjänstens övergripande principer – lägger vikt vid samarbets-
relationen mellan föräldrar och socialtjänst. Avgörande för insatser till 
skydd och stöd för utsatta barn är samtycke av barnets vårdnadshavare 
(åtminstone en av dem om de är två) respektive frånvaron av sådant. 
Samtidigt bör poängteras att socialnämnden har en utredningsskyldighet: 
Enligt 11:1 SoL ska nämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som 
genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.748

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta barn kan konkretiseras utifrån 
fem nivåer som i olika grad innebär ett specifikt ansvar: en målsättnings-
nivå (som anger vartåt alla insatser ska sträva), oro för barn (som innebar 
att utredning ska inledas), behov av stöd och hjälp (insatser på frivillig 
väg enligt 4:1 SoL, eller till hälften tvingande med stöd av 6:13 a FB), 
brister i hemmiljön som innebär påtaglig risk (tillämpning av 2 § LVU749) 
samt bestående fara (aktualisering av vårdnadsöverflyttning).750 Samtidigt 
finns inga klara skiljelinjer mellan dessa nivåer; utgångspunkten är barnets 

742. 3:3 st. 1 SoL
743. Se prop. 2012/13:10 s. 23 ff. och s. 91.
744. 3:3 a SoL.
745. 1:2 st. 1 och 2 SoL.
746. SOU 2009:68 s. 134.
747. SOU 2009:68 s. 134 f. I barnavårdssystem med barnskyddsorientering ligger istället 

fokus på föräldrarnas skadliga förändrabeteenden och de risker som finns för barnen. Se 
vidare SOU 2009:68 s. 134 f.

748. Socialnämndens utredningsansvar utvecklas i kap. 4.1 nedan.
749. Förutsättningar för tillämpning av LVU i miljöfallen behandlas i kap. 3.3 nedan.
750. Leviner (2011) s. 136 f. Förutsättningar för vårdnadsöverflyttning behandlas i av-

snitt 3.4.3.2 nedan.
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vårdbehov respektive huruvida barnets vårdnadshavare samtycker till före-
slagna insatser och åtgärder. Mellan skälig levnadsnivå enligt biståndsbe-
stämmelsen och påtaglig risk enligt LVU anses finnas en gråzon – och ett 
glapp – mellan frivillighet och tvång.751

I det följande kommer några centrala frågor för barnets erhållande av 
skydds- och stödåtgärder att belysas. Med utgångspunkt i barnets vårdbe-
hov (3.2.2) behandlas betydelsen av samtycke (3.2.3) genom att dels insat-
ser med samtycke (3.2.4) dels placering utanför det egna hemmet (3.2.5) 
övergripande belyses. Delkapitlet avslutas med en sammanfattande diskus-
sion (3.2.6).

3.2.2 Barnets vårdbehov
Rätten till bistånd prövas i förhållande till den enskildes behov. Vårdbeho-
vet anses vara grundläggande: I propositionen till LVU uttalades att lagen 
primärt ska möjliggöra för socialtjänsten att tillgodose barnets behov av 
vård. Det föreliggande vårdbehovet, och vad som i stunden och för fram-
tiden kan göras för att tillgodose detta behov, ska vara bestämmande för 
socialnämndens insatser.752 Vårdinsatser mot den enskildes samtycke knyts 
i LVU till ett vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt: Av 1 § 2 st. 
LVU framgår att en förutsättning för lagens tillämpning är att det kan antas 
att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som 
har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vårdbehovet har av Hollander beskrivits som en 
generalindikation för LVU och ett dolt rekvisit.753

Vårdbehov är i sig ett vagt begrepp och hur barnets behov ska bedö-
mas – och vad behövlig vård innebär – preciserades inte i lagen eller dess 
förarbeten.754 Barnets grundläggande behov kommer dock till uttryck i för-
äldrabalken: Enligt 6:1 FB har barn har rätt till omvårdnad, trygghet och 
en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egen-
art och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling .755

Barnets vårdbehov (behövlig vård) ska anges i den ansökan som social-
nämnden inlämnar till rätten (enligt lagens 4 § 2 st.), och målet med vår-
den ska anges i den vårdplan som (enligt 11:3 st. 1 SoL) ska upprättas när 
någon behöver vård utanför det egna hemmet, samt ska målet med behöv-

751. Se t.ex. Leviner (2011) s. 137 och vidare i det följande.
752. Prop. 1979/80:1 s. 583.
753. Hollander (1985) s. 175.
754. Hollander (1985) s. 175.
755. I grundboken för arbetsmodellen Barns Behov I Centrum (BBIC) anges sex aspekter 

av föräldrars förmåga som särskilt viktiga för att tillgodose barns och ungas behov. Dessa är 
grundläggande omsorg, säkerhet (en beskyddande funktion som också handlar om att skydda 
barnet från att utsättas för irrationella reaktioner och skadliga beteenden av föräldrarna och 
andra omsorgspersoner), känslomässig tillgänglighet, stimulans, vägledning och gränssättning 
samt stabilitet, Socialstyrelsen (2006d), s. 32 f.
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liga insatser beskrivas i den genomförandeplan som ska upprättas för barn 
och unga som placeras utanför hemmet (11:3 st. 2 SoL).756 Vid föräldrars 
våld och övergrepp utgörs barnets vårdbehov ofta främst av skydd, och 
möjlighet till bearbetning av våldsupplevelserna. Utifrån LVU:s målsätt-
ning om återförening – och omhändertagande som temporär åtgärd – är 
målet med vården således också att missförhållandena i hemmiljön ska 
upphöra.757

3.2.3 Samtycke
3.2.3.1 Om vårdnadshavares samtycke till insatser

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd 
med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna 
i SoL. Som visats i avsnittet om principer ovan (3.1.3.2) är frivillighet och 
självbestämmande grundläggande principer för socialtjänstarbetet. Vård-
nadshavares samtycke (liksom barnets om det fyllt 15 år) ska avse behöv-
liga insatser. Om barnet anses ha behov av vård utanför det egna hemmet, 
ska en vårdplan upprättas, med beskrivning av de särskilda insatser som 
behövs, det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar, vårdnadsha-
vare och andra närstående ska ordnas, målet med vården, samt den vård-
behövandes och hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade 
vården.758

Barnet kan således erhålla behövlig vård genom att vårdnadshavares 
samtycke lämnas. Sådana insatser kan utgöras av såväl strukturerade 
öppenvårdsprogram, som personligt stöd eller familjestöd , kontaktperson 
eller kontaktfamilj, eller placering utanför det egna hemmet.

Ett lämnat samtycke till den vård barnet behöver kan emellertid återkal-
las. Vård och insatser på frivillig grund ska upphöra när vårdnadshavare 
så önskar; dvs. om lämnat samtycke återkallas finns inte längre förutsätt-
ningar för fortsatt vård i frivilliga former. Om barnet har placerats i ett 
annat hem än det egna, och samtycke inte (längre) finns från barnets vård-
nadshavare, finns dock viss möjlighet till tvångsingripande med stöd av 
bestämmelsen om flyttningsförbud i 24 § LVU.759 Genom flyttningsförbud 
förbjuds vårdnadshavare att ta barnet från sin placering.760 Flyttningsför-

756. Vårdplanen regleras i 11:3 st. 1 SoL och 5:1 a st. 1 SoF, och genomförandeplanen 
regleras i 11:3 st. 2 SoL och 5:1 a st. 2 SoF. Vård- och genomförandeplanerna ska även uppta 
åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för, 11:3 st. 3 SoL.

757. Se även diskussionen i avsnitten 3.4 och 4.3 nedan om barnets behov av att föräldern 
får behövlig hjälp.

758. 5:1 a SoF.
759. Bestämmelsen om flyttningsförbud överfördes, i och med 1990 års LVU, från SoL till 

LVU. Ett beslut om flyttningsförbud ansågs vara att betrakta som en tvångsåtgärd gentemot 
de inblandade av samma karaktär som ett tvångsomhändertagande. Se prop. 1989/90:28 
s. 81.

760. Sådant beslut förutsätter att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller 
utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet, och anses främst få betydelse för 
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bud avser dock vara en temporär åtgärd och får inte ersätta ett omhänder-
tagande enligt LVU.761

I det följande tas sikte på två rättsliga möjligheter att bereda barnet stöd 
eller skydd mot en eller båda vårdnadshavarnas vilja. Dessa undantag från 
frivillighetsprincipen utgörs av vissa insatser till stöd för barnet mot en 
vårdnadshavares vilja (med stöd av 6:13 a FB) respektive vissa insatser mot 
båda vårdnadshavares vilja (med stöd av LVU).

3.2.3.2 Insatser med en av två vårdnadshavares samtycke

Om barnet har två vårdnadshavare och endast en vårdnadshavare sam-
tycker till en åtgärd till stöd för barnet, kan socialnämnden762 enligt 6:13 a 
FB besluta mot en vårdnadshavares vilja. Bestämmelsen avser fall då perso-
nal inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård bedömer att ett barn behö-
ver viss vård eller vissa sociala insatser och bara den ena vårdnadshavaren 
ansöker om eller annars samtycker till insatsen eller insatserna.763 Åtgärder 
som kan komma ifråga vid tillämpning av bestämmelsen är

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas 
av HSL,

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4:1 SoL,
3. utseende av en kontaktperson eller en kontaktfamilj (som avses i 3:6 b 

st. 1 SoL) eller
4. en insats enligt 9 § p. 4, 5 eller 6 LSS.764

Den första punkten avser främst utredning eller behandling som ges inom 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP ), men utredning eller behandling enligt 
HSL som ges i privat regi omfattas också. Med behandling avses i första 
hand olika former av samtalskontakter, och det kan även röra sig om 
behandling för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning liksom att bar-
net bedöms behöva läkemedel inom ramen för behandlingen. Somatisk 
vård i övrigt omfattas dock inte.765 En behandling föregås normalt av en 
utredning, och socialnämnden kan om det är lämpligt ge medgivande till 
utredning och eventuell behandling i ett sammanhang, alternativt efter att 

barn som har placerats efter frivillig överenskommelse, med stöd av SoL. Bestämmelsen, som 
innebär att vårdnadshavares bestämmanderätt sätts ur kraft, kan exempelvis aktualiseras om 
socialnämnd vid vårdens upphörande finner att insatser från socialtjänstens sida behövs för 
att underlätta en återförening och att barnet inte kan återvända hem utan påtaglig risk för 
skada rörande dess hälsa eller utveckling. Se avsnitt 3.4.3.3 nedan.

761. Se särskilt JO 1998/99 s. 294 där flyttningsförbud kom att gälla i ett år och åtta 
månader.

762. Sådant beslut måste tas av nämnd, dvs. får ej delegeras till någon utanför nämnd. Se 
10:5 SoL.

763. Prop. 2011/12:53 s. 26.
764. Socialnämnds beslut enligt bestämmelsen gäller omedelbart och får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. Se vidare prop. 2011/12:53.
765. Prop. 2011/12:53 s. 27.
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154 Ingripande på socialrättslig grund

utredning har gjorts ta ställning till om behandlingen krävs med hänsyn till 
barnets bästa.766

Ett alternativ till utredning och behandling på BUP framgår av punkten 
2, att barnet får hjälp inom socialtjänsten; genom behandling i öppna for-
mer efter biståndsbeslut, exempelvis genom samtalskontakt med en social-
sekreterare eller deltagande i öppenvårdsprogram.767 I punkten 3 klargörs 
att socialnämndens beslut kan avse utseende av en kontaktperson eller en 
kontaktfamilj (enligt 3:6 st. 3 SoL), givna med stöd av 4:1 SoL. Av punkten 
4 framgår vidare att beslut kan gälla tre olika insatser som kan ges till barn 
med funktionshinder enligt LSS: biträde av kontaktperson (9 § 4), avlö-
sarservice i hemmet (9 § 5) och korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
(9 § 6).768

En förutsättning för bestämmelsens tillämplighet är att insatsen till stöd 
för barnet krävs med hänsyn till barnets bästa. Detta avses innebära att en 
prövning ska ske av barnets behov med beaktande av omständigheterna i 
det enskilda fallet. Vårdnadshavarens inställning och anledningen till den 
avses ska vägas mot åtgärdens betydelse för barnet. Det måste finnas ett 
påtagligt och tydligt behov i det enskilda fallet.769 Det krävs ingen särskild 
grund för barnets behov – såsom ett missförhållande i hemmiljön – utan 
endast att insatsen till stöd för barnet krävs med hänsyn till barnets bästa. 
I propositionen anges att socialnämnden vid sitt övervägande också bör 
beakta om beslutet är nödvändigt för att förhindra att barnets tillstånd 
förvärras. Exempelvis kan det vara motiverat att barnet relativt tidigt får 
en kontaktperson om det bedöms hejda en utveckling mot en situation 
som skulle kräva mer ingripande åtgärder.770 I bedömningen av barnets 
bästa ska också barnets inställning beaktas, bland annat barnets reaktion 
på att vårdnadshavaren motsätter sig åtgärden, och hänsyn tas till hur ett 
beslut mot vårdnadshavarens vilja kan påverka relationen mellan barnet 
och vårdnadshavaren.771

Avgörande för ett beslut enligt 6:13 a FB är, som tidigare nämnts, att 
barnet har två vårdnadshavare och att (endast) en vårdnadshavare sam-
tycker till den aktuella åtgärden till stöd för barnet. Socialnämndens pröv-
ning måste därför föregås av en utredning av vårdnadshavarnas inställning, 
och försök att få vårdnadshavarna att komma överens ska göras, innan ett 
beslut fattas enligt bestämmelsen. Bestämmelsen kan tillämpas inte endast 
när den andra vårdnadshavaren uttryckligen motsätter sig åtgärden, utan 

766. Prop. 2011/12:53 s. 27 f.
767. Prop. 2011/12:53 s. 15. Placeringar utanför det egna hemmet som inte är öppna, 

dvs. i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB) omfattas inte. Se vidare prop. 
2011/12:53 s. 28.

768. Se prop. 2011/12:53 s. 28.
769. Prop. 2011/12:53 s. 16 och 26.
770. Prop. 2011/12:53 s. 27.
771. Prop. 2011/12:53 s. 27.
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även när vårdnadshavaren håller sig undan eller annars väljer att inte med-
verka på ett sådant sätt att han eller hon får anses motsätta sig den.772

Insatserna till stöd för barnet kommer således att ske trots att en vård-
nadshavare inte samtycker. Detta kan till exempel innebära att den aktu-
ella åtgärden måste genomföras vid de tider som barnet tillbringar hos den 
vårdnadshavare som samtycker till den, även om den vårdnadshavare som 
inte samtycker förstås har att rätta sig efter beslutet; han eller hon kan till 
exempel behöva se till att barnet kommer till BUP  eller träffar en kontakt-
person. Insatser såsom möte med en kontaktperson eller avlösarservice i 
hemmet kan dock inte genomföras hemma hos den vårdnadshavare som 
inte samtycker, och beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
torde enligt förarbetena endast i undantagsfall behöva avse tid som bar-
net skulle ha tillbringat hos den vårdnadshavare som inte samtycker till 
insatsen.773

Om barnet har två vårdnadshavare krävs samtycke av båda för att en 
placering utanför det egna hemmet med stöd av SoL (dvs. frivillig) ska 
kunna göras. Detta samtycke behöver, vilket utvecklas i det närmaste 
nedan, vara av viss kvalitet.

3.2.3.3 När samtycke till behövlig vård kan antas saknas

Om barnets (båda) vårdnadshavare (och barnet själv om det har fyllt 15 år) 
inte samtycker till vad socialnämnden bedömer vara behövlig vård, aktua-
liseras en tillämpning av LVU. Tillämpning av LVU förutsätter, enligt lagens 
1 § 2 st, att det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke. 
Tillämpningen är således inte ovillkorligen knuten till lämnat samtycke: 
Socialnämnden kan ha grundad anledning att anta att givet samtycke inte 
är allvarligt menat.774 Med utgångspunkt i vårdbehovet – den behövliga 
vården – har rätten därmed att bedöma om lämnat samtycke kan anses 
allvarligt menat eller om det föreligger särskilda skäl för att tillämpa LVU, 
trots ett givet samtycke.

772. Hur långt skyldigheten att söka samförstånd sträcker sig får enligt propositionen 
avgöras av förhållandena i det enskilda fallet, med beaktande av vilken sorts åtgärd det rör 
sig om och vilket behov det finns av ett snabbt beslut. Det kan behövas samråd med oeniga 
vårdnadshavare vid flera tillfällen för att försöka åstadkomma en lösning som är så bra som 
möjligt för barnet, baserad på vårdnadshavarnas gemensamma beslut, men om en vårdnads-
havare inte kan nås trots upprepade försök från socialnämnden, kan nämnden behöva fatta 
beslut utan att ha inhämtat dennes inställning. Socialnämnden kan i brist på uppgifter från 
vårdnadshavaren behöva inhämta kompletterande underlag från andra för att kunna göra en 
tillräckligt grundad bedömning, och ska alltså inte förlita sig enbart på den andra vårdnads-
havarens uppgifter. Prop. 2011/12:53 s. 29.

773. Prop. 2011/12:53 s. 30.
774. Prop. 1979/80:1 s. 581. Ang. allvarligt menat samtycke, se t.ex. RÅ 1990 ref. 13 där 

Regeringsrätten saknade anledning att anta att lämnat samtycke (av moder med alkoholmiss-
bruk) inte var allvarligt menat. Modern hade vid tidigare tillfällen samarbetat med de sociala 
myndigheterna ifråga om vården av barnet och inget framkom som antydde att hon ingripit i 
vården i det familjehem barnet tidigare varit placerat i.
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Avgörande avses vara att samtycket kan garantera den planerade vår-
den. I förarbetena uttalades att det av uttrycket behövlig vård följer att hela 
den av socialnämnden planerade vården ska kunna genomföras. LVU bör 
därför kunna tillämpas för att garantera det långsiktiga genomförandet 
av vården i den situationen att föräldrarna visserligen samtycker till att 
barnet bereds vård utom hemmet, men kan befaras ingripa i vården på ett 
för barnet störande sätt, till exempel genom att uppsöka barnet i familje-
hemmet vid olämpliga tidpunkter. Vidare uttalades att när frågan om vård 
uppkommer till följd av att barnet utsatts för allvarligare misshandel eller 
liknande övergrepp, måste dessutom barnets anspråk på trygghet  vägas 
in vid bedömningen av vad som är behövlig vård. Även om det inte finns 
någon mer påtaglig anledning att befara att vården avbryts eller störs kan 
det i sådana fall ofta vara motiverat att tillämpa LVU för att säkerställa 
att inte barnet kan flyttas utan socialnämndens medgivande.775 Att vård-
nadshavare först motsätter sig behövlig vård av barnet, men ändrar sig och 
lämnar samtycke i ett sent stadium av förfarandet, är ett förhållande som 
inte i sig kan tas till intäkt för att samtycket inte är allvarligt menat eller för 
att befara att detta ska återtas eller att någon av vårdnadshavarna ska gripa 
in i vården på ett störande sätt.776 Lagstiftningen uppställer inte några for-
mella krav på hur samtycket ska vara utformat, men enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd bör ett samtycke regelmässigt avges skriftligt, 
helst på den upprättade vårdplanen.777

Ett exempel på samtyckesbedömning och våld finns i ett kammarrätts-
fall från 2011.778 Barnets vårdbehov bestod framför allt i att skyddas från 
att uppleva våld i hemmet. Mot bakgrund bland annat av att modern 
uppvisade en ambivalent inställning i sitt förhållande till (den våldsut-
övande) fadern, och kunde befaras tillåta att han återvände till hemmet 
om han önskade, ansågs det samtycke som vårdnadshavarna lämnat inte 
kunna tillförsäkra barnet behövlig vård. Ett annat exempel utgörs av ett 
kammarrättsavgörande från 2012.779 Ett spädbarn  hade utsatts för all-
varliga fysiska skador och vårdnadshavarna medgav vårdbehovet. Medan 
vårdnadshavarna ansåg att behovet av vård kunde tillgodoses på frivillig 
väg genom att barnet och mamman placerades på ett spädbarnshem med 
dygnetrunt-övervakning, fann kammarrätten – med hänsyn till barnets 
skyddsbehov – att vården inte kunde få vara avhängig vårdnadshavarnas 
beslutanderätt och ges med stöd av SoL, varför vård med stöd av LVU 
beslutades.780

775. SoU 1979/80:44 s. 100.
776. Se RÅ 1995 ref. 38, RÅ 1996 not 98 och RÅ 2003 not 202.
777. SOSFS 1997:15 s. 18 f.
778. Kammarrätten i Stockholm dom 2011-10-24 i mål nr 4505-11.
779. Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12.
780. Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12.
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Om endast en eller ingen av vårdnadshavarna samtycker till behövlig 
vård i form av placering av barnet utanför hemmet och förutsättningarna 
för LVU föreligger i övrigt – dessa förutsättningar kommer att utvecklas i 
nästföljande delkapitel – har socialnämnden att ansöka om vård med stöd 
av LVU. Beslut om vård med stöd av LVU meddelas av förvaltningsrätten 
efter ansökan av socialnämnden.781

3.2.4 Sammanfattande diskussion: insatser efter behov 
och vårdnadshavares samtycke

”Den svenska socialtjänstlagen bygger på samarbete och frivillighet – men 
vad gör man när vårdnadshavarna förnekar problemen och inte vill samar-
beta? Ett stort problem vid bedömningarna av barnets psykosociala behov 
(och av eventuella risker) är föräldrarnas makt och inflytande över barnet 
och därmed även över möjligheterna till sociala åtgärder för barnet.”782

Som framgått har varje kommun det yttersta ansvaret för att de männi-
skor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Soci-
altjänstens insatser utgår från ett behov som inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Till följd av socialtjänstlagens ramlagskaraktär – och den kommunala 
självstyrelsen – saknas i stort lagreglering om vilka insatser som finns och 
måste finnas i kommunernas repertoarer. Det är därmed, såsom framhölls 
av kritiker vid 1980 års socialtjänstreform (se avsnitt 3.1.2.3 ovan), svårt 
att utläsa vad socialtjänsten konkret kan erbjuda en hjälpbehövande och 
ännu mindre vad den är skyldig att erbjuda.

Till utgångspunkt för val av insats ska ligga barnets vårdbehov.783 Vid 
fråga om förälders våld eller övergrepp mot barn kan barnets behov exem-
pelvis bestå i trygghet ; åtgärder med inriktning att avhjälpa våld och andra 
kränkningar i hemmiljön. Som delkapitlet visat utgörs de socialtjänstinsat-
ser som finns angivna i lag av ”öppna insatser ” (3:6 a SoL), kontaktper-
son och kontaktfamilj  (3:6 b SoL) och familjehem eller hem för vård eller 
boende (6:1 SoL). Socialnämnden bör därtill i övrigt tillhandahålla sociala 
tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour 
eller annan därmed jämförlig verksamhet (3:6 st. 2 SoL). Vårdinsatser mot 
vårdnadshavares samtycke (LVU) knyts till ett vårdbehov (behövlig vård) 
som inte kan tillgodoses på annat sätt. Omfattningen och inriktningen av 
de behandlings- och stödinsatser som finns att tillgå (liksom frivilligheten i 
förhållande till vad som erbjuds) har därför inverkan på när ett vårdbehov 
uppstår som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att barnet placeras 
utanför det egna hemmet.

781. 4 § LVU. Angående ansökan, se avsnitt 4.1.4.3 nedan; ansökan ska bland annat 
innehålla en redogörelse för tidigare vidtagna åtgärder.

782. Diesen (2011a) s. 280.
783. Prop. 1979/80:1 s. 583.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   157017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   157 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM
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Som också diskuterades ovan i sammanfattningen av föregående kapi-
telavsnitt (3.1.4) är socialtjänstens insatser svårrelaterade till ett rättig-
hetsperspektiv: Barnets ”rätt till skydd och vård” är underordnad vård-
nadshavares rätt att bestämma över barnet. Vårdnadshavares inställning 
till barnets behov, så som de bedöms av socialnämnden, är avgörande för 
barnets tillgång till vården. Detta gäller såväl stöd- och hjälpinsatser i hem-
met som placering av barnet utanför hemmet. När samtycke till vad som 
bedöms som behövlig vård saknas, och LVU därmed under vissa förutsätt-
ningar kan tillämpas, riktas tvång mot vårdnadshavarna för att samhället 
ska kunna bereda barnet vård och skydd. Fram till den tidpunkten är det 
vårdnadshavare som ska tillgodose barnets behov av skydd (ibland; mot 
vårdnadshavares eget agerande eller icke-agerande, exempelvis genom att 
samtycka till en frivillig placering av barnet): Någon rättslig grund för bar-
net att i förhållande till vårdnadshavare (eller samhället) utkräva rätten till 
skydd finns inte.

Mellan fullt frivilliga åtgärder och insatser enligt SoL, och tvångsmässig 
placering utanför det egna hemmet med stöd av LVU, finns därtill sedan 
år 2012 en möjlighet för socialnämnd att besluta om vissa insatser till 
stöd för barnet med endast en vårdnadshavares samtycke (och mot den 
andra vårdnadshavares vilja). Medan socialtjänstens insatser enligt SoL 
helt bygger på frivillighet, och tillämpning av LVU med åtgärden placering 
utanför hemmet på tvång, kan insatser med stöd av 6:13 a FB betraktas 
som ett samtidigt mellantvång och halvtvång. Bestämmelsen ger möjlighet 
till mindre ingripande åtgärder än ett vårdbeslut enligt LVU, och liknar 
bestämmelsen om mellantvång i beteendefallen (22 § LVU) såtillvida att 
den (bland annat) omfattar behandling i öppna former inom socialtjänsten. 
I propositionen till den nya bestämmelsen anges skillnaden mellan 6:13 a 
FB och 22 § LVU vara att den förstnämnda bestämmelsen gäller situationer 
då vårdnadshavarna inte är eniga om ett barns behov av visst stöd, medan 
22 § LVU främst avser det fallet att ett barn som fyllt 15 år är avvisande 
till stöd.784 Bestämmelsen om mellantvång i LVU anses mer ingripande än 
6:13 a FB i bemärkelsen att den ger socialnämnden rätt att ålägga barnet 
eller den unge att delta i behandlingen.785 Det bör dock lyftas fram att ett av 
rekvisiten för tillämpning av mellantvånget enligt 22 § är att det kan antas 
att den unge kommer att behöva beredas vård enligt LVU, om beteendet 
fortsätter. För tillämpning av 6:13 a FB gäller (endast) att insatsen krävs 
med hänsyn till barnets bästa, utan angiven nivå på behovet eller bakgrund 
till detsamma.

Det tvång som kan utövas med stöd av 6:13 a FB är endast halvt efter-
som förutsättningen är att en vårdnadshavare samtycker till åtgärden, och 

784. Prop. 2011/12:53 s. 31. Tillämpningen av 22 § LVU förutsätter frånvaro av samtycke 
från barnet eller den unges (samtliga) vårdnadshavare och om barnet eller den unge fyllt 15 
år, från honom eller henne själv.

785. Prop. 2011/12:53 s. 31.
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att den andra vårdnadshavaren inte samtycker. För tillämpning av bestäm-
melsen krävs inga särskilda missförhållanden, utan endast att barnet har 
ett behov av vård eller stöd, och att socialnämnd bedömer att ett beslut 
mot en vårdnadshavares vilja är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.

Bestämmelsen i 6:13 a FB är intressant också såtillvida att den från-
går utgångspunkten att vårdnadshavare alltid verkar i barnets bästa. Den 
presumerar istället att vårdnadshavare – som ska fatta beslut gemensamt 
enligt 6:11 och 6:13 FB – kan ha inbördes olika inställning i förhållande till 
barnets behov och bästa. Bestämmelsens utgångspunkt är att föräldrarna 
har gemensam vårdnad, men också – vilket framträder i propositionen – att 
vårdnadshavarna inte lever tillsammans.786 Tillämpning av 6:13 a FB i fall 
då vårdnadshavarna lever tillsammans synes inte vara avsett eller prak-
tiskt möjligt; dess sikte är fall då barnet bor delvis eller växelvis hos båda 
vårdnadshavarna, eller endast bor hos den vårdnadshavare som samtycker 
till insatserna. Med utgångspunkt i den boendesituation som de gemen-
samma vårdnadshavarna kommit överens om, får de särskilda besvär som 
kan uppstå när barnet ges insatser som en av vårdnadshavarna motsatt sig 
exempelvis lösas genom att insatserna ges när barnet tillbringar tid hos den 
samtyckande vårdnadshavaren.787 Bestämmelsen, vars funktion är social-
rättsligt tvång, placerades i FB istället för i LVU för att den betraktades som 
en principiellt viktig begränsning i det praktiska utövandet av gemensam 
vårdnad.788

Sammanfattningsvis kan konstateras att vilka insatser och åtgärder 
som bäst tillfredsställer barnets behov när det utsätts för föräldrars våld 
och övergrepp avgörs av socialtjänsten i varje enskilt fall, utifrån barnets 
omständigheter (barnets behov och bästa). Socialtjänsten har att tillämpa 
SoL och huvudregeln i FB om vårdnadshavares gemensamma bestämman-
derätt i första hand, SoL och undantagsregeln i 6:13 a FB i andra hand 
och – för det fall att inget samtycke från vårdnadshavare kan erhållas till 
behövlig vård och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda – tvångslagen 
LVU. Ifråga om 6:13 a FB anvisar lagen ett antal olika åtgärder till stöd för 
barnet (exempelvis psykologisk utredning och utseende av kontaktfamilj), 
och när ingen vårdnadshavare samtycker till behövlig vård anvisar lagstift-
ningen en åtgärd: tvångsmässig placering av barnet utanför det egna hem-
met. Placeringsåtgärden avser att möjliggöra det skydd och den vård barnet 
behöver, även om den inte sällan framställs som ett nödvändigt ont: belas-
tande för barnet och innebärande en fortsatt dålig prognos för barnet.789

786. Prop. 2011/12:53 s. 30.
787. Se särskilt prop. 2011/12:53 s. 30.
788. Se avsnitt 3.1.2.6 ovan och prop. 2011/12:53 s. 26.
789. Kaldal (2010) s. 116, Diesen (2011a) s. 282. Se vidare nedan i avsnitt 4.3 om pro-

cessens slutdestination.
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160 Ingripande på socialrättslig grund

3.3 Förutsättningar för tvångsvård 
i miljöfallen

”Den lagstiftning som reglerar tvångsingripanden till skydd för barn och 
ungdomar måste täcka en mängd situationer där ett sådant ingripande 
behöver ske. Därför måste man vid utformningen av grunderna för tvångs-
ingripande välja formuleringar som är tillräckligt generella för att inbe-
gripa alla de situationer där ett barn far så illa att det behöver omhänder-
tas. Av rättssäkerhetsskäl måste man å andra sidan sträva efter att undvika 
formuleringar som är så allmänna och vaga att de kan ge upphov till tolk-
ningsproblem och subjektiva bedömningar.”790

3.3.1 Inledning: inget samtycke till behövlig vård
Barn ska beredas vård med stöd av LVU om någon av de bakgrundsfakto-
rer som anges i lagens 2 § föreligger, påtaglig risk finns att barnet skadas 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges barnet med samtycke av 
barnets vårdnadshavare.791 Behövlig vård ska framgå av den vårdplan som 
socialnämnden upprättat.792 I 2 § LVU anges fem faktorer som kan utgöra 
grund för socialnämnds ansökan om LVU, under förutsättning att barnets 
hälsa eller utveckling löper en påtaglig risk att skadas. Dessa s.k. miljörek-
visit utvecklas i det närmast följande (3.3.2), och därefter rekvisitet påtag-
lig risk att skada (3.3.3). En fördjupning görs utifrån rättspraxis (3.3.4) 
och avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion (3.3.5).

3.3.2 Miljörekvisit
De miljörekvisit som anges i 2 § LVU är fysisk och psykisk misshandel, otill-
börligt utnyttjande, brister i omsorgen och något annat förhållande i hem-
met. Vård ska beslutas om det på grund av någon av nämnda omständighe-
ter – eller flera – finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas. Miljörekvisiten kan sägas utgöra en rättslig definition av vilka mil-
jöer som barn ska skyddas ifrån.793 Skäl till att de fem problemsituationerna 
har preciserats i lagen står främst att finna i rättssäkerhet saspekter.794 Med 
de begrepp som anges i bestämmelsen är avsikten att nå en god precisering 
av när samhället är skyldigt att ingripa på grund av brister i barnets hem-
miljö.795

790. Prop. 1989/90:28 s. 51.
791. 1 § LVU. Angående samtycket, se avsnitt 3.2.3.3 närmast ovan.
792. Se 11:3 SoL, 4 § LVU och vidare nedan i kap. 4.1 om barnavårdsutredning.
793. Kaldal (2010) s. 284.
794. Angående kritik mot de dåvarande uttrycken ”fara” och ”brister i omsorgen” se 

avsnitt 3.1.2.4 ovan.
795. Prop. 1989/90:28 s. 106.
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3.3.2.1 Fysisk misshandel

Vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av fysisk misshandel finns 
en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Avseende rek-
visitet fysisk misshandel anges i förarbetena att redan en ringa grad av 
fysisk misshandel kan anses utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa och 
utveckling, om den inte är att betrakta som en enstaka överilad handling. 
Misshandel av allvarligare slag bör enligt förarbetena regelmässigt leda 
till att barnet omhändertas för vård, åtminstone för en tid.796 Även om 
en bedömning måste ske från fall till fall torde det– åtminstone ifråga om 
yngre barn – i de flesta fall vara oundvikligt att barnet skiljs från hemmet.797

I relation till förarbetsuttalandet om enstaka överilad handling kan 
nämnas ett kammarrättsavgörande från 2010. En pojke hade blivit ome-
delbart omhändertagen efter att i skolan ha berättat att han blev slagen 
av föräldrarna. Med tanke på att ingen uppmärksammat den förhållande-
vis kraftiga misshandel som pojken berättat om – han företedde inga blå-
märken – kunde kammarrätten, även om pojkens (och även hans systers) 
utsaga bedömdes vara svårförklarad, endast ta hänsyn till händelser som 
föräldrarna själva hade vidhållit. Att modern daskat till pojken med ett 
skärp och att fadern skickat pojken i säng utan mat bedömdes av kammar-
rätten inte utgöra påtaglig risk för skada utan snarare sådana enstaka över-
ilade handlingar som inte är LVU-grundande (om än de utgjorde olämpliga 
uppfostringsmetoder).798

Faktorn fysisk misshandel ska vara knuten till barnets hemmiljö, men 
kan avse en omständighet som ännu inte har realiserats i barnets liv: Det 
kan vara fråga om att ett syskon har skadats och att misshandeln (ännu) 
inte direkt träffat det barn som prövningen rör. Själva existensen av en 
riskfaktor i barnets miljö som motsvarar miljörekvisitet är tillräckligt.799

I de fall misshandelsskador på barn inte kan knytas till vårdnadshava-
ren, kan det i stället bli aktuellt att tillämpa rekvisitet brister i omsorgen. 
Fall av detta slag fördjupas i ett särskilt avsnitt nedan.800

3.3.2.2 Psykisk misshandel

Vid lagens införande år 1990 stadgades rekvisitet misshandel, med utta-
landen i förarbetena om att både fysisk och psykisk misshandel avsågs.801 
Även om ingen ändring i sak var avsedd med lagändringen, framgår direkt 
av lagtexten sedan år 2003 att såväl fysisk som psykisk misshandel kan 
utgöra risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Bakgrunden till den 

796. Prop. 1989/90:28 s. 65. Se även specialmotiveringen till ändring av 1 § 2 st. dåvaran-
de LVU, prop. 1979/80:1 s. 581.

797. Prop. 1989/90:28 s. 107.
798. Kammarrätten i Stockholm, dom 2010-05-19 i mål nr 259-10.
799. Se t.ex. RÅ 2001 not 107 och Kaldal (2010) s. 287.
800. Avsnitt 3.3.4.1.
801. Prop. 1989/90:28 s. 65 och 107.
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162 Ingripande på socialrättslig grund

tydliggörande ändringen var att det rådde tveksamhet om innebörden av 
psykisk misshandel stod klar för alla och att det riskerade att ske en alltför 
snäv bedömning ifråga om psykisk misshandel.802

Psykisk misshandel kan enligt förarbetena vara att barnet utsätts för psy-
kiskt lidande genom systematiska kränkningar , nedvärdering eller terrorise-
ring.803 Begreppet psykisk misshandel anses svårdefinierbart, men klart anses 
vara att det inte är fråga om enskilda händelser som utgör psykisk misshan-
del, utan ett förhållningssätt som bland annat hindrar utvecklingen av en 
positiv självbild hos barnet.804 Till den grupp barn som lagstiftaren avser att 
fånga in med bestämmelsen hör barn som ständigt blir känslomässigt avvi-
sade, barn som kränks, hotas med att bli övergivna och som terroriseras. 
Hit avses också höra barn som växer upp i hem där det förekommer våld 
mellan makarna eller samborna: Om mamman hotas, kränks eller miss-
handlas i barnens åsyn bör detta enligt förarbetena kunna räknas som psy-
kisk misshandel av barnet. Miljöfaktorn psykisk misshandel i bemärkelsen 
att barnet bevittnar våld  fördjupas i ett särskilt avsnitt nedan.805

Andra exempel på situationer som innebär psykisk misshandel är barn 
som växer upp i familjer med starkt patriarkala värderingar och vars 
utveckling hindras genom hot från i första hand manliga släktingar, och till 
begreppet hör även brister i hänsynen till barnets behov och att den vuxne 
uppfattar att barnet är till för att uppfylla de vuxnas behov och att barnet 
inte får vara en person i sin egen rätt.806

3.3.2.3 Otillbörligt utnyttjande

Med bestämmelsens begrepp otillbörligt utnyttjande avses i första hand att 
någon av föräldrarna utnyttjar barnet sexuellt. Det kan enligt förarbetena 
också vara fråga om att barnet utnyttjas av en förälder, eller med föräld-
rarnas goda minne, i pornografiskt  syfte. Andra exempel på otillbörligt 
utnyttjande är att barnet tvingas utföra ett alltför ansträngande kroppsar-
bete, eller att barnet påläggs ett så stort självständigt ansvar för familjen 
när det gäller att ta hand om syskon eller föräldrarna själva, att barnet 
riskerar att ta skada av det.807

I likhet med vad som är fallet vid miljörekvisitet fysisk misshandel, 
måste det otillbörliga utnyttjandet kunna knytas till en vårdnadshavare för 
att utgöra grunden för omhändertagande. Om det inte går att bevisa att 
det är vårdnadshavaren som utsatt barnet för till exempel de sexuella över-

802. Prop. 2002/03:53 s. 81 f.
803. Prop. 1989/90:28 s. 65.
804. Prop. 2002/03:53 s. 82.
805. Avsnitt 3.3.4.2.
806. Prop. 2002/03:53 s. 82.
807. Prop. 1989/90:28 s. 65 och 107.
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greppen, kan oförmågan att skydda barnet från att utnyttjas kategoriseras 
som brister i omsorgen.808

3.3.2.4 Brister i omsorgen

Gränsen mellan psykisk misshandel och brister i omsorgen är inte helt tyd-
lig. Uttrycket brister i omsorgen tar främst sikte på situationer då barnet 
utsätts för olika former av vanvård. Det kan vara fråga om att den mate-
riella omsorgen om barnet brister allvarligt så att barnets hälsa äventyras 
eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det skydd som är nödvän-
digt med hänsyn till hans eller hennes ålder.809 I RÅ 1999 not 83 hade en 
flicka levt tillsammans med sin far i en mögelskadad, utkyld fastighet, som 
inomhus varit extremt ostädad och smutsig. Mathållningen hade varit dålig 
och flickan illa klädd. Fadern hade inte heller medverkat till att flickan 
kunnat sköta sin hygien på ett tillfredsställande sätt och hon hade kommit 
smutsig och illaluktande till daghem och skola. Dessa var omständigheter 
som enligt Regeringsrätten utgjorde allvarliga brister i omsorgen.

Psykisk och känslomässig försummelse  faller också under uttrycket 
brister i omsorgen. Det som avses är fall där barnets känslomässiga eller 
psykiska behov allvarligt eftersätts, vilket i sin tur kan bero på miss-
bruk eller psykisk störning hos någon av föräldrarna. Hit hör också fall 
då föräldrarna inte medverkar till att barnet får nödvändig medicinsk 
behandling.810

Brister i omsorgen kan vidare föreligga vid djupgående konflikter mel-
lan föräldrarna, där barnet får sitta emellan på ett sådant sätt att dess hälsa 
eller utveckling riskerar att skadas, eller i fall där föräldrarna överlåter 
ansvaret för barnet på andra personer som inte kan tillförsäkra barnet en 
trygg uppväxtmiljö eller placerar barnet i en miljö som innebär en påtag-
lig risk för att dess hälsa eller utveckling skadas.811 I sammanhanget bör 
noteras att problem hos föräldrarna i sig inte ska föranleda ett omhänder-
tagande av barnet; det väsentliga avses vara de följder som problemen för 
med sig för barnet.812

808. Se Kaldal (2010) s. 288 och avsnitt 3.3.4.1 nedan.
809. Prop. 1989/90:28 s. 65. 
810. Prop. 1989/90:28 s. 108.
811. Prop. 1989/90:28 s. 65 och 108.
812. Prop. 1989/90:28 s. 108. RÅ 1992 ref. 6 är ett fall där Regeringsrätten konstaterar 

att enbart en vårdnadshavares egna problem (i detta fall bl.a. ansträngd livssituation, svårig-
heter på arbetsmarknaden, relationsproblem och aggressivitet) inte kan utgöra skäl för att 
bereda ett barn vård enligt LVU – bedömningen inriktades på de följder problemen förde med 
sig för barnet.
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3.3.2.5 Något annat förhållande i hemmet

Hänvisningen till något annat förhållande i hemmet avser att täcka övriga 
situationer i hemmet som kan medföra att det finns en påtaglig risk för 
att barnets hälsa eller utveckling skadas. Här avses fall där missförhållan-
dena i hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavaren själv utan på 
exempelvis en sambo till denne. Det kan vidare vara fråga om förhållanden 
där en förälder inte alls knyter an till sitt barn eller där föräldern lever i en 
sjuklig symbios med barnet.813

Med begreppet ”hemmet” menas både föräldrahemmet och annat hem 
där barnet stadigvarande vistas.814 Begreppet har också en abstrakt bety-
delse: Det kan avse inte bara bostaden utan alla de situationer då bar-
net direkt eller indirekt står under vårdnadshavarens eller annan fostrares 
inflytande.815

3.3.3 Påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas
Det missförhållande som föreligger i hemmiljön, eller de missförhållanden – 
en problemsituation kan förstås vara hänförligt till fler än ett av de miljö-
rekvisit som anges i bestämmelsen – ska utgöra en påtaglig risk att barnets 
hälsa eller utveckling skadas. Med barnets hälsa och utveckling avses fysisk 
eller psykisk hälsa respektive såväl social som känslomässig utveckling.816 
Det bör betonas att det inte krävs att barnets hälsa eller utveckling redan 
har skadats, utan endast att risk för detta föreligger.817 I doktrin har pröv-
ningen enligt 2 § LVU beskrivits som en tvåstegsprövning där först miljö-
faktorn ska bevisas – en bakåtblickande prövning – och därefter omvandlas 
till en framåtblickande prognosprövning.818 Beviskrav för prövningen och 
sammanhängande frågor utvecklas i avsnitt 4.2.3. I det närmast följande 
beskrivs rekvisitet ”påtaglig risk” samt berörs frågor om riskens aktualitet 
och betydelsen av parallellt pågående straffprocess.

3.3.3.1 Påtaglig risk för skada

I rekvisitet ”påtaglig risk” ligger enligt förarbetena att det inte ska vara 
fråga om någon obetydlig, oklar, övergående eller avlägsen risk för skada. 
Det ska gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på 
barnets hälsa eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Konkreta 
omständigheter måste finnas som talar för att risk för skada föreligger. 
Subjektiva antaganden om en sådan risk eller ovidkommande omständig-

813. Prop. 1989/90:28 s. 65.
814. Prop. 1979/80:1 s. 582.
815. Se även Bramstång (1985) s. 224 ff.
816. Prop. 1989/90:28 s. 107.
817. Prop. 1989/90:28 s. 61.
818. Se Diesen (2005a), Kaldal (2010) och vidare nedan.
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heter, till exempel allmänna samhällsvärderingar eller inställning i trosfrå-
gor, får inte läggas till grund för ett tvångsomhändertagande.819

Påtaglig risk avser således att precisera den risknivå som måste före-
ligga. Begreppet avser en risk som är mer klar och konkret än en ringa risk, 
och som inte är helt övergående, men samtidigt behöver det inte vara fråga 
om en ”uppenbar risk” eller ”stor risk”.820 Riskfaktorerna ska vid progno-
sen vara individuella och konkreta.821 I RÅ 2009 ref. 64 konstaterades att 
hypotetiska resonemang om framtida händelser inte kunde ligga till grund 
för ett beslut om tvångsvård. Vid den bedömning som ska göras måste 
utgångspunkten vara barnets aktuella situation och en närliggande eller 
klart förutsebar utveckling av denna. Att någon redan konstaterad skada 
inte krävs, men att skaderisken heller inte får vara alltför avlägsen, utgör 
en kärnpunkt för frågan om vilken risknivå som krävs för ett ingripande.822

För att pröva den påtagliga risken att barnets hälsa eller utveckling ska-
das, görs en värdering av allvaret i de riskfaktorer som identifierats i bar-
nets miljö, och om dessa eventuellt kan mildras av andra omständigheter. 
En sådan bedömning kan inte göras genom tolkning av rättskällorna, utan 
karakteriseras i doktrinen som en kunskapsteoretiskt grundad bedömning 
av sambandet mellan barnets miljö och en hypotetisk framtida skada.823 
Eftersom det är fråga om bedömning av risk för en skada som ännu inte 
inträffat, måste domstolen göra ett antagande om framtida sannolikhet.824 
Då både miljöfaktorer och ett antagande (eller en prognos) om risk är före-
mål för prövning samtidigt, kan fokus i prövningen ligga på det ena eller 
andra momentet. Det kan exempelvis röra sig om miljöfaktorer som är 
svåra att utreda och bevisa men är så pass allvarliga att risken är tydlig när 
det steget är uppfyllt. Riskfaktorer som kunskapsmässigt utgör en säker 
risk är exempelvis sexuella övergrepp, som också är de mest svårutredda 
och svårbevisade.825 Det kan även röra sig om situationer där riskfakto-
rerna är väldokumenterade eller vitsordade, men det är osäkrare huruvida 
dessa utgör en påtaglig risk för barnets framtida hälsa och utveckling.826

I RÅ 2008 ref. 55 utgjordes missförhållandena i hemmet av en mors 
hotfulla uttalanden till sin son, våld hon har utövat mot sonen och hennes 
bristande vilja eller förmåga att tillgodose hans behov av vård och omsorg. 
Regeringsrätten uttalade att när det föreligger sådana omständigheter 

819. Prop. 1989/90:28 s. 62 f. och 107, och RÅ 1995 ref. 39.
820. Prop. 1989/90:28 s. 61 ff. och 107.
821. Diesen (2003) s. 104. Se även prop. 1989/90:28 s. 61 ff. och RÅ 1992 ref. 6.
822. Kaldal (2010) s. 296.
823. Kaldal (2010) s. 281.
824. Högsta förvaltningsdomstolens dom 2011-12-09 i mål nr 3211-11.
825. Kaldal (2010) s. 326.
826. Kaldal (2010) s. 283. Se t.ex. RÅ 1995 ref. 46 där målet rörde frågan om det till följd 

av psykisk störning eller sjukdom hos modern förelåg sådana brister i omsorgen om barnet 
som medförde en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skulle skadas. Regerings-
rätten fann, mot bakgrund av barnpsykiatriska utlåtanden, betydande osäkerhet föreligga 
ifråga om sannolikheten för skador hos barnet.
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måste i regel vård enligt LVU beslutas för att säkerställa att barnets hälsa 
eller utveckling inte skadas. Med hänsyn till de ödesdigra konsekvenser 
som kan följa av en felaktig bedömning i en sådan situation, kan det enligt 
Regeringsrätten ofta vara rimligt att socialnämnden under en tid får den 
möjlighet till kontroll av barnets förhållanden som är förenad med vård 
enligt LVU. Annars kräver barnets skyddsintresse att det på ett betryggande 
sätt kan visas att det som inträffat i ärendet trots allt inte utgör en påtaglig 
risk för barnets hälsa eller utveckling.

Ett ytterligare exempel till belysning av rekvisitet påtaglig risk utgörs av 
ett kammarrättsavgörande från 2012.827 I detta avgörande kunde konsta-
teras att de uppgifter som barnet lämnat om fysisk och psykisk misshandel 
måste tas på allvar och att de – om de var korrekta – kunde få allvar-
liga konsekvenser. Barnets skyddsintresse krävde därför enligt domstolens 
mening att omständigheterna i målet på ett betryggande sätt gav stöd för 
att risken för barnets hälsa och utveckling inte var påtaglig. Att det fanns 
ett fungerande nätverk kring den nioårige pojken i form av skola, fritids-
hem och kontaktfamilj, samt att modern förklarat sig beredd att ta emot 
insatser vid ett utredningshem, bedömdes vara sådana omständigheter som 
gav ett betryggande stöd för att risken inte var påtaglig.828 Även om denna 
motivering kan framstå som tveksam – dvs. att barnet i någon mening för-
väntades nyttja sitt nätverk för att skydda sig från risken för psykisk och 
fysisk misshandel i hemmiljön – konstaterades att det påtagliga i risken 
lindrades (bland annat) av det nätverk barnet hade utanför hemmet.

Inte endast konkreta riskfaktorer måste framgå, utan också hur barnet 
riskerar att skadas. I ett kammarrättsavgörande från 2012 konstaterades 
att det faktum att barnets föräldrar visat brister i föräldraskapet inte var 
tillräckligt för tillämpning av LVU, om det inte också visats i vilket avse-
ende barnet löpte en påtaglig risk att skadas av just de bristerna.829

3.3.3.2 Aktuella skaderisker i samma faras riktning

Att riskfaktorer i barnets hemmiljö måste vara reella och aktuella fram-
går av RÅ 1996 ref. 91. Ett spädbarn  hade troligen utsatts för skakvåld  
(benämnt shaken baby syndrome i domen), men vid tidpunkten för Rege-
ringsrättens prövning hade risksituationen förändrats eftersom barnet inte 
längre var ett spädbarn. Ett annat fall som illustrerar aktualitetskravet är 
en kammarrättsdom från 2000 där barnens far hade en pedofil läggning 

827. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12.
828. I detta fall fanns en pågående förundersökning, och pojken hade i polisförhör – vilka 

barnets offentliga biträde tillika särskilda företrädare närvarat vid och vittnade om – berättat 
att modern utsatt honom för våld och kränkningar under lång tid. Se även avsnitt 4.2.2.3 
nedan.

829. Kammarrätten i Stockholm, dom 2012-03-13, i mål nr 578-12. Föräldrarnas bris-
ter bestod bland annat i att de under barnets uppväxt flyttat mellan flera olika länder, varit 
närvarande i otillräcklig utsträckning och eventuellt – tillräcklig utredning saknades – utsatt 
barnet för misshandel.
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och tidigare hade dömts för sexuella övergrepp mot barnens halvsystrar.830 
Eftersom fadern på frivillig väg genomgick farmakologisk behandling som 
minskade återfallsrisken, och när ingen anledning fanns att misstänka att 
han skulle avbryta behandlingen, samt att han gett socialnämnden möjlig-
het att få reda på om behandlingen avbröts, bedömde kammarrätten att det 
inte fanns sådana förhållanden i barnens hemmiljö att de löpte en påtaglig 
risk att skadas till sin hälsa eller utveckling.831

Ett ytterligare avgörande som visar detta är en kammarrättsdom från 
2006, där omständigheterna var sådana att en drygt en månad gammal 
pojke inkommit till sjukhus med olika gamla blödningar under skallbe-
net och tre revbensfrakturer som inte var färska.832 Kammarrätten kon-
staterade att det i målet inte kunnat fastslås hur de skador som pojken 
fått hade uppkommit, men att pojkens mor valt att separera från pojkens 
far. Att utredningen visat god omsorgsförmåga hos modern var avgörande 
för kammarrättens bedömning att det inte längre ansågs föreligga någon 
påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skulle skadas.

3.3.3.3 Betydelsen av pågående straffprocess

I det kammarrättsavgörande som nämndes närmast ovan hade båda för-
äldrarna varit misstänkta för misshandel, men vid kammarrättens pröv-
ning var modern inte längre misstänkt för brott och fadern hade friats i 
tingsrätt. Att en pågående straffprocess kan ha betydelse vid prövningen 
illustreras i ett flertal avgöranden om vård enligt LVU. Det kan konstateras 
att en nedlagd förundersökning om brott inte – och heller inte, ens, en fri-
ande dom i brottmål – utesluter att innehållet i brottsmisstanken kan anses 
utgöra skäl för LVU.

I RÅ 1993 not 290, som rörde en flicka med allvarliga känslomäs-
siga störningar – enligt socialnämnden till följd av incest och misshandel 
i hemmet – hade fadern vid tiden för kammarrättens prövning i en (icke 
lagakraftvunnen) tingsrättsdom fällts till straffrättsligt ansvar för sexuella 
övergrepp mot flickan. Brottmålsdomen ansågs av kammarrätten utgöra 
en sådan konkret omständighet som talade för att det förelåg en påtaglig 
risk för skada på flickans hälsa eller utveckling. Vid tidpunkten för Rege-
ringsrättens prövning hade dock hovrätten ogillat åtalet i brottmålet, vilket 
föranledde RegR att återförvisa målet om omhändertagande till kammar-

830. Kammarrätten i Jönköping, dom 2000-12-12, i mål nr 1316-2000.
831. Se även Kammarrätten i Jönköping, dom 2007-02-12 i mål nr 2840-06, där barnet 

under processens gång flyttats mellan föräldrarna och framförda incestanklagelser mot fadern 
inte kunde läggas till grund för LVU p.g.a. omständigheter kring utredningen samt att det inte 
visats att förhållandena i det hem som barnet nu befann sig i var sådana att det fanns skäl 
för LVU. Se därtill även Kammarrätten i Jönköping, dom 2004-11-12, i mål nr 2455-04, där 
kammarrätten konstaterar att socialnämndens utredning – innefattande bl.a. polisanmälan 
mot fadern avseende misshandel av barnet – i stor utsträckning byggde på hur barnet haft det 
innan det flyttade hem till sin far. Inget i nuvarande förhållanden gav stöd för LVU.

832. Kammarrätten i Stockholm, dom 2006-05-04 i mål nr 830-06.
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rätten för ny prövning med uttalande om att KamR därvid bör ta ställ-
ning till om flickan bör höras muntligen. Således hindrade inte den friande 
brottmålsdomen att förutsättningar för LVU kunde föreligga: Domstolen 
ska göra en självständig bedömning och prövning i enlighet med de rekvisit 
som anges i LVU.833

Att en polisutredning pågår, behöver inte ha någon avgörande inverkan 
på målet. I ett kammarrättsavgörande från 2005 hade två sjuåriga pojkar i 
polisförhör berättat att de blivit slagna i hemmet av sina föräldrar och sin 
äldre bror.834 Domstolen fann det inte vara styrkt att pojkarna varit utsatta 
för fysisk misshandel av föräldrarna eller brodern på ett sätt som motive-
rade vård med stöd av LVU, men hänvisade i domskälen till Socialstyrel-
sens allmänna råd om tillämpning av LVU där det bland annat anges att en 
självständig bedömning ska göras av barnets behov av skydd och stöd och 
att eventuell polisutredning inte behöver avvaktas. Däri framgår också att 
barnet kan behöva vård oberoende av om en polisutredning leder till åtal 
eller fällande dom eller om åtalet läggs ned eller den misstänkte frikänns.835

I ett annat kammarrättsavgörande, från 2012, hade en pojke vid polis-
förhör i en parallellt pågående förundersökning berättat att modern utsatt 
honom för våld och kränkningar under lång tid.836 Medan förvaltningsrät-
ten fann tillräckligt stöd för bedömningen att modern under en längre tid 
utsatt pojken för fysisk misshandel och kränkande behandling , bedömde 
Kammarrätten (främst med hänsyn till det nätverk i form av skola, fri-
tidshem och kontaktfamilj  som omgav pojken) att ingen påtaglig risk för 
skada på hans hälsa eller utveckling förelåg. Rättens minoritet (två skiljak-
tiga ledamöter) gjorde dock en egen värdering av de uppgifter som pojken 
lämnat, och fann – inte minst mot bakgrund av uppgifter om att modern 
nyligen hotat med hämndåtgärder och att hon slagit pojken på grund av 
vad han berättat vid ett tidigare tillfälle – att samtliga förutsättningar för 
LVU var uppfyllda.

Ett avgörande från 2012 visar att domstolen också kan välja att sätta 
tilltro till åklagares bedömning i en parallellt pågående förundersökning.837 
Ett spädbarn  hade utsatts för allvarliga fysiska skador och fadern var tid tid-
punkten för kammarrättens prövning misstänkt för grov misshandel. Miss-
tankarna mot modern (i förundersökningen) hade dock lagts ned, och hon 
framförde i målet att hon i polisförhör uppgett att hennes åttaåriga dotter 
berättat för henne om hur vid ett tillfälle hon tappat ner spädbarnet på ett 
babygym och därigenom orsakat skadorna. Kammarrätten konstaterade 

833. Se även Kaldal (2010) s. 287 ff.
834. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-09-30 i mål nr 3415-05.
835. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-09-30 i mål nr 3415-05. Kammarrätten hän-

visar i detta mål till SOSFS 1997:15, s. 24.
836. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12.
837. Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12.
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att modern lanserat ett alternativt händelseförlopp, men att det inte vunnit 
tilltro hos åklagaren. Barnet omhändertogs med stöd av LVU.838

3.3.4 Vissa fördjupade diskussioner
3.3.4.1 Omsorgsbrist till följd av misshandelsskador

Omständigheterna i fall som rör våld eller övergrepp mot barn kan vara 
sådana att det inte går att avgöra hur skador på barn uppkommit och 
vem som tillfogat barnet skadorna. Att det inte kunnat styrkas vem som 
vållat barn skador, har för rätten saknat betydelse för bedömningen enligt 
LVU. I RÅ 1987 ref. 160 ansågs förutsättningar för vård enligt LVU före-
ligga utan att det klarlagts att vissa skador på en treårig flicka uppstått 
genom misshandel av just modern. Barnet hade misshandlats eller på annat 
sätt utsatts för fysiskt våld under den tid hon stått under moderns vård. 
Modern ansågs därför ha brustit i omsorgen genom att under alla omstän-
digheter inte ingripa till barnets skydd respektive genom att inte observera 
barnets armbrott och söka läkarvård för det.

Även i RÅ 1996 ref. 91 var barnets skador centrala i bedömningen av 
barnets behov av vård enligt LVU. Ett spädbarn  hade utsatts för yttre våld, 
troligen skakvåld , vilket bland annat lett till hjärnblödningar. Det var inte 
klarlagt hur skadorna uppkommit eller vem som förorsakat dem. Även om 
det inte fanns belägg för att föräldrarna varit direkt inblandade, fann Rege-
ringsrätten att det förhållandet att barnet kunnat utsättas för skadorna – 
som krävt ganska stor våldsanvändning – ändå kunde läggas föräldrarna 
till last såsom sådana brister i omsorgen som medfört en påtaglig risk för 
barnets hälsa. Vid tidpunkten för Regeringsrättens prövning hade dock 
pojken hunnit bli två och ett halvt år gammal, vilket enligt rätten medförde 
andra behov för barnet och en förändrad risksituation på grund av ålders-
förändringen.839

I ett kammarrättsavgörande från 2002 fann rätten det vara visat att bar-
net i sitt hem vid flera tillfällen tillfogats skador – vars uppkomstsätt inte 
kunnat förklaras – men vars utseende i rättsintyg  bedömdes vara vållade av 
annan person.840 Skadorna hade också varit föremål för brottsutredning, 
men denna hade lagts ner då det inte kunnat klarläggas vem som vållat 
barnet skadorna. Kammarrätten bedömde att utredningen gav vid handen 
att barnet i sitt hem utsatts för allvarlig misshandel, och att det på grund 
av det fanns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling kunde 
skadas. Att det inte gått att fastslå vem som var gärningsman i straffrättslig 
mening saknade enligt kammarrätten betydelse för bedömningen. Modern 

838. Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12.
839. Regeringsrätten fann därmed att riskfaktorerna i pojkens hemmiljö inte längre var 

aktuella. RÅ 1996 ref. 91. Se även RÅ 1987 ref. 160 och Diesen (2003) s. 135.
840. Kammarrätten i Jönköping, dom 2002-02-07 i mål nr 3880-2001.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   169017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   169 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM



170 Ingripande på socialrättslig grund

hade brustit i omsorgen om barnet också genom att inte omedelbart föra 
barnet till läkare när skadorna uppkom, och förutsättningar för vård enligt 
2 § LVU befanns vara uppfyllda. När det gällde moderns andra barn, det 
misshandlade barnets syster, fann kammarrätten att förutsättningar för 
vård var uppfyllda även avseende det barnet, då ett barn hade utsatts för 
misshandel i hemmet, sammanvägt även med andra brister i hemmet och 
att modern ofta satt sina egna intressen före barnens. Av dessa fall kan 
således utläsas att den omständigheten att det inte går att fastställa vem 
som tillfogat barnet skador inte utesluter att förhållandena i hemmiljön 
kan utgöra brister i omsorgen om barnet och att grund för tillämpning av 
LVU ändå kan föreligga.

Det finns också exempel på fall där det inte kunnat styrkas vem som 
vållat barn skador, och där detta hindrat rätten från att besluta omvård 
enligt LVU. I en kammarrättsdom från 2006 fann domstolen att det inte 
kunde fastslås hur en treårig pojkes skador – i form av blåmärken och 
klös- och skrapmärken samt tidigare skallfrakturer – uppkommit. Även 
om rättsintyget talade för att skador i ansiktet uppkommit till följd av slag 
med öppen hand fanns inget i utredningen som visade att skadorna orsa-
kats av barnets mamma eller av någon annan under den tid barnet varit i 
mammans vård. Förundersökning mot mamman avseende misshandel var 
nedlagd, och utan vittnesmål eller andra iakttagelser om misshandel fann 
kammarrätten det inte visat att barnets skador orsakats av mamman och 
fann inte heller några indikationer på att hon på något annat sätt kunde 
hållas ansvarig för skadorna.841

En medförälders ansvar för att skydda barnet från den andra förälderns 
våld och övergrepp framskymtar i ett flertal domar, och det finns även 
exempel på fall där föräldrars oförmåga att skydda barn från syskons våld 
haft betydelse för vårdbehovet.842 I en kammarrättsdom från 2007 hade 
en elvaårig flicka fått vistas hos moderns särbo, i en miljö som domsto-
len betecknade som sexualiserad.843 Flickan hade blivit fotograferad av 
moderns särbo, och fotografierna kunde uppfattas som barnpornografi ska. 
Kammarrätten fann att miljön och fotograferingen hos särbon innebar en 
påtaglig risk för flickans hälsa och utveckling. Oavsett att modern avslutat 
förhållandet med särbon fann rätten att hon inte förmådde skydda dottern 
från liknande händelser om flickan skulle bo hemma, varför förutsättning-
arna för vård enligt LVU var uppfyllda.844

841. Kammarrätten i Stockholm, dom 2006-09-08 i mål nr 3362-06.
842. Se Kammarrätten i Jönköping, dom 2002-03-01 i mål nr 219-2002, där grunden för 

våld enligt LVU utgjordes av ett barns behov av skydd mot ytterligare våld i familjen.
843. Kammarrätten i Jönköping, dom 2007-03-19 i mål nr 189-07.
844. Kammarrätten i Jönköping, dom 2007-03-19 i mål nr 189-07. Se även Kammarrät-

ten i Jönköping, dom 2007-02-15 i mål nr 4018-06, där det noteras att barnet utsatts för olika 
typer av våld av sin mor, och att fadern vid dessa tillfällen förhållit sig passiv i stället för att 
träda in till barnets försvar.
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I ett kammarrättsavgörande från 2012 var med stöd av medicinsk utred-
ning klarlagt att ett spädbarn  utsatts för allvarliga fysiska skador, bestående 
bland annat av en blödning under hårda hjärnhinnan.845 Mycket talade för 
att skadorna tillfogats barnet genom kraftiga och upprepade skakningar 
(skakvåld ) och/eller hård dunkning av huvudet mot ett underlag. Skadorna 
hade enligt den medicinska bedömningen inte uppkommit genom en per-
sons normala vardagliga hantering av ett barn (exempelvis vaggning). I 
målet medgav båda barnets vårdnadshavare att det fanns ett vårdbehov 
eftersom de (var för sig) inte kunnat skydda dottern mot de skador hon 
fått. När ingen av vårdnadshavarna bidragit till att skapa klarhet i händel-
seförloppet, fann kammarrätten att skadorna uppkommit till följd av i vart 
fall bristande omsorg om barnet.846

I andra avgöranden kan skyddsaspekterna vara mer oklara. I ett avgö-
rande från 2005 utgjordes socialnämndens grund för ansökan om vård 
enligt LVU av att det förelåg misstankar om att barnets far utsatt sonen 
för sexuella övergrepp samt att modern inte kunde skydda sonen från obe-
vakat umgänge med fadern.847 Kammarrätten fann i detta mål inget fog 
för socialnämndens talan, och uttryckte mot bakgrund av socialnämndens 
utredning förvåning över att socialnämnden understött moderns anklagel-
ser om att fadern begått sexuella övergrepp mot sonen. Att socialnämnden 
bedömde vård enligt LVU som nödvändig för att förhindra verkställighet 
av umgänge i enlighet med ett verkställighetsbeslut, var enligt kammarrät-
ten en mycket speciell talan, på gränsen till vad som är möjligt.848

Sammantaget kan sägas att en stor del av vad som i avhandlingens bak-
grundskapitel beskrivits som föräldrars våld och övergrepp (avsnitt 2.1) 
kan uppfylla rekvisitet brister i omsorgen. Av studier framgår också att 
rekvisitet är det vanligaste i ansökningar om LVU. I en studie av Social-
styrelsen år 2009 visades att socialnämnden åberopade brister i omsorgen 
som enda grund i nästan tre fjärdedelar av de studerade målen.849 Även när 
ansökan om vård gjordes med stöd av både 2 och 3 §§ LVU, dvs. även till 
följd av den unges beteende, åberopades omsorgsbrist tillsammans med 
socialt nedbrytande beteende hos den unge. Ofta beskrevs då en ung person 
med ett beteende som bryter mot samhällets normer och föräldrar som inte 
kunde förhindra detta.850

845. Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12.
846. Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12.
847. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-06-20 i mål nr 1965-05.
848. Se vidare Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-06-20 i mål nr 1965-05.
849. Sammantaget studerades mål om vård enligt LVU under 2008 i fyra utvalda länsrät-

ter, kammarrätterna samt gjordes en granskning av aktmaterialet i 35 utvalda mål från 2008 
där kammarrätt avslagit socialnämnds ansökan om vård enligt LVU. Se Socialstyrelsen (2009) 
s. 14 ff.

850. Socialstyrelsen (2009) s. 30 ff.
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3.3.4.2 Om barn som bevittnar våld 

Det framgår sedan år 2003 av lagtexten i 2 § LVU att psykisk misshan-
del kan utgöra grund för beredande av vård. En av de grupper av utsatta 
barn som lagstiftaren ville fånga in genom detta förtydligande var barn 
som växer upp i hem där det förekommer våld mellan makarna/samborna 
(föräldrarna). I propositionen uttalades att det bör kunna räknas som psy-
kisk misshandel av barnet om mamman hotas, kränks eller misshandlas i 
barnens åsyn.851 En förälders utövande av våld mot den andra föräldern är 
därmed en miljöfaktor som ensam kan utgöra grund för LVU.

Barns bevittnande av föräldrars våld framskymtar i ett flertal rättsfall. 
I ett kammarrättsavgörande från 2011 bedömdes en mammas upprepade 
ansökningar om skyddat boende, barnets egen beskrivning av förhållan-
dena i hemmet och barnets rädsla för att föräldrarna skulle träffas, inne-
bära att barnet tagit skada av föräldrarnas konflikter och sannolikt även 
bevittnat våld.852 Sådana förhållanden bedömdes utgöra psykisk misshan-
del och brister i omsorgen och medföra en påtaglig risk för att barnets 
hälsa och utveckling skulle skadas om barnet inte fick behövlig vård.

Ett annat fall där våld mellan föräldrarna finns i bakgrunden är en kam-
marrättsdom från 2005 där barnets far och styvmor åtalats för grov frids-
kränkning av barnet, men där domstolen inte fann tillräckligt stöd för att 
barnet behövde skydd genom vård utanför hemmet.853 Barnet, en sjuårig 
flicka, bodde tillsammans med sin pappa, styvmor och två halvsyskon. Av 
nämndens utredning i målet framgick bland annat att styvmodern, då hon 
blev misshandlad av barnets far, endast tog med sig sina egna (biologiska) 
barn till det skyddade boendet trots att fadern anklagades för att ha miss-
handlat även det yngre (styv-) barnet och fastän det fanns en hotbild i 
hemmet. Vid de tillfällen då styvmodern försvann från hemmet tog fadern 
inget ansvar för barnet, och när styvmodern haft skyddat boende hade 
flickan jourhemsplacerats. Medan länsrätten fann att fadern inte kunde 
tillgodose barnets omsorgsbehov och satte tilltro till att flickans uppgifter 
om att hon misshandlats med tillhyggen och öppen hand av fadern och 
styvmodern och därmed beslutade om vård, fann kammarrätten att vår-
den skulle upphöra. Beträffande påstådd fysisk misshandel av barnet fann 
kammarrätten inte tillräckligt stöd, och ifråga om omsorgsbrist berördes 
visserligen faderns och styvmoderns problemfyllda äktenskap och den ned-
satta omsorgsförmåga hos fadern som detta resulterat i, men domstolens 
bedömning var att situationen i familjen stabiliserats och nu präglades av 
harmoni och förståelse mellan makarna.

Utifrån detta sistnämnda fall som exempel är det rimligt att tänka sig att 
även om psykisk misshandel i form av barnets bevittnande av våld uttryck-

851. Prop. 2002/03:53 s. 82.
852. Kammarrätten i Stockholm dom 2011-10-24 i mål nr 4505-11.
853. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-09-14 i mål nr 4168-05 (med Länsrätten i 

Stockholms län, dom 2005-06-13 i mål nr 8702-05).
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ligen hade åberopats som grund för ett omhändertagande, hade vårdbe-
hov inte förelegat eftersom makarnas förhållande bedömdes ha utvecklats 
till att bli stabilt och harmoniskt. Barnets våldsbevittnande, som ett miss-
förhållande i hemmiljön som medför påtaglig risk för barnets hälsa och 
utveckling, förutsätter att den som utövat våld finns kvar i hemmet eller 
åtminstone har en pågående relation anknuten till hemmet och att våldsan-
vändningen därmed kan förväntas fortsätta.

Ett annat exempel på föräldrars våld som bakomliggande omständighet 
finns i en kammarrättsdom från 2005 där det i målet framgår att barnet 
vuxit upp under tidvis oroliga hemförhållanden, med inslag av konflikter 
och misshandel i förhållandet mellan modern och de män som hon varit 
gift och sammanbott med.854 Kammarrätten konstaterade att modern levt 
i problemfyllda äktenskap, men att dessa numera var upplösta och att det 
inte gjorts gällande att oroligheter av detta allvarliga slag alltjämt skulle 
förekomma. Även om de förhållanden under vilka barnet levt ansågs ha 
kunnat vållat skada och hämmat barnets utveckling, förelåg ingen utred-
ning i målet som medgav någon närmare bedömning av den saken eller om 
hur detta kunde ha betydelse vid bedömning av barnets behov av vård och 
omsorg i det aktuella läget.

I ett kammarrättsavgörande från 2012 var inte fullt klarlagt i vilken 
grad barnen utsatts för eller bevittnat våld.855 Kammarrätten konstaterade 
att barnen på nära håll och utan att kunna skydda sig häremot fått uppleva 
den konflikt som uppenbarligen funnits mellan föräldrarna. Barnen hade 
också påverkats av sina upplevelser i sådan grad att de behövde genomgå 
barnpsykiatrisk behandling för att bearbeta dessa. Barnens behov, avse-
ende exempelvis omvårdnad, trygghet,  stabilitet och skydd, hade allvarligt 
eftersatts och eftersom föräldrarna bedömdes sakna tillräcklig förmåga och 
insikt att tillgodose behoven var bristerna i omsorgen om barnen sådana 
att det fanns en påtaglig risk för att deras hälsa och utveckling skadades. 
Sålunda fastställdes ett vårdbehov. Kammarrätten anförde att missförhål-
landena i hemmiljön till viss del kunde tillskrivas det våld som mamman 
”kan ha drabbats av” och den utsatta situation hon befunnit sig i. Att det 
vid tiden för prövningen fanns en dom på äktenskapsskillnad och att för-
äldrarna inte längre hade gemensam bostad, förändrade dock inte bedöm-
ningen då vårdnadsfrågan ännu inte var löst och en längre tid behövde 
förflyta för att nämnda förändringar i situationen skulle kunna bedömas 
som stabila.

Det finns också exempel på avgöranden där en förälder också är dömd 
för misshandel av den andra föräldern. I ett kammarrättsavgörande år 
2006 fanns 15 anmälningar till socialtjänsten om oro för ett barn, gjorda 

854. Kammarrätten i Stockholm, dom 2006-02-28 i mål nr 7420-05. Det fanns därtill i 
barnets uppväxt även misstankar om misshandel och sexuella övergrepp mot henne (barnet).

855. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-03-23 i mål nr 85-12.
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av polisen, socialjouren och moderns syster.856 Fyra av socialtjänstens 
utredningar mynnade ut i att föräldrarna uppmanades att ta itu med sina 
relationskonflikter, som bestod i att fadern misshandlade modern. Två av 
barnen, sju och fem år gamla, hade efter föräldrarnas separation bott hos 
modern och haft regelbundet umgänge med fadern. Modern hade dock 
psykiska problem och tog ibland insomningstabletter. I länsrättens pröv-
ning om omhändertagande av de två barnen var fråga huruvida moderns 
omsorgsförmåga kunde anses tillräcklig. Domstolen fann vid en helhetsbe-
dömning att barnen inte fått den tillsyn de behövt och att de hos modern 
varit oskyddade och lämnade att klara sig själva, samt att modern visade 
en bristande insikt i hur hennes egen psykiska hälsa påverkade barnen. 
På grund av omsorgsbristen och den påtagliga risken att barnen skadades 
placerades barnen med stöd av LVU hos fadern.857 Kammarrätten noterade 
dock att de uppgifter om missförhållanden som låg till grund för moderns 
omsorgsförmåga i betydande utsträckning härrörde från moderns syster 
och barnens far (moderns tidigare make), och att deras uppgifter – med 
hänsyn till relationerna mellan dem och modern – måste bedömas med 
försiktighet. Kammarrätten uppmärksammade därvid också att moderns 
beteende i samband med umgängestillfällen och i övrigt efter omhänder-
tagandet försvårats av det förhållande att nämnden, trots vad som fram-
kommit om relationen mellan modern och barnens far och trots pågående 
tvist dem emellan, valt att placera barnen hos fadern. Kammarrätten fann 
inte tillräckligt med underlag för att konstatera att det på grund av bris-
ter i omsorgen eller andra förhållanden i hemmet fanns påtaglig risk för 
barnens hälsa eller utveckling, varför moderns överklagande bifölls och 
vården upphörde.

En intressant fråga i sammanhanget – inte minst som socialnämndens 
ansvar i 5:11 st. 4 SoL har utvidgats till att omfatta bevittnande av våld 
eller övergrepp av eller mot (alla, dvs. inte endast vuxna) närstående – är 
avgöranden som tar sikte på barns bevittnande av föräldrars våld mot sys-
kon som psykisk misshandel av (det bevittnande) barnet.

I ett kammarrättsavgörande från 2012 hade sex syskon omhänderta-
gits med stöd av LVU på grund av det äldsta av syskonen – som vid tiden 
för prövningen var 16 år – bland annat berättat om att hon blivit sla-
gen av sin mamma och även slagen och sparkad av sin pappa och äldre 
bröder.858 Beträffande de övriga fem syskonen hade socialnämnden främst 

856. Kammarrätten i Stockholm, dom 2006-11-08 i mål nr 4382-06 (med länsrätten i 
Stockholms län, dom 2006-06-16 i mål nr 8734-06).

857. Att vård med stöd av LVU kan inledas i den andre vårdnadshavarens hem tydliggörs 
bl.a. av JO, se JO 1993/94 s. 277.

858. Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-03-08 i mål nr 4251-4252-11. Kammarrätten 
bedömde att flickan överdrivit brister i hemmiljön – bland annat avseende att hon inte fick 
vara ute och leka och ha vänner, använda mobiltelefon eller smink, m.m. – men lade särskild 
vikt vid vad flickan berättat om våld, som enligt rättens mening utgör sådana missförhållan-
den som innebär en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas.
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gjort gällande att barnen upplevt våld genom att de fått bevittna det våld 
storasystern utsatts för, men också genom att de tillåtits utöva våld mot 
varandra. Barnens beteenden i sig utgjorde enligt socialnämnden stöd för 
att våld förekommit i familjen. Uppgifter hade också tillkommit om att 
barnen i sina respektive familjehem bekräftat att våld förekommit även 
från föräldrarnas sida mot flera av barnen, och även den äldsta dottern 
hade sedermera berättat att våld utövats mot vissa av syskonen. Under 
dessa omständigheter fann kammarrätten att det förelåg en påtaglig risk 
för alla syskons (dvs. även de yngstas) hälsa och utveckling och att barnen 
hade behov av vård enligt LVU.

En annan intressant fråga i sammanhanget rör betydelsen av barnets 
ålder vid bevittnande av våld. I ett avgörande år 2010 fann en förvaltnings-
rätt det vara styrkt att tre barn utsatts för fysisk misshandel i hemmet, 
utövad av föräldrarna. Det faktum att två av syskonen utsatts för våld 
och tvingats bevittna när syskon blivit det, ansågs av domstolen utgöra 
psykisk misshandel i LVU:s mening. Detta kunde dock inte göras gällande 
avseende det yngsta barnet, på grund av hennes ringa ålder (vilken inte 
framgår, men utifrån födelseåret 2009 kan hon konstateras ha varit mellan 
5 och 17 månader vid tidpunkten för prövning).859 Någon åldersgräns för 
när ett barn kan anses vara utsatt för psykisk misshandel genom bevitt-
nande av våld framgår inte av lagstiftningen eller dess förarbeten. I relation 
till bestämmelsen i brottsskadelagen om brottsskadeersättning till ett barn 
som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten 
hos barnet i dess förhållande till en närstående person,860 har uttalats att 
bevittnande huvudsakligen avser att barnet sett eller hört gärningen, dock 
utan närmare angivelse av vid vilken ålder barn anses utvecklat sådana 
uppfattningsförmågor.861 Det krävs (i det sammanhanget) ingen utredning 
angående huruvida någon psykisk påverkan på barnet faktiskt uppkom-
mit, avgörande är om brottet är sådant att påverkan typiskt sett kan antas 
förekomma.862 Utifrån forskning om hur barn påverkas av att bevittna våld 
mot närstående (se avsnitt 2.1.1.2 och 2.1.2 ovan) kan konstateras att skäl 
saknas att hävda att små barn och spädbarn  inte kan utsättas för psykisk 
misshandel genom att se och höra våld mot närstående: Tvärtom har visats 
att även de minsta barnen som lever med våld i hemmet kan ta psykologisk 
och emotionell skada.863

859. Förvaltningsrättens dom i HFD 2011 ref. 6. Slutsatsen om psykisk misshandel be-
kräftades också av skiljaktig ordförande i Kammarrätten. Kammarrättens majoritet fann 
dock att utredningen i målet inte – med den grad av säkerhet som krävs för beredande av 
vård – visat att det förekommit sådan fysisk eller psykisk misshandel av barnen som åsyftas i 
2 § LVU. HFD berörde inte frågan om psykisk misshandel uttryckligen, i sin bedömning och 
slutsats att förutsättningar för vård enligt 2 § LVU förelåg.

860. Se nedan avsnitt 5.4.3.2.
861. Prop. 2005/06:166 s. 35.
862. Prop. 2005/06:166 s. 26.
863. Se Humphreys (2006) s. 20, Mullender (2006) s. 59 och Holt, Buckley & Whelan 

(2008) s. 802.
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3.3.5 Sammanfattande diskussion: behov av skydd mot 
hemmiljön

”Det är inte förhållandena i sig som utgör grunden för ingripande enligt 
LVU, utan de konsekvenser som dessa kan få för det enskilda barnets hälsa 
och utveckling på kort och lång sikt. Dessa konsekvenser måste bedömas 
från fall till fall och sättas i relation till att olika barn kan ha olika behov 
och olika egna resurser och att föräldrar har förmåga att tillgodose barns 
behov på olika sätt.”864

Framställningen har visat att tillämpningen av bestämmelserna om vård 
med stöd av LVU i hög grad styrs av omständigheterna i det enskilda fal-
let; vilka konsekvenser ett missförhållande befaras ha för det enskilda bar-
net liksom vårdnadshavares förmågor och oförmågor ur olika aspekter. 
Omhändertagande av barn för vård utanför hemmet är en tvångsmässig 
frihetsbegränsning, som inte får vidtas utan tungt vägande skäl. Samti-
digt utgör bestämmelserna om omhändertagande enligt LVU det yttersta 
skyddsnätet för utsatta barn; det är en skyddslagstiftning med ändamål att 
hindra att barn kommer till allvarlig skada – eller utsätts för påtaglig risk 
för skada – i hemmiljön. Som framgick vid inledningen till detta delkapitel, 
måste grunderna för tvångsingripanden till skydd för barn vara tillräckligt 
generella för att inbegripa alla de situationer där ett barn far så illa att det 
behöver skydd genom omhändertagande, men samtidigt inte så vaga att de 
kan ge upphov till tolkningsproblem och subjektiva bedömningar.

Som framgått är de fem olika miljöfaktorerna i olika grad specificerade 
respektive vaga. Fysisk misshandel kan betraktas som det mest väldefinie-
rade rekvisitet – och vars tillämpning därför är mer sparsam – och brister 
i omsorgen det mest vaga och följaktligen mest frekvent tillämpade. Andra 
påtagligt vaga rekvisit är psykisk misshandel och annat förhållande i hem-
met; det sistnämnda infört för att övriga grunder inte ansågs heltäckande 
och i syfte att kunna täcka alla de situationer i hemmet som kan medföra 
att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.865 
Huvudrekvisitet kan sägas vara påtaglig risk för att barnets hälsa eller 
utveckling skadas; det utgör det begränsande rekvisitet i de (i olika grad) 
mer öppna miljörekvisiten.

Ifråga om tvångslagens utformning (och omfattning) har debatten i Sve-
rige varit livlig med kraftiga svängningar i opinionsläget bland både all-
mänheten och experter. Inte sällan har debatten pendlat mellan ytterlighe-
terna att det tvångsomhändertas alltför många barn, och att lagen därmed 
är alltför generös eller vag, respektive att alltför få barn omhändertas och 
att lagen är för restriktiv när det gäller att tvångsmässigt skilja barn från 

864. SOSFS 1997:15 s. 23.
865. Prop. 1989/90:28 s. 65.
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föräldrar.866 Som visats i avsnitt 3.1.2 ovan har även lagstiftningen i sig 
pendlat från att genom 1960 års lag generellt ha mer strikta bestämmelser 
till 1980 års LVU med mer vaga begrepp präglad av den målinriktade soci-
altjänstreformen. Hollander diskuterar konsekvenserna av konkret respek-
tive abstrakt barnavårdslagstiftning och lyfter fram att en konkret lag med 
hög grad av precision kan innebära att risken ökar för att barn som bör 
omhändertas inte blir omhändertagna därför att (rättsligt grundade) skäl 
till ingripande inte finns. En abstrakt lag med låg grad av precision kan 
å andra sidan leda till att barn som inte bör omhändertas, blir omhän-
dertagna. Viss elasticitet behövs dock enligt Hollander eftersom det hand-
lar om att göra bedömningar av vårdbehov och risker i olika individuella 
situationer.867

För tillämpning av 2 § LVU krävs att det grund av missförhållandet finns 
en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas; vad som står 
i fokus är därmed skaderisker för ett barns hälsa och utveckling, snarare 
än någon specifik händelse som utgör misshandel eller övergrepp.868 För 
att uppfylla rekvisiten krävs att fysisk eller psykisk misshandel, otillbör-
ligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
förekommit, men däremot inte att barnet redan har utsatts för skada (till 
sin hälsa eller utveckling). Bestämmelsen har därmed en något problema-
tisk konstruktion.869

Utformningen av 2 § LVU kan betraktas som motsägelsefull på så vis att 
det med dagens kunskapsläge knappast kan sägas att ett barn kan utsät-
tas för fysisk misshandel, vissa former av psykisk misshandel och sexu-
ella övergrepp utan att dess hälsa eller utveckling skadas eller åtminstone 
riskerar att skadas. Ändå innebär tillämpning av bestämmelsen i princip 
dels att det ska fastställas att LVU-grundande fysisk misshandel, psykisk 
misshandel eller sexuella övergrepp har förekommit, dels att våldet eller 
övergreppen innebär en påtaglig risk för skada. Det sistnämnda blir då i 
praktiken inte en prövning av risken för skada, utan snarast en prövning 
av om missförhållandet kan uppstå igen: ett antagande om risk för upprep-
ning. Det är också oklart vilken tidsaspekt lagen syftar på i förhållande till 
rekvisitet påtaglig risk för skada. En bedömning om framtida risk för skada 

866. Hollander (1985) s. 12 och prop. 1989/90:28 s. 49. Exempelvis ifrågasattes åren före 
1980 (och införandet av LVU) om dåvarande barnavårdslag gav barn det skydd som de be-
hövde. Åren 1982–1983 hade debatten svängt och istället uppmärksammades det stora antal 
barn som omhändertogs i Sverige. Se vidare Hollander (1985) s. 12 ff.

867. Hollander (1985) s. 344.
868. Se särskilt inledningscitatet.
869. Funktionaliteten hos en rättsregel som bygger på att ett orsakssamband ska bevisas 

är enligt Kaldal begränsad, eftersom ett sådant är svårt att bevisa. Inom det rättspsykiatriska 
forskningsfältet råder det idag enighet om att riskbedömningar avseende mänskligt beteende 
är svåra och osäkra beslut. Kaldal (2010) s. 117 och 351. Se även Lagerberg & Sundelin 
(2000) som är kritiska till det rättsliga kravet på ett kausalsamband mellan hemsituation och 
risk. Lagerberg & Sundelin (2000) s. 40 f. I relation till kravet på en bedömning av framti-
dens risker, se även Mattsson som behandlar motsvarande rekvisit i norsk och engelsk rätt, 
Mattsson (2002a) s. 93 f.
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kan utfalla olika beroende på om det rör sig om kortsiktiga eller långsiktiga 
bedömningar.870 I förhållande till barnets bästa har uttalats att såväl kort-
siktiga som långsiktiga effekter för barnet ska beaktas.871

När det gäller begreppen brister i omsorgen, något annat förhållande 
och även (i stora delar) psykisk misshandel, blir den relevanta frågan sna-
rast den huruvida hemsituationen är sådan att den medför en påtaglig risk 
för skada, och i mindre utsträckning huruvida förhållandena kan definieras 
in i, och uppfylla, miljörekvisiten (som är så vaga att svaret oftast måste 
vara jakande). I relation till dessa diskrepanser inom bestämmelsen, som 
tillkommit genom att specifika miljöfaktorer lagts till, kan formuleringen i 
1980 års LVU – att vård ska beredas barnet om brister i omsorgen om bar-
net eller något annat förhållande i hemmet medför fara för barnets hälsa 
eller utveckling872 – betraktas som mer logisk. Det handlade då om förhål-
landen i hemmet som i sig – i ett enda led – skulle vara av den art att viss 
nivå av fara för barnets hälsa eller utveckling förelåg.

Eftersom det är påtagliga skaderisker i en hemmiljö som ska bedömas – 
och inte (endast) förekomsten av specifika händelser som utgör exempelvis 
fysisk eller psykisk misshandel – kan inte heller ett antagande om risk för 
upprepning av en specifik händelse utgöra bedömningsgrunden. Dels kan 
förhållandena vara sådana att ett förhållningssätt som visserligen innebär 
lindrig psykisk misshandel eller försummelse, är skadlig för barnets fysiska 
eller psykiska hälsa eller utveckling först efter en längre tids påverkan och 
det kan finnas stödjande faktorer. Dels kan en enstaka allvarlig händelse 
(likt det skakvåld  som var föremål för prövning i RÅ 1996 ref. 91), uteslu-
tas för upprepning om barnet inte längre är ett spädbarn  då det specifika 
bruket av fysiskt våld är i fokus snarare än ett förhållningssätt.873

En annan aspekt är att formuleringen att ett förhållande (av något, mer 
och mindre specificerat, slag) ska innebära en påtaglig risk att individen 
skadas, passar betydligt bättre avseende unga som utsätter sin egen hälsa 
och utveckling för skaderisker – genom missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteen-
de874 – respektive ifråga om missbrukare: fortgående missbruk av alkohol, 
narkotika eller flyktiga lösningsmedel875 än för barn som (passivt) utsätts 
för våld och övergrepp. Utgångspunkten är i de fallen ett missbruk (alterna-
tivt brottslig verksamhet, eller annat socialt nedbrytande beteende i LVU-
fallen), där gränsen för ett ingripande med tvångsvård går vid att individen 
löper påtaglig risk att skada sin hälsa eller utveckling (LVU) respektive 
utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar 

870. Se särskilt Kaldal (2010) s. 116 och Sundell m.fl. (2007).
871. Se prop. 2002/03:53 s. 77.
872. 1 § 2 st. nu upphävda lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga.
873. Se även Dickens (2007) s. 77 f. för likartade resonemang.
874. 3 § LVU.
875. Se vidare 4 § LVM.
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risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv 
eller någon närstående (LVM).

Omformulerat i analogi med detta, dvs. lika aktivt och snarast som 
ett ”beteende”, innebär 2 § LVU att individen (dvs. vårdnadshavaren), 
på grund av sitt utövande av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, bristande omsorg eller någon annat förhållande utsätter sitt 
eller sina barns hälsa och utveckling för en påtaglig skaderisk. Gränsen för 
tvångsmässigt vårdingripande går vid att ”beteendet” innebär en påtaglig 
risk för skada. Den avgörande skillnaden är att den vars beteende innebär 
skaderisk, inte blir föremål för någon tvångsvård: En (eller två) personer 
ansvarar för ett beteende som i sin tur, på ett mer eller mindre påtagligt 
sätt, riskerar att skada ett barn.876 Den tvångsvård som exempelvis en nar-
kotikamissbrukande ungdom blir föremål för (enligt 3 § LVU) och den 
tvångsvård som ett barn som exempelvis utsatts för fysisk misshandel blir 
föremål för (enligt 2 § LVU) är också av en annan karaktär i förhållande till 
lösningen av ”problemet”. Medan den narkotikamissbrukande ungdomen 
kan tvingas att genomgå ett behandlingsprogram vid en sluten institution, 
kan det våldsutsatta barnet tvingas få vård (skydd) genom placering i en 
annan hemmiljö: Lagen är i det ena fallet främst en vårdlag och i det andra 
fallet främst en skyddslag.

Att LVU fortfarande hanterar två så vitt skilda fall – på i väsentliga 
delar likartat sätt – kan ses mot bakgrund av barnavårdslagarnas histo-
ria.877 Genom 1924 års lag kom de barn att urskiljas (från de vanartade 
eller i fara att bli) som misshandlades i hemmet eller utsattes för allvarlig 
vanvård eller annan fara till liv eller hälsa, och sedermera, genom 1960 
års barnavårdslag, kom de vanartade barnen istället att tillskrivas någon 
form av eget ansvar; det var fråga om någon som ej fyllt 21 år, som på 
grund av brottslig gärning, sedeslöst levnadssätt, underlåtenhet att efter 
förmåga ärligen försörja sig, missbruk av rusdrycker eller narkotiska medel 
eller av annan jämförlig anledning var i behov av särskilda tillrättaförande 
åtgärder från samhällets sida. Från att det var föräldrarnas lastbarhet och 
oförmåga i olika bemärkelser som föranledde samhällets ingripande som 
”uppfostrare”, kom lagen att peka på den unges eget beteende som det 
problem som skulle lösas. Skillnaden är att problemet i hemmiljöfallen – 
alltjämt – pekar på en situation, fristående i förhållande till person. Det 
handlar om en miljö i hemmet. Den eller de som ansvarar för att barnets 
behov tillgodoses – och att barnet inte utsätts för de situationer som anges i 
lagen, i den mån de innebär en påtaglig skaderisk – är dock specifika perso-
ner, nämligen vårdnadshavare. Intressant att notera i det sammanhanget är 
konstruktionen av närståendeskyddet i LVM: Tvångsvård av missbrukare 

876. Om det för barnet skadliga beteendet har sin orsak i ett fortgående missbruk kan 
vård av föräldern bli aktuellt med tillämpning av LVM, den s.k. sociala skyddsbestämmelsen 
(4 § c).

877. Se särskilt delkapitlet 3.1 ovan och diskussionen i 3.1.4.
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enligt LVM kan, om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, beslutas 
om individen på grund av fortgående missbruk kan befaras komma att all-
varligt skada någon närstående.878 Till bestämmelsens tillämpningsområde 
hör att man vill skydda den missbrukande personens barn.879

Nämnda skyddsbestämmelse föreslås utmönstrad, när tvångsvård av 
missbrukare i vissa fall istället överförs till lagen (1991:1128) om psyki-
atrisk tvångsvård.880 Enligt lagstiftningsförslaget ska som allvarlig psykisk 
störning  också avses att en person till följd av missbruk eller beroende 
av alkohol, narkotika, läkemedel, dopningsmedel eller annat liknande 
medel har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård. Detta förändrings-
förslag tar sin utgångspunkt i att den lagstiftning som reglerar tvångsvård 
vid missbruk tillkom för omkring 30 år sedan, med rötter i fattigvården 
och har, traditionellt, varit ett ansvar för kommunerna. Tillgången på vård 
varierar mellan kommunerna, och synen på missbruk och beroende (i den 
nuvarande lagstiftningen) anses återspegla att missbruk och beroende i 
huvudsak ses som sociala problem , medan med ny kunskap missbruk och 
beroende i allt högre grad kommit att betraktas som sjukdomstillstånd.881

Som inledningscitatet till detta avsnitt visar siktar LVU inte främst på 
missförhållandena i sig, utan istället på att tillgodose barnets behov av vård 
och skydd. Sedd isolerad är LVU (endast) en vård- eller skyddslag för barn, 
och berör därmed inte missförhållandena i sin funktion: Sociala åtgärder 
mot våldet eller övergreppen i hemmet avses avhjälpas genom att social-
tjänsten ställer resurser till förfogande för den som behöver och önskar 
hjälp att avhjälpa sina problem.882 Två frågor är särskilt intressanta att 
diskutera i relation till detta. Den första av dessa är att LVU syftar till att 
vara en temporär åtgärd och dess tillämpning bestå endast så länge som 
hemmiljön utgör en påtaglig risk att barnet skadas. För det barn som har 
tvångsomhändertagits är – inte minst i förhållande till barnets rätt till sina 
föräldrar – avgörande att föräldrarna samtidigt erbjuds (och mottar, eller 
på annat sätt får tillgång till) adekvata insatser883 för att kunna förändra sin 
situation. LVU som skyddslag är därmed nära sammankopplad med – kan 
inte ses fristående från – socialtjänstens vård- och behandlingsinsatser till 
föräldrar.

En andra fråga att lyfta fram i sammanhanget är inriktningen på sociala 
insatser för att avhjälpa problemet. I linje med den argumentation som förs 
i den utredning som föreslår en reform på missbruks- och beroendeområ-
det, kan diskuteras huruvida ”socialt etablerade personer” kan nås och 

878. 4 § LVM.
879. Mattsson (2012) s. 327.
880. Se SOU 2011:35.
881. SOU 2011:35.
882. Se prop. 1989/90:28 s. 42.
883. Insatser reglerade i lag behandlades i 3.2 ovan.
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hjälpas av de sociala insatserna.884 Avseende barnmisshandel finns ingen 
enighet kring dess orsaker.885 Till bakgrundsfaktorerna anses bland annat 
höra familjens sociala och ekonomiska utsatthet, men också allmänna 
attityder till aga och barns rätt, föräldrars och barns personlighetsdrag, 
och sjukdomar.886 Dessutom avser barnmisshandel i detta sammanhang 
såväl olika grader av fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuella 
övergrepp som försummelse. Till bilden hör också att kunskap till stor del 
saknas kring utfallet av den sociala barnavården och vilka behandlingsme-
toder som är framgångsrika.887 Svårigheterna att utveckla, definiera och 
avgränsa vetenskapligt grundade och effektiva metoder anses delvis höra 
samman med att det inte går att inordna de mänskliga problemen i katego-
rier med givna lösningar.888

Mot denna bakgrund – med LVU sedd i sitt sammanhang – framstår 
betydelsen av åtgärder till förebyggande  av ett tvångsomhändertagande av 
barnet, också när våldets eller övergreppens orsaker inte främst står att 
finna i sociala problem  av typen försörjningssvårigheter, bostadsproblem 
och missbruk.889 Med andra ord framstår ett behov av målgruppsspecifika 
insatser för personer som utövar våld (mot partner eller barn), personer 
som begår sexuella övergrepp och personer som behöver andra än de tra-
ditionella socialtjänstinsatserna till stöd i föräldrarollen.

En anledning till att våldet eller övergreppens orsaker inte framhålls i 
förhållande till den sociala barn- och ungdomsvården torde vara att våldet 
i sig inte är i fokus för LVU: Bakgrunden till att vård i hemmiljöfallen inte 
kom att inriktas på vård av vårdnadshavare i vissa fall, står rimligen till 
stor del att finna i den genomgripande förändring i synsätt som 1980 års 
socialtjänstreform markerade. Med tillkomsten av SoL skedde ett påtagligt 
skifte i synsätt från ”föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att 
fostra barnen” till betonande av demokrati och solidaritet, frigörande och 
utvecklande av den enskildes egna resurser och erbjudande av ett behand-
lings-, service- och vårdutbud i fria och generösa former. Tvångsvård av 
barn med stöd av LVU syftar till att tillgodose barnets behov av skydd och 
samtidigt omvårdnad. En i förhållande till LVU underordnad, men betydel-
sefull bakomliggande förutsättning är att föräldrarna under tiden ordnar 
upp och stabiliserar sin situation.890

Jämförelsen med såväl de äldre barnavårdslagarna som LVM och miss-
brukarvården i diskussionen ovan avser att visa att samhällsutveckling, 

884. Se t.ex. SOU 2011:35 s. 82 angående missbruk som socialt problem och begrepps-
användningen.

885. Detta gäller även ifråga om våld mot kvinnor i nära relationer, se Socialstyrelsen 
(2011b) s. 21.

886. Se SOU 2001:72 s. 295 ff. och SOU 2001:18 s. 77 ff.
887. Sundell m.fl. (2007) s. 144 f. och Lundström (2004) s. 21.
888. Lundström (2004) s. 22.
889. Dessa sistnämnda exempel är hämtade från SOU 2011:35 s. 82.
890. SOU 1974:39 s. 327.
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nya värderingar och kunskap leder till att lagarnas fokus och uppbyggnad 
måste omprövas. Enligt min uppfattning behöver även LVU (i miljöfallen, i 
synnerhet) en modernisering. Vid urskiljningen av de fall som ska föranleda 
tvångsvård av barnet ska som framgått konsekvenserna av – den påtagliga 
risken för skada vid – fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnytt-
jande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet sättas i 
relation till att olika barn kan ha olika behov och olika egna resurser och 
att föräldrar har förmåga att tillgodose barns behov på olika sätt. Såväl 
behoven som insatserna kräver fördjupad kunskap och uppmärksamhet, 
och adekvata lösningar måste avvägas och klargöras: Detta då varje barn 
har rätt att skyddas från alla typer av våld och övergrepp i hemmet.

3.4 Upphörande av tvångsvården
”Bortsett från i lagtext angivna åldersgränser innehåller LVU inga före-
skrifter om vårdtidens längd.”891

3.4.1 Inledning: vårdtidens längd
Vård med stöd av LVU innebär att barnet placeras utanför sitt eget hem, 
i ett enskilt hem (familjehem) eller i ett hem för vård eller boende (HVB-
hem).892 Socialnämnden bestämmer hur vården av barnet ska ordnas och 
var barnet ska vistas under vårdtiden. Vården ska alltid inledas utanför 
barnets egna hem, men nämnden får därefter medge att barnet vistas i sitt 
eget hem, om det kan antas vara bäst ägnat att främja vården av barnet.893 
Insatserna ska, enligt 1 § 1 st. LVU, präglas av respekt för barnets männi-
skovärde och integritet.

Av regleringen framgår att vård med stöd av LVU ska upphöra när den 
inte längre behövs, och senast när barnet fyller 18 år.894 Socialnämnden 
är skyldig att regelbundet hålla sig underrättad och bedöma om vården 
fortfarande behövs. Minst en gång var sjätte månad ska socialnämnden 
överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs.895 Sedan den 1 januari 
2013 gäller att övervägandena också ska omfatta hur vården bör inriktas 

891. SOSFS 1997:15 s. 79.
892. 10 § LVU. Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden 

tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad, och 
vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (3:2 SoF). Hem för vård eller boende (HVB) avser 
ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett 
boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 
enskild individ krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt, 3:1 SoF.

893. 11 § LVU. För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett fa-
miljehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras, s.k. genomförandeplan, 11:3 
st. 2 SoL. Ifråga om genomförandeplanens innehåll, se 5:1 a st. 2 SoF och vidare i 4.3 nedan.

894. 21 § LVU.
895. För beteendefallen (vård med stöd av 3 § LVU) gäller istället en omprövning var sjät-

te månad av om vården fortfarande behövs, se 13 § 2–3 st. LVU och vidare nedan i avsnitt 4.3.
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och utformas.896 Avsikten är att långsiktiga och stabila lösningar ska kunna 
uppnås och frågor belysas bland annat om det är möjligt att inom en rimlig 
framtid kunna återförena barnet med sina föräldrar.897

När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det 
att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6:8 FB. Social-
nämnden har under vårdtiden ett ansvar för att barnets behov av umgänge 
med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses, och har 
vidare möjlighet att besluta om s.k. flyttningsförbud.

Själva verkställigheten av vård med stöd av LVU behandlas i nästa kapitel 
(4.3). I de avsnitt som närmast följer behandlas de materiella grunderna för 
vårdens upphörande (avsnitt 3.4.2) samt anslutande frågor såsom reglering 
av umgänge, flyttningsförbud och förutsättningar för vårdnadsöverflytt-
ning (avsnitt 3.4.3.) Kapitlet avslutas med sammanfattande reflektioner.

3.4.2 Grunder för upphörande av vården
3.4.2.1 När vården inte längre behövs

Som nämndes ovan ska vård med stöd av LVU upphöra när den inte längre 
behövs.898 Beslut om upphörande av vården fattas, enligt 21 § LVU, av 
socialnämnden.

Inledningsvis ska anmärkas att rättsläget är något oklart avseende om 
socialnämnds beslut att vården ska upphöra kan överklagas. I 1980 års 
LVU (1980:621) angavs uttryckligen att socialnämnds beslut får överklagas 
när nämnden har beslutat i en fråga om vård med stöd av lagen ska upphö-
ra.899 Klagorätten avsåg enligt förarbetena även det fall att socialnämnden 
mot barnets eller föräldrarnas vilja förklarade vården avslutad.900 I 1990 
års LVU ändrades den punkten till nuvarande lydelse, att socialnämndens 
beslut får överklagas när nämnden har ”beslutat i fråga om fortsatt vård 
med stöd av lagen”.901 Beslut ifråga om fortsatt vård med stöd av lagen 
kan tolkas antingen så att det endast avser beslut om fortsatt vård, eller 
att det både avser beslut innebärande fortsatt vård, och att vården inte ska 
fortsätta, dvs. att ingen ändring i sak var avsedd. Att barn (och vårdnads-
havare) enligt 39 § LVU har rätt till offentligt biträde i ärenden och mål om 
upphörande av vård enligt 21 § LVU, dvs. när socialnämnden beslutat att 
vården ska upphöra, talar för att ingen skillnad är avsedd mellan uttrycken 
beslut om upphörande av vård och beslut ifråga om fortsatt vård. Enligt 

896. 13 § 1 st. LVU (och likalydande i 6:8 st. 1 SoL).
897. Prop. 2012/13:10 s. 82 och 131.
898. 21 § 1 st. LVU. I hemmiljöfallen ska LVU-vården under alla omständigheter upphöra 

när barnet fyllt 18 år, 21 § 2 st. LVU.
899. Nu upphävda lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 20 § 

1 st. 1 p.
900. Prop. 1979/80:1, spec. motiv LVU, s. 605.
901. Beslut som inte finns angivna i 41 § LVU får inte överklagas.
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lagkommentaren avser klagorätten enligt 41 § 1 st. 2 p. – avseende beslut 
ifråga om fortsatt vård – även det fall att nämnden mot föräldrarnas eller 
den unges vilja förklarar vården avslutad.902 Dock anför Bejstam att soci-
alnämndens beslut om att vården ska upphöra inte får överklagas, enligt 
41 § LVU.903 Det kan konstateras att rättsläget är något oklart och bestäm-
melsen alltför otydligt utformad.

Socialnämndens beslut om vårdens upphörande innebär att vården inte 
längre anses behövlig (dvs. att förutsättningarna för LVU inte längre är 
uppfyllda). För vårdnadshavare finns inte skäl att överklaga sådant beslut: 
Tvärtom ska vården ges på frivillig väg (och inte med stöd av LVU) när 
samtycke till fortsatt vård finns. Placering av barnet på frivillig grund för-
utsätter dock också att det finns ett behov, som inte kan tillgodoses på 
annat sätt, 4:1 och 6:1 SoL. Beaktas bör i sammanhanget också att två 
vårdnadshavare kan ha inbördes olika inställning, även om det grundläg-
gande argumentet kvarstår: Det är i princip omöjligt att yrka på tvång 
(något som förutsätter bristande samtycke). Förhållandena kan dock vara 
sådana att barnet (under 15 år) – vars (bristande) samtycke inte var rele-
vant för beredande av vård (enligt 1 § 2 st.) – motsätter sig att vården upp-
hör och därmed vill föra talan mot socialnämndens beslut om att vården 
ska upphöra. Socialnämnd och vårdnadshavare kan med andra ord vara 
tillfreds med att LVU-vården upphör, medan barnet vill att LVU-vården ska 
bestå. Beslutet angår det placerade barnet i högsta grad, och det har gått 
barnet emot då barnet önskar fortsatt vård med stöd av lagen.904 För att det 
med stöd av LVU placerade barnet ska kunna föra talan mot beslutet att 
vården ska upphöra, krävs under alla omständigheter att socialnämnden i 
ärendet, i enlighet med 39 § LVU, anmäler behov av en ställföreträdare för 
barnet. Jag återkommer till denna diskussion i avsnitt 4.2.2.6 nedan.

Den vårdnadshavare som önskar att LVU-vården ska upphöra, kan 
lämna sådan begäran till socialnämnden.905 Avslag på begäran om upp-
hörande av vården kan överklagas till, och därmed prövas av, förvalt-
ningsrätten. Mål om upphörande av vård med stöd av LVU uppkommer 
således normalt till följd av vårdnadshavares talan om att vården ska 
upphöra. Socialnämnds inställning är i sådana fall att vården enligt LVU 
bör fortgå.906

902. Lundgren & Thunved (2013, Zeteo) kommentar till 41 § LVU.
903. Bejstam (2012) s. 200.
904. Rätten att överklaga kan anses framgå av 41 § 2 p. LVU och 33 § 2 st. FPL.
905. Detta ska föranleda en utredning av nämnden, enligt 11:1 SoL, benämnd hemtag-

ningsutredning. Socialstyrelsen (2013a) s. 251 f. Huruvida ett barn under 15 år – via ställfö-
reträdare – kan begära att vården enligt LVU ska upphöra är något oklart. Förutsättningar för 
upphörande av vården (i hemmiljöfallen, särskilt) torde sällan komma ifråga om inte vård-
nadshavare företräder inställningen att den bör upphöra. Under alla omständigheter krävs då 
att någon annan för barnets talan såsom dess ställföreträdare.

906. I sådant ärende och mål har barnet rätt till ett offentligt biträde tillika ställföreträda-
re som för dess talan, 36 och 39 §§ LVU.
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Eftersom upphörande av vård anknyter till skäl för beredande av vård 
rör det sig i princip om samma typ av bedömning, dvs. huruvida barnet till 
följd av missförhållanden i hemmet löper påtaglig risk att skadas. Vid över-
prövning av förvaltningsrätts (verkställda) beslut att meddela vård enligt 
LVU, blir prövningen av beredande av vård också i princip att likställa 
med prövning om upphörande av vård. Enligt Socialstyrelsens allmänna 
råd krävs för vårdens upphörande dels att hemförhållandena är sådana 
att vård utanför hemmet inte längre är motiverad, dels att ett eventuellt 
särskilt vårdbehov som barnet har kan tillgodoses genom vårdnadshava-
re.907 Vid bedömningen av hemmiljön har nämnden att beakta om de för-
hållanden i hemmet som låg till grund för beslutet – dvs. den fysiska eller 
psykiska misshandeln, omsorgsbristen, det otillbörliga utnyttjandet eller 
annat förhållande i hemmet – har upphört. Om andra missförhållanden i 
hemmet har tillkommit, anses de i sig kunna utgöra skäl för fortsatt vård. 
Socialstyrelsen betonar att förbättringarna i hemmet och av vårdnadsha-
varnas situation måste kunna antas vara av mer permanent karaktär, dvs. 
framstå som stabil.908

Vid beslutet om upphörande av vården ska barnets bästa vara avgö-
rande.909 Barnet ska också få relevant information och hans eller hennes 
inställning ska så långt möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets vilja 
med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.910 I det närmast 
följande ges exempel på bedömningar ur rättspraxis angående upphörande 
av vården.

3.4.2.2 Exempel ur rättspraxis

Ett exempel på omständigheter vid domstols beslut om upphörande av 
vård utgörs av ett kammarrättsavgörande från 2009.911 Ett spädbarn  hade 
utsatts för fysiskt våld under sina första levnadsveckor, men det hade inte 
kunnat klarläggas vem som tillfogat barnet de skador som uppkommit när 
barnet var i vårdnadshavarnas vård och ingen hade ålagts straffrättsligt 
ansvar. Barnet hade vårdats i hemmet med stöd av LVU och vid tidpunk-
ten för kammarrättens prövning kunde konstateras att barnet vistats i för-
äldrahemmet i över ett år utan att några ytterligare skador uppkommit, 
varför LVU-vården ansågs kunna upphöra. Det kunde också konstateras 
att föräldrarna under sin familjevistelse på utredningshem tillgodogjort sig 
det stöd som erbjudits dem och visat att de hade förmåga att utveckla 
föräldrarollen.

I ett kammarrättsavgörande från 2011 var tre barn omhändertagna på 
grund av att föräldrarna systematiskt utövat våld mot dem i uppfostrings- 

907. SOSFS 1997:15 s. 80.
908. SOSFS 1997:15 s. 80.
909. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt LVU, lagens 1 § 4 st.
910. 36 § 1 st. LVU.
911. Kammarrätten i Göteborg, dom 2009-07-08 i mål nr 2838-09.
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och bestraffningssyfte. Fadern hade dömts för misshandel av modern och 
båda föräldrarna var dömda för grov fridskränkning av två av barnen. Tre 
barn (6, 12 respektive 15 år gamla) hade varit placerade i familjehem med 
stöd av LVU under cirka fem års tid vid tiden för kammarrättens pröv-
ning.912 I målet anförde vårdnadshavarna, som avtjänat sina fängelsestraff, 
bland annat att de fått kontakt med psykolog i fängelset och därefter fort-
satt i samtalsterapi för att få hjälp att förändra tankesätt och beteende. De 
var medvetna om att de utsatt sina barn för stort lidande, insåg barnens 
behov av stöd och hade en önskan om att få prata med barnen om det som 
varit tillsammans med en barnpsykolog och få möjlighet att be om förlå-
telse. Vårdnadshavarna förklarade sig villiga att emot den hjälp och det 
stöd som erbjuds dem och samtyckte till en eventuell frivillig placering av 
barnen i familjehemmet. Nämnden hänvisade å sin sida till att vårdnadsha-
varna enligt vårdplanen – innan vården upphörde – måste visat förståelse 
för hur den misshandel de utsatt barnen för påverkat barnens psykiska 
mående. Vidare anfördes att barnen inte var trygga ännu och att om LVU-
vården skulle upphöra var det i vart fall en ”känslomässigt baserad risk” 
att barnen skulle komma att utsättas för våld igen. Den vård som gavs i 
familjehemmet och som inte kunde ges i hemmet angavs vara skydd mot 
förövarna. Frivillig vård i familjehemmet bedömdes inte tillräcklig för att 
barnen skulle kunna rehabiliteras i sin situation som offer eftersom det då 
fanns risk att vården plötsligt upphörde. Barnens ställföreträdare anförde 
att vårdbehov alltjämt förelåg för samtliga barn och att vården måste ske 
med stöd av LVU.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att nämnden inte gjort gäl-
lande att våld förekom i hemmet idag. Vårdnadshavarna hade ett ytterli-
gare barn i hemmet, snart tre år gammalt, utan att indikationer framkom-
mit om att missförhållanden skulle föreligga. Vårdnadshavarna hade också 
uppgett att de själva och förhållandena i hemmet var förändrade. Enligt 
domstolen visade utredningen inte annat än att de missförhållanden som 
låg till grund för att barnen bereddes vård enligt LVU hade upphört. Hem-
förhållandena bedömdes därmed vara sådana att vård utanför hemmet inte 
längre kunde motiveras. Kammarrätten gick vidare till att konstatera att 
det förhållandet att barnens psykiska välmående försämrats i anledning av 
föräldrarnas ansökan och process om att vården skulle upphöra, fick anses 
normalt, ofrånkomligt och utan avgörande betydelse för bedömningen av 
om vården skulle upphöra. Av utredningen framgick att den 15-årige poj-
ken alltjämt led av sviterna av den misshandel föräldrarna utsatt honom 
för; han hade diagnosen posttraumatiskt stressyndrom med inslag av 
autism. Domstolen konstaterade att han hade särskilda behov och att det 
på grund av detta vårdbehov fanns en påtaglig risk för att hans hälsa och 
utveckling skulle skadas om han flyttade hem. Han bedömdes således vara 

912. Kammarrätten i Jönköping, dom 2011-12-19 i mål nr 3172-11. Den sexårige pojken 
var således mindre än ett år när han omhändertogs.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   186017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   186 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM



 Upphörande av tvångsvården 187

i behov av den vård som gavs i familjehemmet, och som – med vårdnadsha-
varnas samtycke – kunde tillgodoses på frivillig väg. Pojken hade uttryckli-
gen och bestämt motsatt sig inte endast att flytta från familjehemmet, utan 
också att vården med stöd av LVU upphörde. Ifråga om hans vilja anförde 
kammarrätten följande:

[…] är 15 år och stor hänsyn bör därför tas till hans egen vilja. […s] vilja i det 
här avseendet måste emellertid ställas mot lagstiftningens tydliga stadgande att 
vård enligt LVU ska upphöra när den inte längre behövs. Enligt kammarrättens 
mening saknas möjlighet att låta vården enligt LVU bestå enbart på den grunden 
att […] vill att den ska bestå.913

Kammarrätten beslutade att vården med stöd av LVU skulle upphöra för 
de tre barnen. Vad gällde det yngsta barnet, som var sex år och hade varit 
familjehemsplacerad från nio månaders ålder, konstaterade kammarrätten 
att det barnet inte hade några så påtagliga sviter efter missförhållandena i 
hemmet att han därför hade något särskilt vårdbehov. Han hade dock knu-
tit an till familjehemmet och enligt domstolens mening skulle det i vart fall 
på kort sikt innebära en påtaglig risk för honom att återföras till sina för-
äldrar, som han inte var anknuten till. Enbart det förhållandet ansågs dock 
inte utgöra grund för fortsatt LVU-vård, och för det fall att föräldrarna 
skulle kräva att sonen flyttade hem – och det inte kunde ske utan risker för 
barnet – anförde kammarrätten att hans behov av att få stanna i familje-
hemmet fick lösas på annat sätt än genom fortsatt vård enligt LVU.914

Det exemplifierande rättsfallet åskådliggör lagens (i någon bemärkelse) 
tydliga reglering av när LVU-vården ska upphöra: när den inte längre 
behövs. Behovet av vård grundas i ett (eller flera) miljörekvisit som inne-
bär påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. Eftersom i detta 
fall fem år hade förlöpt och vårdnadshavarna framfört (och bland annat 
genom frånvaro av indikationer på missförhållanden avseende det hem-
maboende barnet visat) att både de själva och hemmiljön förbättrats fanns 
inte längre det ursprungliga behovet av vård utanför hemmet. Det kunde 
omöjligen visas att barnen utsattes för misshandel (eller något annat miss-
förhållande) i hemmet. Att barnet, i familjehemmet, alltjämt led av svi-
terna av vårdnadshavarnas tidigare misshandel eller var rädd för dem utgör 
enligt denna strikta bedömning inte ett rekvisit för vård enligt LVU; än 
mindre att barnen – efter fem års placering – har sin trygghet  i ett annat 
hem än det ursprungliga. Ett argument mot upphörande av vården, anfört 
av nämnden, var att vårdnadshavarna inte uppfyllt vårdplanens innehåll 
avseende att de skulle förstå hur den misshandel de utsatt barnen för påver-
kat barnens psykiska mående. Detta skulle kunna tolkas som att vårdnads-
havarnas behövliga vård – att nå insikt – inte uppfyllts. Vårdnadshavarna 
menade å sin sida att vårdplanen inte var tillräckligt konkret och att frågan 

913. Kammarrätten i Jönköping, dom 2011-12-19 i mål nr 3172-11.
914. Här avses, får antas, tillämpning av reglerna om flyttningsförbud.
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188 Ingripande på socialrättslig grund

om när de uppnått uppställda mål därför riskerade att baseras på godtycke. 
Kammarrätten berörde inte uttryckligen den argumentationen.

Ifråga om hänsynen till barnets vilja (1 § 6 st. LVU) har sådan rätts-
praxis diskuterats ovan (i avsnitt 3.1.3.6) i relation till begreppet barnets 
bästa. Där konstaterades att om alla rekvisit för vård enligt LVU inte är 
uppfyllda, så kan en ansökan om vård rimligen inte bifallas – eller LVU-
vård inte fortgå – även om barnets vilja är att bli eller förbli tvångsomhän-
dertagen. Det finns dock anledning till fördjupning i denna fråga. I den 
dom från HFD år 2012 som nämndes i sammanhanget, var fråga om en 
14-årig pojke som på grund av konflikter med sina föräldrar varit placerad 
i familjehem i omkring två och ett halvt år.915 Placeringen hade skett på 
frivillig grund, och prövningen aktualiserades av att föräldrarna begärt att 
placeringen skulle upphöra och socialnämnden därför ansökt om vård med 
stöd av LVU. Således var i strikt mening fråga om beredande av vård enligt 
LVU, men samtidigt upphörande av vård på frivillig grund.

Pojken ville stanna i familjehemmet och var starkt negativ till att flytta 
tillbaka hem till föräldrarna. Han anförde att vid en återflytt skulle rädslan 
för att utsättas för psykiskt och fysiskt våld hindra honom från att tillgo-
dogöra sig den vård han var i behov av. Socialnämnden, som uppgav sig 
sakna anledning att ifrågasätta pojkens rädsla för sina föräldrar på grund 
av deras användning av fysiskt och psykiskt våld, delade inställningen att 
en hemflytt skulle medföra en påtaglig risk för skada. Nämnden anförde 
som grund för skaderisken pojkens psykiska problematik som yttrade sig 
i svåra beteendestörningar, konstaterade anknytningssvårigheter mellan 
honom och föräldrarna samt pojkens egen inställning till föräldrarna och 
till att flytta hem. Vårdnadshavarna anförde å sin sida att det mot bak-
grund av att pojkens utveckling försämrats i familjehemmet fanns fog för 
att ifrågasätta den bedrivna vården.

HFD konstaterade att det i målet var utrett att pojken hade en svår 
beteendestörning och att han behövde vård i anledning av den. Fråga var 
därför om vården kunde ges i hemmet eller på frivillig väg eller om förut-
sättningarna för vård enligt 1 § 2 st. och 2 § LVU var uppfyllda. Utan att 
gå in på vilket rekvisit i 2 § LVU som skulle kunna tillämpas, konstaterade 
HFD att det finns en allvarlig konflikt mellan pojken och hans föräldrar:

Oavsett vad som faktiskt har hänt i relationen mellan honom och dem måste det 
beaktas att AA under lång tid entydigt och konsekvent har uppgett att han är 
rädd för sina föräldrar och känner ett djupt obehag inför tanken att flytta hem. 
Han har också före den frivilliga placeringen lämnat uppgifter som visar att han 
upplevt sin hemsituation som mycket otillfredsställande.916

915. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11.
916. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11.
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Vidare tydliggjordes domstolens slutsats:

Högsta förvaltningsdomstolen finner mot den angivna bakgrunden att den 
behandling som AA genomgår skulle försvåras om familjehemsvården upphör 
och att detta skulle utgöra en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling 
skadas.917

Till skillnad från närmast ovan refererade kammarrättsavgörande – där 
det tidigare missförhållandet i (ursprungs-) hemmet inte kunde visas och 
tillämplig grund för LVU saknades trots barnets uttryckliga och bestämda 
vilja att inte flytta hem – fokuserar HFD i detta avgörande mer fristående 
på barnets vårdbehov och barnets vilja. Vårdbehovet bestod här i behand-
ling av en svår beteendestörning. Behandlingen kunde inte ges i det egna 
hemmet på grund av pojkens rädsla för sina föräldrar och motvilja att 
befinna sig i hemmet. Missförhållandet i hemmet utgjordes enligt HFD – 
får det tolkas som – av brister hos vårdnadshavarna som försvårade bar-
nets behövliga behandling. Bristerna konkretiserades inte mer än att det var 
fråga om en allvarlig konflikt mellan barnet och hans föräldrar, att barnet 
var rädd för sina föräldrar samt att han före placeringen i familjehem upp-
levt sin hemsituation som mycket otillfredsställande. Utifrån genomgången 
av rekvisiten för vård enligt 2 § LVU (avsnitt 3.3 ovan) skulle föräldra-
bristerna kunna hänföras till psykisk misshandel (brister i hänsynen till 
barnets behov), brister i omsorgen (psykisk och känslomässig försummelse 
av barnet) eller något annat förhållande i hemmet; ett rekvisit som är avsett 
att täcka övriga situationer i hemmet som kan medföra påtaglig risk för att 
barnets hälsa eller utveckling skadas.

Omständigheterna i målet kan också analyseras utifrån de slut som 
underrätterna kom till. Förvaltningsrätten konstaterade att kontakten mel-
lan barnet och hans föräldrar inte fungerade, vilket ansågs framgå av den 
omständigheten att pojken utryckt en stark motvilja att flytta hem. Även 
den omständigheten att barnet nu befann sig i en positiv utveckling lyf-
tes fram i bedömningen att det fanns en påtaglig risk för att hans hälsa 
och utveckling skadades om han i nuläget tvingades att återvända hem.
Kammarrätten fann dock att en beteendestörning hos den unge (i detta fall 
med beteckningar som anknytningsstörning, normbrytande beteende, sex-
uell beteendestörningsproblematik samt dragning till och fascination för 
våld) inte i sig utgör grund för vård enligt 2 § LVU.918 Socialnämnden hade 
vidare åberopat såväl fysisk som psykisk misshandel i hemmet som brister i 
omsorgen. Kammarrätten fann att det utöver en enstaka överilad handling 
fem år tillbaka i tiden, inte fanns några tydliga belägg för att pojken miss-
handlats eller annars utsatts för fysiskt våld i hemmet. Avseende psykisk 
misshandel menade kammarrätten att de olämpliga uttalanden som föräld-

917. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11.
918. Kammarrätten i Jönköping dom 2011-10-13 i mål nr 2723-11 (med Förvaltningsrät-

ten i Jönköping dom 2011-07-15 i mål nr 3025-11).
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190 Ingripande på socialrättslig grund

rarna gjort om pojken vid några tillfällen inte utgjorde ett sådant negativt 
förhållningssätt till barnet att det kunde betraktas som psykisk misshandel 
i LVU:s mening. Slutligen, ifråga om brister i omsorgen, saknades enligt 
kammarrätten övertygande belägg för att sådana förekom. Det förhållan-
det att några anmärkningar inte riktats mot föräldrarna avseende deras två 
andra barn talade också i samma riktning. Vidare hade inte framkommit 
något i målet att pojkens psykiatriska grundproblematik – som i sig inte 
utgör grund för LVU – kunde relateras till något förhållande i hemmet. 
Således bedömdes förhållandena i hemmiljön inte vara sådana att barnet 
löpte en påtaglig risk att skadas till sin hälsa eller utveckling.919  

I HFD 2012 ref. 35 belyses ytterligare förutsättningarna för upphörande 
av vård. Bakgrunden i detta mål var att en flicka omhändertagits med stöd 
av LVU efter att ha utsatts för allvarlig misshandel under sina första två lev-
nadsveckor. Vid tidpunkten för förvaltningsrättens prövning hade flickan 
varit placerad i familjehem i tre år och fem månader. Fadern hade dömts till 
fyra års fängelse för grov misshandel mot flickan, medan modern frikänts 
i brottmålet. Prövningen rörde således huruvida modern – som yrkade på 
upphörande av vård enligt LVU – tillförskaffat sig förmåga att skydda bar-
net från ytterligare övergrepp. Modern åberopade bland annat att hon skiljt 
sig från barnets far, att hon inte längre bodde tillsammans med honom, 
samt att hon nu hade ensam vårdnad om flickan. Förvaltningsrätten tog 
bland annat hänsyn till att moderns oförmåga att skydda barnet från miss-
handeln inte fått någon förklaring, och att hon uppgett att hon – trots att 
misshandeln ägde rum i en tvårumslägenhet där fyra vuxna personer vis-
tades – inte sett eller hört någon misshandel samt att hon tidigare hävdat 
och vid förhandlingarna vidhöll att skadorna kunde bero på andra orsaker 
än misshandel. Dessutom hade hon fortsatt att bo ihop med mannen trots 
att han dömts i både tingsrätt och hovrätt för grov misshandel av dottern; 
de separerade först i samband med hans avtjänande av fängelsestraff. Sam-
mantaget bedömde förvaltningsrätten att det var för tidigt att dra slutsat-
sen att modern numera hade förmåga att skydda barnet och att det därför 
saknades förutsättningar för att LVU-vården skulle upphöra.920

Kammarrättens minoritet, (ett kammarrättsråd och en nämndeman), 
bedömde i likhet med förvaltningsrätten att moderns inställning och för-
hållningssätt till den misshandel som barnet utsatts för, medförde att det 
var för tidigt att dra slutsatsen att hon numera hade förmåga att skydda 
barnet från ytterligare övergrepp. Kammarrättens majoritet fann dock att 
modern distanserat sig från barnets far, sedan han börjat avtjäna straff, och 
att hon nu bedömdes väl rustad att skydda barnen mot yttre hot. De brister 
i föräldraförmågan som framkommit bedömdes inte utgöra sådana allvar-
liga brister som avses i 2 § LVU, varför vården kunde upphöra. HFD kom 
vid sin prövning till samma slut som kammarrätten, och bedömde att för-

919. Kammarrätten i Jönköping dom 2011-10-13 i mål nr 2723-11.
920. Se HFD 2012 ref. 35.
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hållandena i hemmet förändrats sedan tvångsomhändertagandet; modern 
levde numera ensam med ensam vårdnad om barnen och det kunde inte 
längre anses föreligga någon påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveck-
ling skadades genom misshandel i hemmet. Utredningen gav heller inte 
stöd för att moderns föräldraförmåga och förmåga att tillgodose barnets 
behov hade sådana brister att det utgjorde påtaglig skaderisk för barnets 
hälsa eller utveckling.  921

Barnets offentliga biträde hade i målet yrkat förvaltningsrättens dom 
skulle fastställas och omhändertagandet bestå, mot bakgrund bland annat 
av att barnet hade sin fulla trygghet i sin anknytning till familjehemmet 
och upplevde familjehemsföräldrarna som sina egna föräldrar. Nämnden 
anförde i målet dels en osäkerhet kring moderns förmåga att skydda barnet 
mot misshandel, dels att barnet hade särskilda vårdbehov och var mycket 
starkt och tryggt anknuten till det familjehem som hon bott i större delen 
av sitt liv. Nämnden menade att det inte kunde vara lagstiftarens avsikt 
att ett barn med särskilt vårdbehov och som har trygg anknytning till sina 
familjehemsföräldrar och som riskerar att skadas vid en flytt ska ha ett 
sämre skydd vid en prövning om upphörande av vård enligt LVU, än vid en 
prövning om flyttningsförbud vid frivillig vård enligt SoL.922

HFD tydliggjorde i domskälen att LVU-vården ska upphöra när det inte 
längre behövs och att barnets behandlingsbehov ska vara bestämmande för 
hur lång tid vården ska bestå. Risken för att ett barn skadas om det flyt-
tas från ett hem där det vistats under en längre tid, ingår således inte i en 
prövning om upphörande av vården enligt 21 § LVU. HFD konstaterade att 
lagstiftaren tillhandahållit flera (andra) instrument för att tillgodose bar-
nets behov i de olika situationer som kan uppstå efter ett omhändertagande 
enligt LVU: Flyttningsförbud syftar till att göra det möjligt för barnet att 
återvända hem utan risk för skada, och därtill kan barnets anknytning till 
familjehemmet också beaktas genom tillämpning av bestämmelsen i 6:8 FB 
om överflyttande av vårdnaden till familjehemsföräldrarna (dessa bestäm-
melser behandlas närmare i det följande). Här ska noteras att HFD avsåg 
tydliggöra en gräns mellan de rekvisit som krävs för (fortgående) vård, och 
de som å andra sidan ligger till grund för vårdnadsöverflyttning och flytt-
ningsförbud.923 Samtidigt, inte minst med HFD:s dom avseende fortsatt 
vård för en pojke med beteendestörningar924 i åtanke, avkunnad blott en 

921. HFD 2012 ref. 35.
922. Nämnden hänvisade i denna del till HFD 2011 ref. 13 som rör förutsättningar för 

flyttningsförbud enligt 24 § LVU.
923. Se HFD 2012 ref. 35. Skillnaden i (dåvarande) förutsättningar för upphörande av 

vård respektive flyttningsförbud belystes även i RÅ 1987 ref. 123. Här uttalades, likaledes, att 
det förhållandet att ett barn som omhändertagits känner oro inför att lämna familjehemmet 
och eventuellt kan ta skada av en förflyttning får beaktas vid fråga om flyttningsförbud, men 
inte avseende upphörande av vården.

924. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11, se ovan i detta 
avsnitt.
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192 Ingripande på socialrättslig grund

månad tidigare, kan konstateras att gränsen mellan förhandenvaron av ett 
särskilt vårdbehov som omhändertagandegrund (exempelvis att behandling 
mot psykisk problematik inte kan tillgodoses i ursprungshemmet) respek-
tive att barnets rädsla för föräldrarna eller trygghet  i familjehemmet inte 
kan utgöra grund för omhändertagande (utan istället får beaktas genom 
flyttningsförbud) inte är helt skarp: Det är till del en fråga om argumenta-
tion, beroende bland annat av styrkan i barnets behandlingsbehov och vilja.

3.4.3 Regler i anslutning till vårdens upphörande
3.4.3.1 Reglering av umgänge med föräldrar

Socialnämnden har under vårdtiden ett ansvar för att barnets behov av 
umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. 
Detta framgår av 14 § LVU och följer av den grundläggande utgångspunk-
ten i FB att barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina 
föräldrar samt behov av umgänge med båda sina föräldrar även om det inte 
bor tillsammans med dem.925 Vidare framgår av 6:1 st. 3 SoL att vården 
bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga 
och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Det kan därför krävas 
stora ansträngningar från socialnämndens sida för att bibehålla kontakten 
med föräldrarna.926

Om det är nödvändigt med hänsyn till LVU-vården, får socialnämnden 
besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som 
har umgängesrätt ska utövas. Bestämmelsen om detta, i 14 § 2 st. LVU, 
avser främst fall där föräldrarna inte gör tillräckligt stora ansträngningar 
för att träffa barnet under vårdtiden. En nära och god kontakt mellan för-
äldrarna och barnet under vårdtiden är enligt bestämmelsens förarbeten 
oftast en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl i famil-
jehemmet och på sikt kunna återförenas med föräldrarna. Socialnämnden 
har därför ett ansvar för att föräldrarna får stöd och hjälp av både person-
lig och ekonomisk art för att klara kontakten med barnet, och ska därtill 
verka för att familjehemsföräldrarna medverkar till att en positiv kontakt 
mellan föräldrar och barn upprätthålls under vårdtiden.927

Socialnämndens möjlighet att reglera umgänget innebär också att beslut 
kan avse inskränkningar i umgänget mellan barn och föräldrar. Umgäng-
esbegränsningar förutsätter dock starka skäl, vilket exempelvis kan vara 
fallet om föräldrarna griper in i vården på ett obehörigt sätt. Deras per-
sonliga förhållanden kan också, exempelvis vid långtgående missbruk eller 
svår psykisk sjukdom, vara sådana att de under en viss tid inte bör träffa 
sitt barn.928

925. 6:2 a och 6:15 FB.
926. Prop. 1989/90:28 s. 73.
927. Prop. 1989/90:28 s. 115.
928. Prop. 1989/90:28 s. 74.
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I RÅ 1999 not 124 hade två barn beretts vård enligt LVU på grund av 
misshandel i hemmet. Ett av barnen hade aldrig bott i det egna hemmet 
och det andra barnet hade vistats i familjehem i cirka fyra av sina fem lev-
nadsår. Socialnämnden hade med stöd av 14 § LVU begränsat föräldrarnas 
umgänge med barnen till ett umgängestillfälle var tredje vecka under fyra 
timmar i det familjehem där barnen vistades. Föräldrarna yrkade i målet 
på utökat umgänge. Regeringsrätten påpekade att en grundtanke vid vård 
enligt LVU är att vården inte ska pågå längre än nödvändigt och att den 
ska vara inriktad på att barnet ska återförenas med föräldrarna så snart 
det är möjligt med hänsyn till barnets väl. Domstolen bedömde att förut-
sättningar fanns att successivt utöka umgänget samt att det – med tanke 
på vårdens inriktning på återförening – var av vikt att pröva möjligheten 
till umgänge inte endast i familjehemmet utan också i föräldrarnas bostad.

Umgängesbegränsningar kan också avse totalt umgängesförbud . I RÅ 
2005 ref. 66 hade socialnämnden beslutat om umgängesförbud mellan en 
dotter som var placerad i familjehem med stöd av LVU och hennes mamma. 
Umgängesförbudet hade sin bakgrund i att modern tillsänt dottern brev 
och vykort innehållandes hot mot dottern. Regeringsrätten tog fasta på 
att flickan, som fyllt tolv år och uppnått en mognad som ansågs motsvara 
hennes ålder, mycket konsekvent framhållit att hon inte önskade ha någon 
kontakt med modern. Ställningstagandet ansågs, bland annat med stöd 
av ett barnpsykiatriskt utlåtande, vara uttryck för hennes verkliga vilja. 
Med betonande av 2003 års lagändring i LVU – med innebörd att barnets 
inställning ska klarläggas och respekteras – fann domstolen att barnets 
vilja skulle tillmätas avgörande betydelse och att det måste anses vara det 
bästa för barnet att något umgänge inte utövades så länge hon själv inte 
kunde acceptera det. Regeringsrätten erinrade samtidigt om att det åvilar 
socialnämnden att fortsätta arbeta för att förbättra relationen mellan bar-
net och hennes mor så att förbudet mot umgänge inte behöver bestå längre 
än nödvändigt.929

Ett kammarrättsavgörande från år 2012 kan belysa frågan ytterligare.930 
I avgörandet var fråga om huruvida beslutade umgängesbegränsningar 
kunde hävas och umgänget utökas något. Barnen var omhändertagna till 
följd av misshandel och omsorgsbrister. Vid sin bedömning att umgänget 
kunde utökas i enlighet med föräldrarnas yrkande (från en gång var tredje 
månad till en gång varannan månad), beaktade kammarrätten att fadern 
börjat erkänna inför sig själv och andra att han ibland varit hård mot sin 
hustru, och vidgått att det kunde kallas för våld. Detta ansågs vara ett 
första steg i en förändringsprocess med syfte att barnen skulle kunna åter-
vända till föräldrahemmet, varför möjlighet bedömdes finnas att utöka det 
umgänge som i sig var ett led i att barnen på sikt skulle kunna flytta hem.

929. I denna del refererades till prop. 1989/90:28 s. 74 f.
930. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-03-20 i mål nr 3415-11.
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194 Ingripande på socialrättslig grund

Socialnämnden har vidare, om det är nödvändigt med hänsyn till syftet 
med LVU-vården, möjlighet att besluta att barnets vistelseort inte ska röjas 
för föräldrar eller vårdnadshavare.931 Beslut om hemlighållande av barnets 
vistelseort  får – liksom beslut om utövande av umgänge – inte fattas slent-
rianmässigt eller av bekvämlighetsskäl, och nämnden ska minst en gång var 
tredje månad överväga om sådana beslut fortfarande behövs.932 Beslut om 
hemlighållande av vistelseort anses normalt bli aktuellt när det föreligger 
ett beslut om umgängesförbud, även om det inte i sig avser vara en nödvän-
dig förutsättning.933 Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd som exem-
pel på tillämpningsområdet att barnet riskerar att utsättas för misshandel, 
psykiskt skadlig behandling eller annan allvarlig fara, och framhåller att 
barnet i vissa fall kan uppleva stor otrygghet enbart av det förhållandet att 
föräldrarna vet var han eller hon finns. Hur barnet upplever situationen, 
och hur dessa upplevelser kan hindra ändamålet med vården, anses primärt 
vid den bedömningen.934

Avslutningsvis i sammanhanget ska noteras att socialnämnds beslut 
avseende hur barnets umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar 
som har umgängesrätt ska utövas liksom socialnämnds beslut om hemlig-
hållande av barnets vistelseort, får överklagas enligt 41 § 1 st. 3 p. LVU. 
Barnet (och vårdnadshavare) har dock inte rätt till offentligt biträde i 
sådana mål och ärenden, enligt 39 § LVU. Om förhållandena är sådana 
att barnets vistelseort behöver hemlighållas en längre tid, torde det enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd finnas skäl för socialnämnden att överväga 
om en vårdnadsöverflyttning bör initieras.935

3.4.3.2 Förutsättningar för vårdnadsöverflyttning

Enligt 6:8 FB ska vårdnaden om ett barn flyttas över till den eller dem som 
har tagit emot barnet i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet, om barnet 
stadigvarande har vårdats och fostrats i det hemmet och det är uppenbart 
att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå. Sådan 
överflyttning av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden.936 När bar-
net har varit placerat i samma familjehem i tre år ska socialnämnden alltid 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vård-
naden.937

Bakgrunden till bestämmelserna om vårdnadsöverflyttning till familje-
hemsföräldrar är att det i vissa fall när barnet bor i ett familjehem kan vara 

931. 14 § 2 st. 2 p. LVU.
932. 14 § 3 st. LVU och prop. 1989/90:28 s. 74 f.
933. SOSFS 1997:15 s. 76.
934. SOSFS 1997:15 s. 76.
935. SOSFS 1997:15 s. 77.
936. Av 5:2 SoF framgår att om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas 

ifråga om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, ska nämnden göra en fram-
ställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken ärendet hör.

937. 6:8 st. 2 SoL och 13 § 3 st. LVU.
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uppenbart att det är bäst för barnet att få stanna kvar där, även när det inte 
längre finns rättsliga förutsättningar för vård utanför det egna hemmet. 
Om barnet har bott i familjehemmet i flera år kan det ha rotat sig där och 
funnit en sådan trygghet  och gemenskap att det uppfattar detta hem som 
sitt eget. Att i en sådan situation tvinga barnet att återförenas med sina 
föräldrar anses ofta kunna innebära att barnet tar skada.938

Genom att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna öppnas 
också möjlighet att under vissa förutsättningar genomdriva en adoption 
mot föräldrarnas vilja, eftersom adoptionsreglerna innebär att det inte 
krävs samtycke från en förälder som inte är vårdnadshavare, även om för-
äldrar förstås ska höras i sådan process.939 Adoption av familjehemsplace-
rat barn är dock mycket ovanligt.940

Den grundläggande strävan vid vård enligt LVU är att föräldrar och 
barn ska återförenas, och möjligheten till vårdnadsöverflyttning efter 
familjehemsplacering har vid flera tillfällen konstaterats vara alltför säl-
lan tillämpad;941 detta mot bakgrund av socialnämnds nämnda skyldighet 
enligt SoL och LVU att – när barnet varit placerat i samma familjehem 
under tre år – särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om över-
flyttning av vårdnaden enligt 6:8 FB.942 Uppgifter från Socialstyrelsen visar 
dock att antalet vårdnadsöverflyttningar till familjehemsföräldrar har ökat 
under perioden 2000–2011, även om det likväl rör sig om ett litet antal.943

I NJA 1993 s. 666 noterades att det främsta motivet till stadgandet i 6:8 
FB är att barnet – genom att vårdnaden flyttas över till dem som tagit emot 
det – kan ges en uppväxt under stabila och trygga förhållanden. Genom 
bestämmelsen kan förhindras att barnet rycks upp ur den miljö där barnet 
vistats i flera år och känner större trygghet  och känslomässig förankring än 
i ursprungshemmet. Det krävs därför vid prövningen att barnets anknyt-
ning till familjehemmet och kontakt med de biologiska föräldrarna har 
utretts. I målet var fråga om en 15-årig pojke som bott i samma familjehem 
i 13 år, som uppfattade hemmet som sitt eget, och ville, i likhet med familje-
hemsföräldrarna, att vårdnaden skulle överflyttas. Föräldrarna, som avse-

938. Prop. 1989/90:28 s. 92.
939. Se 4:5 a, 4:10 och vidare i 4 kap. FB.
940. Under åren 1995–2008 adopterades mellan 12 och 26 barn årligen. Se Mattsson 

(2010) s. 123.
941. Se t.ex. prop. 1989/90:28 s. 93, SOU 2000:77 s. 124 ff. och SOU 2009:68 s. 498 ff. 

samt Mattsson (2010) s. 104 f.
942. Ett skäl till att möjligheten att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrar hittills 

har utnyttjats i så ringa grad har sagts vara att de ekonomiska villkoren för familjehemsför-
äldrarna försämras genom att de går miste om sin ersättning som familjehemsföräldrar. Se 
vidare prop. 1989/90:28 s. 95. Se även SOU 2009:68 s. 501 om familjehemsföräldrars för-
lorade stöd från socialtjänsten vid vårdnadsöverflyttning och även prop. 2012/13:10 s. 88 ff.

943. År 2000 gjordes 92 vårdnadsöverflyttningar, och ett decennium senare, år 2011 gjor-
des 213. Under samma period minskade antalet barn och unga som adopterades av sina famil-
jehemsföräldrar från 42 (år 2000) till 22 (år 2011), Socialstyrelsen (2013a) s. 29.
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ende det bristande umgänget fått framgång i Europadomstolen,944 gjorde 
i målet gällande att deras bristande kontakter med barnet berott på att de 
känt sig ovälkomna och illa behandlade av familjehemsföräldrarna och att 
de motarbetats av socialnämndens tjänstemän. HD fann dock att den bris-
tande kontakten till stor del berott på att föräldrarna tagit så få egna initia-
tiv till kontakt och på att de varit så ovilliga att resa till barnets familjehem. 
Myndigheternas tidigare handlande i strid med EKMR bedömdes sakna 
egentlig betydelse för vårdnadsfrågan då det avgörande – bland annat mot 
bakgrund av barnkonventionen – måste vara vad som är uppenbart bäst 
för barnet.

Den tidigare formuleringen i 6:8 FB om förutsättningen att det är 
”uppenbart bäst för barnet” att det rådande förhållandet får bestå, ändra-
des år 2006 till gällande lydelse ”uppenbart att det är bäst för barnet”.945 
Avsikten med ändringen var att tydliggöra förhållandet till den grundläg-
gande regeln i 6:2 a FB om att barnets bästa ska vara avgörande för alla 
beslut om vårdnad, boende och umgänge.946 För överflyttning av vårdna-
den till familjehemsföräldrarna med stöd av 6:8 FB krävs inte att föräld-
rarna är olämpliga som vårdnadshavare.

Bestämmelsen i 6:7 FB rör ändring i vårdnaden för det fallet att en för-
älder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk 
eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt 
som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Om barnet 
står under båda föräldrarnas vårdnad och bristerna gäller en av dem, ska 
vårdnaden anförtros den andra föräldern ensam. Om också den föräldern 
brister i omsorgen på angivet sätt ska vårdnaden flyttas över till en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare.

Överflyttning av vårdnaden på grund av en förälders eller bådas olämp-
lighet torde, enligt förarbetena till bestämmelsen, i de flesta fall aktualise-
ras endast när ett barn har tagits om hand med stöd av LVU och först när 
en återförening inte kan komma till stånd trots långvariga och omfattande 
insatser från socialnämndens sida.947 Med andra ord ska socialnämnden 
inte tillämpa LVU utan istället föra talan om att vårdnadsförhållandena 
ändras om förhållandena i barnets hem är så dåliga – eller snarare om för-
älderns utövande av vårdnaden är så graverande – att det inte alls går att 
räkna med förbättring.948

944. Olsson I och Olsson II mot Sverige, dom den 24 mars 1988 respektive den 27 no-
vember 1992. Europadomstolen fann att svenska myndigheter hade handlat i strid med art. 8 
EKMR (om rätten till skydd för privat- och familjeliv) genom att försvåra för föräldrarna att 
hålla nära kontakt med barnet. Noteras bör att Europadomstolen fann att beslutet om våd 
med stöd av LVU samt det senare vidmakthållandet av beslutet, inte stred mot art. 8 EKMR.

945. Se prop. 2005/06:99.
946. Prop. 2005/06:99 s. 40.
947. Prop. 1981/82:168 s. 68.
948. Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) s. 106. I sammanhanget uppmärksammas att det 

idag är två olika typer av domstolar (allmän domstol resp. förvaltningsdomstol) som prövar 
likartade frågor: Om förhållandena i barnets hem är så dåliga att man inte kan räkna med att 
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Bestämmelsen tillämpas mycket sällan.949 Ett exempel på dess tillämp-
ning utgörs av ett hovrättsavgörande från 2009, där fråga var huruvida en 
mor som tagit livet av barnens far och satt sig själv (genom fängelsestraff) 
ur stånd att handha den faktiska vårdnaden om barnen under lång tid, 
hade brustit i omsorgen om barnen på ett sätt som medförde bestående fara 
för barnens hälsa eller utveckling.950 Domstolen besvarade frågan jakande 
och fann att vårdnaden skulle flyttas över till de familjehemsföräldrar som 
barnet vistats hos under drygt två år med stöd av LVU. Domstolen fram-
höll att barnen inte skulle behöva växa upp som placerade enligt tvingande 
lagstiftning.951

3.4.3.3 Flyttningsförbud

När vård med stöd av LVU inte längre bedöms vara behövlig, ska vården 
upphöra och nämnden, enligt 21 § LVU, noga förbereda barnets återföre-
ning med sin eller sina vårdnadshavare. I detta sammanhang kan tvångs-
åtgärden flyttningsförbud aktualiseras. Förvaltningsrätten får enligt 24 § 
LVU efter ansökan av socialnämnden för viss tid – eller tills vidare – för-
bjuda den som har vårdnaden om ett barn att ta denne från ett familjehem 
om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas 
om han eller hon skiljs från hemmet.

Socialnämnden får också, enligt 27 § LVU, besluta om tillfälligt flytt-
ningsförbud. Förutsättningar för detta är att det är sannolikt att ett flytt-
ningsförbud behövs och att rättens beslut om flyttningsförbud inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken för barnets hälsa eller utveckling.952 Om 
rätten fastställer beslutet, ska socialnämnden inom två veckor ansöka om 
flyttningsförbud.953 När sedan ett flyttningsförbud inte längre behövs, ska 
socialnämnden besluta att förbudet ska upphöra, och socialnämnden ska 

de någonsin kommer att förbättras ska vårdnadsöverflyttning – på socialnämndens initiativ – 
prövas i allmän domstol. Om man räknar med att förhållandena i hemmet kan förbättras ska 
barnet i stället – på socialnämndens initiativ – låta frågan om beredande av vård med stöd 
av LVU prövas i förvaltningsdomstol. En lämpligare ordning vore enligt Ewerlöf, Sverne & 
Singer om nämnden vid en och samma domstol kunde framställa två yrkanden: i första hand 
att vårdnaden om barnet ska flyttas över till andra personer, och i andra hand att barnet om-
händertas enligt LVU. A.a. s. 116.

949. Se vidare Mattsson (2010) s. 94 f.
950. Hovrätten för Västra Sverige dom 2009-10-19 i mål nr T 2227-09.
951. Hovrätten för Västra Sverige dom 2009-10-19 i mål nr T 2227-09.
952. Om socialnämnds beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får nämn-

dens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett så-
dant förbud. Sådant beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde, 27 § 2 st. LVU. 
Beslutet ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka, varvid också handlingarna i ären-
det tillställas rätten, och rätten ska pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns syn-
nerliga hinder, ska prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna 
kom in till rätten. Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, 
upphör det tillfälliga flyttningsförbudet. Det upphör också när rätten avgör frågan.

953. 29 § LVU.
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minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud fortfa-
rande behövs.954

Flyttningsförbud är avsett som en temporär åtgärd för att förhindra 
att föräldrarna tar hem barnet omedelbart och för att ge tid att förbereda 
en återförening.955 Sådant beslut kan exempelvis bli aktuellt om barnets 
kontakt med föräldrarna inte varit tillfredsställande under den tid place-
ringen pågått, och socialtjänsten – med olika insatser – behöver se till att 
barnet kan återvända hem utan risk för skada.956 Bakgrunden till bestäm-
melserna om flyttningsförbud är att barnet genom hemtagningen utsätts 
för ytterligare en separation, som kan vara svår, i synnerhet om barnet 
bott under lång tid i ett familjehem. Barnets behov av att bearbeta separa-
tionen från familjehemmet är, enligt förarbetena, som regel lika stort som 
behovet att bearbeta separationen från föräldrarna.957 Detta gäller också 
vid placeringar på frivillig grund, då barnet – trots att kontakterna med 
föräldrarna under placeringstiden kan ha varit mycket goda – kan ta skada 
av att omedelbart behöva ryckas upp från en invand miljö. Det kan också 
vara så att barnet bestämt motsätter sig hemflytt och till följd av detta 
eller på annat sätt tar skada av en återflyttning.958 Dock är flyttningsför-
budet konstruerat så att det endast kan meddelas medan barnet bor kvar 
i familjehemmet. Om en vårdnadshavare tar hem ett barn som är frivilligt 
placerat och behåller barnet hos sig kan socialnämnden inte ingripa annat 
än om förutsättningar finns för beredande av vård enligt LVU. Således är 
socialnämndens utrymme att agera begränsat, om det endast är hemflytt-
ningen som sådan som innebär risk för att barnet skadas, och inte några 
kända brister i vårdnadshavarnas hem.959

Om det står klart att barnet inte inom överskådlig tid kommer att kunna 
återförenas med sina föräldrar, och det är uppenbart bäst för barnet att få 
vara kvar i familjehemmet ska istället möjligheten prövas att vårdnaden 
flyttas över till familjehemsföräldrarna. Det starka sambandet mellan flytt-
ningsförbud och överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna 
klargjordes i HFD 2011 ref. 13. Båda typer av regler syftar till att säker-
ställa att barnets bästa tas tillvara i situationer då barnet vistats lång tid i ett 
familjehem och hunnit få så starka band till detta att det måste sättas ifråga 
om inte barnet bör bli kvar där. Detta gäller oavsett orsaken till att barnets 
vistelse i familjehemmet kommit att bli så långvarig, och bedömningen ska 
ske utifrån barnets perspektiv. Mot bakgrund av att avbrott i vården och 
andra skadliga förflyttningar av barn bör undvikas, måste enligt HFD i en 

954. 26 § LVU. Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till flyttningsförbudets ändamål, 
får socialnämnden också besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare och umgängesbe-
rättigade föräldrar ska utövas, 31 § LVU.

955. Prop. 1989/90:28 s. 92.
956. Prop. 1989/90:28 s. 88.
957. Prop. 1989/90:28 s. 88.
958. Prop. 1989/90:28 s. 81.
959. Detta klargörs i HFD 2011 ref. 13.
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situation där en familjehemsplacering pågått länge särskilt övervägas om 
det av hänsyn till barnet bör gälla ett flyttningsförbud i avvaktan på att 
vårdnadsfrågan klarläggs.

I nämnda mål var fråga om en fyraårig pojke som, med vårdnadshavares 
samtycke, bott i familjehem sedan fem månaders ålder.960 Förvaltningsrät-
ten hade på socialnämndens ansökan beslutat att barnet, tills vidare, inte 
fick flyttas från familjehemmet. Skälen för detta var att barnet bott nästan 
hela sitt liv i familjehemmet och därmed uppfattade familjehemmet som 
sitt eget hem, samt att umgänget med modern först den senaste tiden skett 
kontinuerligt. Barnet hade också reagerat med ett utagerande beteende i 
samband med umgängestillfällena.961 Kammarrätten upphävde beslutet om 
flyttningsförbud, med hänvisning till att starka band till ett familjehem inte 
i sig utgör tillräckligt skäl för ett sådant; det är själva återflyttningen som 
ska innebära påtaglig risk för skada. Eftersom modern samtyckte till en 
successiv förflyttning, i ett första skede med ett utökat umgänge mellan 
barnet och modern, fann kammarrätten att de risker som skulle finnas för 
barnets hälsa och utveckling inte var påtagliga. Det betonades dock att 
om problem uppstod vid en gradvis överflyttning av vården till modern, 
kunde socialnämnden återigen vidta åtgärder enligt 24 eller 27 § LVU och 
i samband därmed besluta om umgänget enligt 31 § LVU.962 HFD tog dock 
fasta på att socialnämnden hade ansökt om överflyttning av vårdnaden till 
familjehemsföräldrarna och fann att det, i avvaktan på allmän domstols 
avgörande av vårdnadsfrågan, framstod som uppenbart att någon föränd-
ring av barnets boendeförhållanden inte skulle ske. Detta kunde säkerstäl-
las genom ett beslut om flyttningsförbud.963

När socialnämnden har beslutat om umgänge med stöd av 31 § LVU 
eller har beslutat ifråga om fortsatt flyttningsförbud har barn och vård-
nadshavare (den som beslutet angår och vars rätt beslutet gått emot) rätt 
att överklaga.964 Vid förvaltningsrätts beslut om flyttningsförbud med stöd 
av 24 § LVU och vid socialnämnds beslut om fortsatt flyttningsförbud 
med stöd av 26 § LVU har barnet (och vårdnadshavare) rätt till offentligt 
biträde (39 § LVU).

960. I målet hävdade modern bland annat att inga åtgärder syftande till en återförening 
vidtagits från socialtjänstens sida under de år som barnet varit placerat. En fortsatt placering 
skulle enligt hennes mening vara föranledd av brister i socialtjänstens handläggning och inte 
av brister hänförliga till vårdnadshavaren. Se vidare HFD 2011 ref. 13.

961. Kammarrätten i Jönköping dom 2010-09-27 i mål nr 1939-10 (med Förvaltningsrät-
ten i Jönköping dom 2010-07-14 i mål nr 492-10).

962. Kammarrätten i Jönköping dom 2010-09-27 i mål nr 1939-10.
963. HFD 2011 ref. 13.
964. 41 § 1 st. p. 5–6 LVU.
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200 Ingripande på socialrättslig grund

3.4.4 Sammanfattande reflektioner och kapitelavslutning
Regeln för upphörande av vård med stöd av LVU är lika tydlig som bristfäl-
lig: Vården ska upphöra när den inte längre behövs. Förutsättningarna kan 
formuleras på två olika sätt: Det vårdbehov som har föranlett tillämpning 
av LVU ska kunna tillgodoses på annat sätt än genom vård utanför det 
egna hemmet. Vid tillämpningen av LVU var vårdbehovet vård utanför det 
egna hemmet och förhållandena bedöms vara sådana att vård utanför det 
egna hemmet inte längre behövs. En första fråga att diskutera i samman-
hanget är innebörden av vårdbehov.

Av 1 § 2 st. LVU framgår att vård med stöd av lagen ska beredas ett 
barn om någon av de situationer som anges i lagens 2 eller 3 § föreligger 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges barnet med samtycke från 
hans eller hennes vårdnadshavare. Av lagen kan vidare utläsas (10 –11 §§) 
att vården påbörjas när barnet har placerats utanför sitt eget hem. Vården 
innebär med andra ord placering utanför det egna hemmet, åtminstone 
inledningsvis (11 § 2 st. LVU). Sammanlästa säger nämnda bestämmelser 
att placering av barnet utanför det egna hemmet ska ske, om någon av de 
situationer som anges i 2 eller 3 § LVU föreligger, och barnets vårdnads-
havare inte samtycker till att barnet placeras utanför det egna hemmet. 
Som även tidigare konstaterats är i miljöfallen – och i synnerhet vid (risk 
för) våld och övergrepp mot barnet – barnets behov i första hand att skyd-
das från sin eller sina vårdnadshavare (sin uppväxtmiljö). I strikt mening 
har därför behovet av skydd (vårdbehovet) upphört när barnet är placerat 
utanför det egna hemmet. Vårdbehovet består dock så länge det finns risk 
att barnet utsätts för – eller riskerar att utsättas för – våld och övergrepp i 
hemmiljön igen. Upphörandet av vården kan därför sägas vara knuten till 
en än vanskligare bedömning än den vid beredande av vård: Barnet finns 
inte längre i hemmiljön, men om barnet skulle finnas i hemmiljön, skulle då 
psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, omsorgsbrist eller 
något annat förhållande i hemmet innebära påtaglig risk att barnets hälsa 
eller utveckling skadades?

I närmast föregående kapitelsammanfattning (3.3.5) diskuterades de 
särdrag som 2 § LVU – vård i miljöfallen – företer i jämförelse med vård i 
beteendefallen (3 § LVU). Förutsättningarna i sistnämnda fall är att ett barn 
har placerats utanför det egna hemmet på grund av att han eller hon utsatt 
sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 
nedbrytande beteende, och att den vård barnet behövde inte antogs kunna 
ges med samtycke från vårdnadshavare och barnet själv om han eller hon 
fyllt 15 år. Vid bedömning av om vården fortfarande behövs är en central 
fråga huruvida det skadliga beteendet har upphört. Även i dessa fall är det 
givetvis en grannlaga uppgift att bedöma om placeringen utanför det egna 
hemmet alltjämt är behövlig, oaktat att det skadliga beteendet har upphört. 
Så anges också i Socialstyrelsens allmänna råd att det för upphörande av 
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vården i beteendefallen inte endast krävs att det skadliga beteendet har 
upphört (på ett stabilt sätt), utan också att barnets vårdbehov har upphört. 
För bedömningen av vårdbehovet har också hemförhållandena betydelse: 
Om hemmet (och omgivningen i övrigt) kan ge barnet ett gott stöd innebär 
det att behovet av vård utanför det egna hemmet minskar.965

I fokus vid tillämpning av 2 § LVU – både vid beredande och vid upp-
hörande av vården – finns i första hand (endast) barnets hemmiljö. Barnets 
vårdnadshavare och dennes eller deras förehavanden är inte, i fristående 
mening, av intresse. Vårdnadshavare konstituerar dock den skadliga hem-
miljön. I Socialstyrelsens allmänna råd uttalas rörande miljöfallen att det 
för upphörande av vården krävs dels att hemförhållandena är sådana att 
vård utanför hemmet inte längre är motiverad, dels att ett eventuellt sär-
skilt vårdbehov som barnet har kan tillgodoses genom vårdnadshavare.966

I relation till det första kravet anger Socialstyrelsen att de förhållanden 
i hemmet som låg till grund för vårdbeslutet ska ha upphört, den aktuella 
situationen i hemmet ska vara tillfredsställande, hemmiljön ska ha hunnit 
stabiliserats samt inga nya missförhållanden än de ursprungliga tillkommit 
vilka i sig kan utgöra skäl för fortsatt vård.967 Med utgångspunkt i att 
anledningen till vård med stöd av LVU många gånger är vårdnadshava-
rens missbruk och därmed förknippade oförmåga att erbjuda barnet en 
tillfredsställande uppväxtmiljö, betonar Socialstyrelsen att förbättringarna 
av föräldrarnas situation verkligen måste vara av mer permanent karaktär. 
Helhetssynen kräver att bedömningen inte enbart centreras kring själva 
missbruket utan omfattar föräldrarnas omsorgsförmåga: En hemflyttning 
av ett barn får aldrig utgöra en del av den vuxnes rehabilitering.968 En iakt-
tagelse med anledning av dessa uttalanden är att inte endast skillnaden är 
betydlig mellan situationer som kan föreligga i hemmiljöfallen (2 § LVU) 
jämfört med beteendefallen (3 §), utan att också hemmiljöfallen inom sig 
har en betydande spännvidd ifråga om de missförhållanden som föran-
lett vården. Förutsatt att barnets utsatthet för våld och övergrepp i hem-
met inte kan konstateras ha sin grund och förklaring i vårdnadshavares 
missbruk, och inte heller är förknippad med bristande föräldraförmåga ur 
några andra bakomliggande aspekter, hur görs då bedömningen av att vål-
det eller övergreppen har upphört?

Av de tillämpningsexempel som belysts i delkapitlet framgår att 
bedömningen att våldet har upphört kan baseras på – eller i vart fall stöd-
jas av – att ett barn (barnet som är föremål för vård eller ett syskon till 

965. SOSFS 1997:15 s. 81.
966. SOSFS 1997:15 s. 80.
967. SOSFS 1997:15 s. 80. Sådana nya missförhållanden som uppkommit måste dock 

rimligen – i synnerhet vid socialnämndens icke-överklagbara bedömning att vården ska fort-
sätta – vara av likartad karaktär som de ursprungliga. Rättssäkerheten för vårdnadshavare 
kräver att det står klart vilka missförhållanden som har föranlett vården och som därmed 
måste ha upphört för att vården av barnet ska kunna upphöra.

968. SOSFS 1997:15 s. 80.

017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   201017271_003_Legal_Intervention_CH_03.indd   201 08/04/13   7:32 PM08/04/13   7:32 PM



202 Ingripande på socialrättslig grund

barnet) har vistats i föräldrahemmet utan att indikationer om missför-
hållanden framkommit eller ytterligare skador på barnet uppkommit.969 
Bedömningen kan också vara inriktad på om den vårdnadshavare som 
inte förmått skydda barnet från våld och övergrepp nu tillskansat sig 
sådan förmåga.970 Omständigheter som kan vara av betydelse är därför 
vårdnadshavarens inställning och förhållningssätt vid prövningen till de 
förhållanden som föranledde LVU-vården. Som påpekats tidigare är en av 
grundtankarna bakom LVU att tillgodose barnets behov av trygghet  och 
omvårdnad under den tid då vårdnadshavarna ordnar upp och stabiliserar 
sin situation.

Det andra av de tidigare nämnda två krav som Socialstyrelsen menar ska 
vara uppfyllda för vårdens upphörande är att ett eventuellt särskilt vårdbe-
hov som barnet har kan tillgodoses genom vårdnadshavare.971 I anslutning 
till detta ges bakgrunden att det barn som har beretts vård enligt LVU kan 
ha ett särskilt behov av vård och behandling till följd av sina upplevel-
ser före placeringen utanför hemmet. Detta särskilda vårdbehov kan även 
kvarstå sedan förhållandena i hemmet förbättrats. För att vården ska kunna 
upphöra måste hemmet även kunna tillgodose sådana särskilda behov eller 
vårdnadshavare acceptera att barnet får nödvändig behandling. Detta anses 
förutsätta att det hos vårdnadshavare finns en insikt om barnets behov.972 
I likhet med kravet på att inga nya missförhållanden än de ursprungliga 
får ha tillkommit, vilka i sig kan utgöra skäl för fortsatt vård, går kravet 
på tillgodoseende av särskilda behov, strängt taget, utöver den risksitua-
tion som föranledde tillämpning av lagen. Med andra ord: Vårdnadsha-
vare behöver vid prövningen om upphörande kunna visa inte endast att de 
ursprungliga missförhållandena upphört, utan också att inga nya missför-
hållanden tillkommit, om socialnämnden gör så gällande. Vårdnadshavare 
kan därtill behöva visa att han eller hon kan tillgodose eller tillse barnets 
särskilda behov av att bearbeta sina upplevelser, om sådant behov anses 
finnas. Av detta kan konstateras att upphörandets anknytning till skälen 
för beredande av vården inte är absolut. Att ett nytt missförhållande har 
tillkommit och därmed utgör skäl för fortsatt vård, är oproblematiskt när 
missförhållandet i sig anförts och anses utgöra skäl för beredande av vård, 
men det är värt att begrunda huruvida prövningen om upphörande av vård 
är strängare – eller i vart fall har vidare grunder – än prövningen om bere-
dande av vård. Något som tyder på att så är fallet är att (endast) särskilda 
vårdbehov som uppkommit till följd av tidigare missförhållanden, sällan 

969. Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg, dom 2009-07-08 i mål nr 2838-09 och Kammar-
rätten i Jönköping, dom 2011-12-19 i mål nr 3172-11.

970. Se HFD 2012 ref. 35.
971. SOSFS 1997:15 s. 80.
972. SOSFS 1997:15 s. 80 f.
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torde uppfylla rekvisiten i 2 § för beredande av vård med stöd av LVU.973 
Vad gäller HFD:s avgörande i maj 2012, kan sättas ifråga om de förhållan-
den som bedömdes uppfylla rekvisiten för vård enligt 2 § LVU, även skulle 
uppfylla rekvisiten om barnet inte redan hade placerats i familjehem?974 
HFD konstaterade att det fanns en allvarlig konflikt mellan (den 13-årige) 
pojken och hans föräldrar, men att det oavsett vad som faktiskt hänt i den 
relationen måste beaktas att han under lång tid entydigt och konsekvent 
uppgett att han är rädd för sina föräldrar och sagt sig känna ett djupt obe-
hag inför tanken att flytta hem. Vidare hade han, före placeringen, upplevt 
sin hemsituation som mycket otillfredsställande. Vid sidan av beaktandet 
av barnets vilja, grundades HFD:s beslut om beredande av vård med stöd 
av LVU på att barnet hade en svår beteendestörning som han behövde vård 
med anledning av. Själva behandlingen skulle försvåras om barnet var i 
hemmiljö, vilket utgjorde en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling 
skadades.

Intressant att notera är det samband som kan finnas mellan barnets 
uttryckliga och bestämda vilja att vården enligt LVU ska bestå, och all-
varliga konflikter mellan barnet och hans eller hennes vårdnadshavare. I 
ett kammarrättsavgörande från 2011 konstaterades att barnets psykiska 
välmående hade försämrats i anledning av vårdnadshavarnas ansökan 
och process om att vården skulle upphöra, och att han alltjämt led av 
sviterna av den misshandel vårdnadshavarna hade utsatt honom för.975 
Pojken bedömdes ha ett särskilt vårdbehov som endast kunde tillgodoses 
genom kvarstannande i familjehemmet. Vårdnadshavarna förklarade sig 
villiga att respektera pojkens vilja att vara kvar i familjehemmet, var-
för förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU inte förelåg. Att pojken 
(som var 15 år) uttryckligen och bestämt motsatte sig att vården med 
stöd av LVU skulle upphöra innebar i sig också bristande förutsättningar 
för LVU. Till förutsättningarna för lagens tillämpning hör att placering 
utanför det egna hemmet inte kan ske med samtycke av barnet, när det 
fyllt 15 år, och barnets vårdnadshavare. I detta fall samtycke både barnet 
som fyllt 15 år och barnets vårdnadshavare till att placeringen skulle 
bestå, men barnet önskade därtill det skydd som tillämpning av LVU 
erbjuder.

Det förekommer inte sällan att ett barn som vistats i ett familjehem i 
ett flertal år motsätter sig att flytta tillbaka till ursprungshemmet, eller att 
samstämmighet råder om att barnet riskerar att ta skada av själva uppbrot-
tet. Socialstyrelsen har också i sina allmänna råd betonat att flyttningar och 

973. Avsnitt 3.3 ovan. 
974. Högsta förvaltningsdomstolen dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11.
975. Kammarrätten i Jönköping, dom 2011-12-19 i mål nr 3172-11.
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204 Ingripande på socialrättslig grund

separationer oftast är skadliga för barnet. En alltför snabb hemflyttning av 
barnet till vårdnadshavarna ska därför undvikas, då det kan innebära att 
en ny placering senare måste göras. Det är inte säkert att barnet då kan 
komma tillbaka till sitt tidigare familjehem.976

Frågan om upphörande av vård med stöd av LVU – och likaledes upp-
hörande av vård på frivillig grund – hör nära samman med möjligheten att 
tillämpa reglerna om flyttningsförbud, med hur reglerna om umgänge har 
tillämpats av socialnämnden under placeringstiden, samt även huruvida 
socialnämnden efter att barnet varit placerat i tre år i samma familjehem 
har väckt talan om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna. 
I HFD 2012 ref. 35 tydliggjordes att risken för att ett barn skadas om det 
flyttas från ett hem där det vistats under en längre tid inte avser ingår i en 
prövning om upphörande av vården. Flyttningsförbud syftar till att göra 
det möjligt för barnet att återvända hem utan risk för skada, och därtill kan 
barnets anknytning till familjehemmet också beaktas genom tillämpning 
av bestämmelsen i 6:8 FB om överflyttande av vårdnaden till familjehems-
föräldrarna. HFD konstaterade också att bestämmelsen (i 1 § 5 st. LVU) 
om att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid alla beslut enligt 
lagen, inte innebär att överväganden relaterade till risken för skada vid en 
separation från ett familjehem ska vägas in i bedömningen av om vården 
ska upphöra.

I tidigare lagstiftningsärenden har lyfts fram problematik kring att 
frågan om upphörande av vården kan komma att prövas i dubbla pro-
cesser, dvs. både angående vårdens upphörande och angående flyttnings-
förbud.977 Först prövas då hemmiljöns lämplighet, och därefter huruvida 
barnet kan anses ta skada av en hemflytt. Som nämnts tidigare i fram-
ställningen kan de omständigheter som anförs till stöd för fortsatt vård 
på grund av ett särskilt behandlingsbehov sammanfalla med de omstän-
digheter som framförs för det skadliga i en hemflytt; det finns ingen skarp 
gräns. Det har mot den bakgrunden förespråkats att såväl prövningen av 
om vården fortfarande behövs och av om barnet tar skada av att flytta 
från familjehemmet bör ske i ett sammanhang när upphörande av vården 
aktualiseras.978 Huvudregeln skulle då vara att vården ska upphöra när 
den inte längre behövs, men ska inte upphöra om det finns en uppenbar 
risk att barnets hälsa eller utveckling skadas om barnet skiljs från det hem 
där det vistas. En sådan ordning, som alltså inte införts, skulle kunna 
minska den osäkerhet och otrygghet för de inblandade som ligger i det 
dubbla processandet.979

976. SOSFS 1997:15 s. 80.
977. Se särskilt SOU 1986:20 och Ds S 1987:3.
978. SOU 1986:20 s. 343 och Ds S 1987:3 s. 125.
979. Detta skulle i princip innebära att hemtagningen måste vara så väl förberedd när 

frågan om upphörande av vården aktualiseras så att barnet omedelbart kan återvända hem 
om begäran bifalls. Se Ds S 1987:3 s. 125 f.
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En annan variant till förbättring av regleringen för upphörande av 
vården föreslogs av den LVU-utredning som lades fram år 2000.980 Här 
föreslogs en mer preciserad reglering av barnets bästa i LVU: Förutom en 
övergripande bestämmelse motsvarande den i 1 § 5 st. LVU, föreslogs en 
särskild skrivning om barnets bästa i relation till upphörande av vården. 
Enligt den mer specifika bestämmelsen skulle vid bedömning av om vården 
ska upphöra en avvägning göras mellan styrkan i barnets anknytning till 
sitt nya hem i förhållande till hur kontakterna med de biologiska föräld-
rarna fungerat. Vid bedömningen av barnets bästa skulle fästas särskilt 
avseende dels vid den tid som barnet vistats i familjehemmet och det för-
hållande som råder mellan barnet och den eller dem som tagit emot honom 
eller henne i sitt hem, dels vid hur umgänget mellan barnet och hans eller 
hennes vårdnadshavare varit under den tid som placeringen pågått. Hän-
synen till barnets bästa skulle således kunna leda till att vården inte ska 
upphöra, trots att grunden för vården fallit bort.981

Att vid varje övervägande – eller prövning till följd av vårdnadshavares 
talan – avväga styrkan i barnets anknytning till sitt nya hem i förhållande 
till hur kontakterna med de biologiska föräldrarna fungerat kan tänkas 
leda för långt. Med skyldigheten till ett särskilt övervägande om vårdnads-
överflyttning följer sådana avvägningar (åtminstone) efter att barnet varit 
placerat i tre år i samma familjehem. Grundambitionen i den samlade lag-
stiftningen på området kan sägas vara att vårdnadshavares situation ska ha 
stabilt förbättrats under de tre första år som barnet varit placerat i famil-
jehem. Efter tre år kommer barnets anknytning till det nya hemmet som 
en tungt vägande faktor vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. 
Efter tre år i familjehemmet – och för all del även efter kortare tid – kan 
upphörandet av vården och flytten till ursprungshemmet, ur barnets per-
spektiv, närmast vara att betrakta som ett nytt omhändertagande; en ny 
placering av barnet utanför hemmet. Detta motiverar i sig att bedömningen 
vid upphörande av vården inte är strikt kopplad till förutsättningarna för 
beredande av vård med stöd av LVU, dvs. att ett missförhållande föreligger 
i hemmiljön. Sålunda har visats att det också krävs att vårdnadshavare kan 
tillgodose de vårdbehov som barnet har för att vården inte längre ska behö-
vas. Vid frågan om vårdens upphörande är vårdnadshavares förändrade 
förhållanden i fokus. LVU innehåller dock inga föreskrifter om vårdtidens 
längd, och heller inga anvisningar om hur hemmiljön och vårdnadshavares 
förmågor kan fås att förbättras eller följas upp.

Som framställningen i avsnitten ovan visat beaktas olika förhållanden i 
reglerna om upphörande av vård, reglering av umgänge med föräldrarna, 
flyttningsförbud respektive överflyttning av vårdnaden till familjehemsför-
äldrarna. I relation till barnet finns (minst) fyra tydliga intressen och rät-
tigheter. Intresset av att skyddas från vårdnadshavares våld och övergrepp 

980. SOU 2000:77 s. 146 ff.
981. Se vidare SOU 2000:77.
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(att LVU-vården fortgår så länge den behövs, samt eventuella umgängesbe-
gränsningar), intresset av att hålla en god och nära relation till föräldrarna 
under vårdtiden (umgängesreglering), intresset att abrupta och skadliga 
hemtagningar motverkas (flyttningsförbud) samt intresset av en stabil, 
trygg och säker hemmiljö att växa upp i (vårdnadsöverflyttning).

Rekvisiten för de respektive reglerna tar sikte på barnets behov av fort-
satt placering utanför det egna hemmet, barnets behov av umgänge med 
sina föräldrar respektive om det är uppenbart att det är bäst för barnet att 
det rådande förhållandet (familjehemsvård) får bestå genom vårdnadsöver-
flyttning. Flyttningsförbudet, konstruerat som ett förbud för vårdnadsha-
vare mot att ta barnet från ett familjehem, avser att förhindra att barnet 
lider skada vid abrupt hemtagning. Även om det i framställningen pekats 
på (rättsliga) brister, överensstämmer den samlade regleringen väl med den 
utgångspunkt som togs vid införandet av 1990 års LVU: Att barns grund-
läggande behov ska vara styrande vid en lagstiftning som är avsedd att 
skydda barn och ungdomar.982

I detta kapitel (3) har grunderna för ingripanden på socialrättslig grund 
kartlagts och diskuterats. Det kapitel som närmast följer, om vägen genom 
förvaltningsprocessen (4), anknyter till detta och fokuserar på den prak-
tiska och processuella regleringen av ingripanden på socialrättslig grund.

982. Prop. 1989/90:28 s. 59.
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4 Vägen genom 
förvaltningsprocessen

Socialnämnden har ansvar att utreda barnets situation och behov. Omhän-
dertagande av barn med stöd av LVU sker på basis av socialnämnds ansö-
kan, efter beslut av förvaltningsdomstol. Detta kapitel tar sikte på proces-
sen från anmälan till socialnämnd och socialtjänstens barnavårdsutredning 
(4.1), till förhandling i LVU-mål (4.2) och verkställighet av själva LVU-vår-
den (4.3). I sistnämnda delkapitel diskuteras även vad ingripandet på soci-
alrättslig grund kan leda till för resultat och åtgärder för det våldsutsatta 
barnet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion (4.4).

4.1 Barnavårdsutredning
4.1.1 Inledning: utredningens syfte och funktion
Det är samhällets uppgift att – genom kommunernas socialtjänster – för-
hindra att barn far illa och att gripa in om ett barn behöver samhällets 
skydd på grund av missförhållanden i hemmiljön. Den utredningsprocess 
som socialtjänstlagen föreskriver att socialnämnden ska inleda vid kän-
nedom om att ett barn kan fara illa i sin hemmiljö och vara i behov av 
samhällets skydd brukar benämnas barnavårdsutredning.983 Utredningen 
syftar till att utreda förhållanden kring barn som misstänks fara illa, för att 
klargöra om, och hur nämnden behöver ingripa. Förvaltningsrättsligt är 
utredningens syfte att ge socialnämnden ett tillförlitligt beslutsunderlag för 
att klarlägga barnets situation och behov. Utredningen ska ge den eller dem 
som berörs av utredningen en inblick i socialnämndens syn på saken och 
möjlighet att framföra egna synpunkter. Utredningen är avgörande under-
lag för frågan huruvida tvångslagstiftning ska tillämpas, det vill säga om 

983. Utvecklingen går dock mot benämningen ”barnskyddsutredning”. Se Leviner 
(2011) som i sin avhandling med titeln Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsar-
bete genomgående talar om barnskyddsutredning för det utredningsarbete som är fråga om 
här. Barnskyddsutredningen är också det namn som antogs av den särskilda utredare som 
haft i uppdrag att se över bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i SoL och 
LVU. Se dir. 2007:168 och Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68. I nämnda 
betänkande talas i vissa delar om brister ur barnskyddssynpunkt. Se a.a. särskilt s. 134 
och 327. Jfr dock t.ex. Kaldal (2010) s. 77, som i sin framställning använder benämningen 
barnavårdsutredning.
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208 Vägen genom förvaltningsprocessen

socialnämnden ska ansöka om beredande av vård med stöd av LVU, och i 
sådana fall en betydelsefull del i rättens beslutsunderlag.984

Barnavårdsutredningen består i allmänhet av flera sammankopplade 
delfrågor, som att bedöma om det föreligger behov av en utredning, att 
avgöra om barnet far illa eller riskerar att fara illa, och att bedöma, planera 
och avsluta insatser för barnet och familjen.985 Utredningens grundkarak-
tär avser dock vara informationsinsamlande, och avses inte ha som primärt 
mål att förändra barnets och familjens situation.986

Regler för barnavårdsutredningens bedrivande finns främst i SoL, i soci-
altjänstförordningen (2001:937, SoF) i förvaltningslagen (1986:223, FL) 
och i LVU. Till stöd för tillämpningen av dessa lagar och förordningar har 
Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd,987 och utgett en vägledande handbok 
om barn och unga i socialtjänsten.988

4.1.2 Anmälningsskyldighet och barnavårdsutredningens 
inledande

4.1.2.1 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet till socialnämnden

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ta ansvar för utsatta barn 
är att socialnämnden får kännedom om deras situation. För detta ändamål 
finns i 14:1–1 c SoL bestämmelser som innebär uppmaning och skyldighet 
att anmäla befarade missförhållanden till socialnämnden. Myndigheter – 
och anställda hos myndigheter – vars verksamhet rör barn och ungdom,989 
och andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,990 annan rättspsykia-
trisk undersökningsverksamhet, 991 socialtjänsten992 och kriminalvården är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detsamma gäller de som 

984. Om utredningens funktioner, se vidare Mattsson (2002a) s. 255 f.
985. Sundell & Egelund (2001) s. 31 ff. Barnavårdsutredningen kan också sägas innehålla 

tre moment: förhandsgranskning, utredning och beslut, se SOU 2001:72 s. 205.
986. Socialstyrelsen (2006b) s. 49.
987. Allmänna råd publiceras i Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, och är rekom-

mendationer till stöd för tillämpningen; de anger hur rättstillämparen kan eller bör handla.
988. Handboken, Socialstyrelsen (2006b), avser att ge vägledning till socialtjänsten i att 

utreda, planera och följa upp beslutade insatser för barn och unga.
989. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom avser enligt förarbetena 

främst åklagar- och polismyndighet, skolmyndigheter, centraler för psykisk barn- och ung-
domsvård, barnavårdscentraler samt de särskilda organ som kan finnas inrättade för allmän 
ungdomsvård. Prop. 1979/80:1, del A, s. 537.

990. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården kan exempelvis vara vuxenpsyki-
atrisk klinik och alkoholpoliklinik, prop. 1989/90:28 s. 131; uttrycket är oberoende av om 
verksamheten riktar sig till barn eller unga, Socialstyrelsen (2004a) s. 24.

991. Rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet utanför hälso- och sjukvården bedrivs av 
rättspsykiatriska avdelningar inom Rättsmedicinalverket, 1 § förordningen (1991:1413) om 
rättspsykiatrisk undersökning. Prop. 2002/03:53 s. 109.

992. Andra myndigheter inom socialtjänsten är de nämnder som avses i 2:4 SoL samt 
Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen (2004a) s. 24.
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är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet 
inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.993 Eftersom 
socialnämnden i sin utredning är beroende av uppgifter från myndighe-
ter, befattningshavare och yrkesverksamma som kommit i kontakt med 
det aktuella barnet och familjen har dessa anmälningsskyldiga också upp-
giftsskyldighet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma inom 
nämnda verksamheter är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter 
som kan vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av stöd och 
skydd.994 Av uppgiftsskyldigheten följer att den som har gjort en anmälan 
även är skyldig att informera socialnämnden när förhållandena har ändrats 
och om lämnade uppgifter senare visar sig vara felaktiga.995

Anmälningsskyldigheten för dem som är verksamma inom familjeråd-
givning är, enligt bestämmelsens andra stycke, begränsad till om de i sin 
verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts 
för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Detta har att göra med den 
särskilda förtroendesituation som föreligger inom familjerådgivningen.996 
Utanför anmälningsskyldigheten faller verksamheter som inte bedrivs 
yrkesmässigt, exempelvis inom BRIS och Rädda Barnen. De som vänder 
sig till sådana organisationer för att få råd och stöd tar, enligt förarbetena, 
ofta för givet att uppgifter som han eller hon lämnar inte förs vidare till 
olika myndigheter.997

Anmälningsskyldigheten, som tidigare avsåg ”kännedom om något som 
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” är 
sedan januari 2013 ändrad till ”kännedom om eller misstanke om att ett 
barn far illa”. Syftet med denna ändring var inte att begränsa eller utvidga 
den grupp av barn som tidigare förväntades anmälas till socialtjänsten, 

993. 14:1 SoL.
994. 14:1 st. 3 SoL. Bestämmelsen avsåg tidigare endast uppgifter av betydelse för en 

utredning av ett barns behov av skydd. Från den 1 januari 2013 avser uppgiftsskyldigheten 
också uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd. Detta 
eftersom skydd anses antyda att tvångsomhändertagande skulle kunna komma ifråga, medan 
stöd har förknippats med enbart frivilliga insatser. Det finns dock ingen skarp gräns mellan 
begreppen. Se prop. 2012/13.10 s. 48.

995. SOSFS 2003:16.
996. Norström & Thunved (2006) s. 223.
997. Prop. 1996/97:124 s. 106 f. För kvinnojourer är anmälningsskyldigheten beroende 

av om jouren bedrivs av socialtjänsten eller ideellt. Anställda vid kvinnojourer som drivs av 
socialtjänsten omfattas av anmälningsskyldigheten, medan ideellt drivna kvinnojourer endast 
torde omfattas av anmälningsrekommendationen. Se Socialstyrelsen (2004a) s. 32. Det kan 
också noteras att det för anmälan från Barnombudsmannen finns särskilda bestämmelser, 
enligt 14:1 sista stycket SoL. Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 
7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman, som stadgar att Barnombudsmannen genast ska 
anmäla till socialnämnden om ombudsmannen i sin verksamhet får kännedom om att ett barn 
misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i 
andra fall.
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210 Vägen genom förvaltningsprocessen

utan endast att förtydliga när anmälan måste göras. Genom den nya for-
muleringen behöver anmälaren inte sätta sig in i om socialnämnden behö-
ver ingripa till ett barns skydd utan kan utgå från sina egna iakttagelser och 
sin egen bedömning om ett barn far illa eller misstänks fara illa.998 I propo-
sitionen uttalas att vad som innefattas i begreppet ”fara illa” av naturliga 
skäl varierar beroende på barnets ålder och förhållandena i övrigt.999 Att 
barn som utsätts för fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp tillhör 
denna krets är tydligt.1000

Sedan januari 2013 gäller enligt en ny bestämmelse i 14:1 a SoL att soci-
alnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmä-
lan enligt 14:1 ett möte, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. 
Syftet med bestämmelsen är att ta tillvara anmälarens engagemang och 
kompetens och att uppmärksamma barnets situation, oavsett om anmälan 
leder till utredning eller inte. Mötet avser vara ett erbjudande, och således 
frivilligt för barnet, vårdnadshavare och den som gjort anmälan att delta 
i mötet. Skäl för att inte ha ett möte – med hänsyn till barnets bästa – kan 
enligt propositionen vara att anmälan rör misstanke om brott mot barnet 
i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck eller att nämnden har annan 
information som gör mötesformen olämplig. Informationen i anmälan kan 
också vara av det slaget att det blir fråga om ett omedelbart omhänder-
tagande.1001 En ytterligare aspekt som lyfts fram för olämpligheten är att 
det, i situationer där det finns misstanke om att barnet är utsatt för våld, 
sexuella övergrepp eller andra brott mot sin person från någon närstående, 
kan vara förenat med särskilda risker att hålla ett möte i ett så tidigt skede 
som avses. Mötet kan äventyra möjligheterna att säkra bevis i en brottsut-
redning och riskera även barnets säkerhet.1002

Vidare gäller att socialnämnden får informera den anmälningsskyldige 
som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan 
pågår. Sådan information ska, enligt 14:1 b § SoL, på begäran lämnas till 
anmälaren, om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att 
göra detta. Bakgrunden till denna nya bestämmelse är att bristen på åter-
koppling till anmälaren ansetts ha betydelse för efterlevnaden av anmäl-
ningsskyldigheten. Att den som anmält inte vetat om anmälan har lett till 
utredning eller inte har upplevts problematiskt. Anmälaren har inte sällan 
en fortsatt kontakt med barnet, och osäkerhet kan bland annat uppkomma 
om ny anmälan bör göras när missförhållandena kvarstår. Motivationen 
att göra en förnyad anmälan, kan påverkas negativt i en situation där ingen 
återkoppling sker vilket i sin tur kan påverka barnets situation negativt och 
leda till att barnet går miste om det stöd och skydd som det behöver samt 

 998. Prop. 2012/13:10 s. 46 och 136.
 999. Prop. 2012/13:10 s. 136.
1000. Se ovan kap. 3 samt t.ex. prop. 2002/03:53 s. 46 ff.
1001. Prop. 2012/13:10 s. 136.
1002. Prop. 2012/13:10 s. 49 f.
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att barnet i värsta fall får leva under allvarliga missförhållanden.1003 Efter-
som uppgifter om utredningen omfattas av socialtjänstsekretess en, har en 
ny sekretessbrytande regel till förmån för anmälnings- och uppgiftsskyldiga 
införts i 26:9 a OSL.

Slutligen gäller enligt 14:1 c § SoL att var och en som får kännedom om 
eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. 
Detta är en lagstadgad rekommendation och uppmaning till alla att anmäla 
missförhållanden som rör barn.1004

Skyldigheten och uppmaningen att anmäla förutsätter kännedom om 
något, men misstankarna om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa 
behöver inte vara bekräftade och anmälaren behöver inte spekulera i orsa-
kerna till eventuella tecken på att barn far illa eller i vem som bär skuld 
till det.1005 Helt lösa rykten bör förstås inte föranleda anmälan.1006 JO har 
i sammanhanget uttalat att det är socialnämnden som har att pröva vilket 
fog som finns för ingripande och kritik för en obefogad anmälan torde där-
för förutsätta att anmälan objektivt sett framstår som helt opåkallad.1007

Anmälningsskyldigheten är ovillkorlig och absolut; den som får kän-
nedom om något som kan innebära att ett barn behöver skydd av soci-
alnämnden är skyldig att göra en anmälan.1008 Den som låter bli att göra 
en anmälan riskerar straffansvar för tjänstefel eller disciplinpåföljd enligt 
arbetsrättsliga bestämmelser.1009

4.1.2.2 Anmälningsskyldighetens syfte

Socialtjänstlagen och LVU ska fungera som rättsligt skydd för utsatta barn. 
Syftet med uppmaningen till anmälan och anmälningsskyldigheten är att 
förverkliga det socialrättsliga skyddet för barn och unga. Anmälnings-
plikten infördes redan i 1924 års barnavårdslag, och stadgade att läkare, 
sjuksköterskor och kommunala myndigheter ofördröjligen skulle anmäla 
missförhållanden som borde föranleda barnavårdsnämndens ingripande. 

1003. Prop. 2012/13:10 s. 52.
1004. Med ”var och en” avses allmänheten, exempelvis grannar, släktingar eller idrott-

sledare. Anmälningsuppmaningen till var och en avser också sådana myndigheter och yr-
kesverksamma som inte omfattas av skyldigheten att anmäla enligt andra stycket 14:1 SoL. 
Detsamma gäller dem som tillhör kategorin anmälningsskyldiga, men som fått kännedom 
om något i egenskap av privatperson. Se särskilt SOSFS 2003:16 och Socialstyrelsen (2004a) 
särskilt s. 22 och 29.

1005. Socialstyrelsen (2004a) s. 12.
1006. Anmälningar till socialtjänsten som ett led i att smutskasta och trakassera kan vara 

straffbart som ofredande enligt 4:7 BrB. För ett sådant exempel se Hovrätten för Västra Sve-
rige dom 2012-10-24 i mål nr B 1269-12.

1007. JO 1995/96 s. 247.
1008. SOU 2001:72 s. 164. Se även t.ex. Socialstyrelsen (2004a) s. 38 och JO 1995/96 

s. 247.
1009. Se vidare SOU 2001:72 s. 185 ff. för en genomgång av sanktionsmöjligheter. Det 

finns även ett flertal JO-fall som rör dröjsmål eller underlåtenhet att anmäla misstanke om att 
ett barn far illa. Se t.ex. Mattsson (2002b) s. 87 med hänvisningar.
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212 Vägen genom förvaltningsprocessen

Bestämmelserna om anmälningsskyldighet har under årens lopp genom-
gått flera förändringar. Förändringarna, i form av förtydliganden och för-
stärkningar; utökad anmälningsplikt och vidgning av gruppen anmälnings-
skyldiga, har syftat till att öka tillämpningen av bestämmelsen.1010 Genom 
lagändringar år 2003 utvidgades anmälningsskyldigheten till att omfatta 
myndigheter inom kriminalvården och rättspsykiatriska avdelningar inom 
Rättsmedicinalverket, och hänvisningar till 14:1 SoL skrevs in i ett flertal 
lagar som avser yrkesbedriven verksamhet.1011 Bakgrunden till det infördes 
hänvisningar till anmälningsskyldigheten i olika yrkesverksammas lagar 
var att bara en liten del av de fall där barn misstänks fara illa anmäldes till 
socialtjänsten. Undersökningar visade att graden av rapportering skilde sig 
åt mellan olika yrkesgrupper, men att den var alltför låg.1012 Enligt regering-
ens uppfattning kände många av de yrkesgrupper som möter barn i deras 
vardag inte till SoL:s bestämmelser, men väl den lagstiftning som reglerar 
den egna verksamheten. En lämplig åtgärd var därför att införa hänvis-
ningar till anmälningsskyldigheten i lagstiftningen för respektive verksam-
het. Ur ett barnperspektiv var det, menade regeringen, angeläget att tydligt 
markera att barn som lever i utsatta situationer måste uppmärksammas, 
utredas och få hjälp och skydd.1013

Genom lagändringar år 2013 avsågs anmälningsbenägenheten stimule-
ras ytterligare, genom att anmälningsskyldiga i vissa fall kan erbjudas ett 
möte tillsammans med barn, vårdnadshavare och socialtjänst (14:1 a SoL), 
samt genom att den anmälningsskyldige som har anmält kan begära att 
bli informerad om huruvida utredning har inletts eller redan pågår (14:1 
b SoL). Samma år har också, som ovan nämnts, anmälningsskyldigheten 
(14:1 SoL) och anmälningsuppmaningen (14:1 c SoL) omformulerats till 
att avse kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

4.1.2.3 Omedelbar skyddsbedömning

En barnavårdsutredning inleds vanligen med en anmälan om ett misstänkt 
missförhållande.1014 Ett ärende hos socialnämnden kan också uppkomma 

1010. För en genomgång av lagändringar avseende anmälningsskyldigheten, se Mattsson 
(2002b).

1011. Hänvisningar till 14:1 SoL finns numera i bl.a. skollagen (2010:800), patient-
säkerhetslagen (2010:659) tandvårdslagen (1985:125), polislagen (1984:387) 3 §, lagen 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt 5 §, lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och 
anhållna m.fl. 27 §, lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning och i förordningen 
(1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder.

1012. Se prop. 2002/03:53 s. 64 f., där ett antal studier refereras.
1013. Prop. 2002/03:53 s. 64 f.
1014. Det bör noteras att lagen inte uppställer något krav på anmälans form. Såväl munt-

liga som skriftliga anmälningar kan förekomma och ska beaktas. Clevesköld m.fl. (2005) 
s. 102. Enligt Socialstyrelsen bör dock en anmälan från anmälningsskyldig göras skriftligt, 
och en muntlig anmälan bör bekräftas skriftligt, se SOSFS 2003:16. Angående möjligheter 
för olika anmälare att vara anonyma se t.ex. Clevesköld m.fl. (2005) s. 106 f. Se även JO dnr 
1333-2000, där beslut att inleda utredning grundades på en anonym anmälan per telefon. 
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genom ansökan, genom att ett barn självmant tar kontakt eller utifrån att 
nämnden gör egna iakttagelser.1015 Socialnämnden har, enligt 11:1 SoL, 
skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, 
anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som 
kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

När en anmälan inkommit som rör kännedom eller misstanke om att 
ett barn far illa, är socialnämnden enligt 11:1 a SoL skyldig att genast göra 
en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd (s.k. omedel-
bar skyddsbedömning). En sådan bedömning ska dokumenteras. Innan en 
utredning sätts igång, görs i regel en bedömning av om aktuella sakförhål-
landen kan föranleda någon åtgärd av nämnden, s.k. förhandsbedömning. 
I förarbetena till SoL angavs att en utredning inte ska inledas om det redan 
från början står klart att nämnden inte kommer att vidta några åtgärder, 
och att en bedömning därmed först bör göras av om innehållet i anmälan 
kan leda till någon åtgärd av nämnden.1016 Med tanke på att utrednings-
skyldigheten är strikt utformad i lagen (11:1 SoL), har det ansetts oklart 
hur långt socialnämndens möjligheter att förhandsbedöma sträcker sig.1017 

Sedan 1 januari 2013 gäller därför att beslut om att inleda eller inte 
inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 14 
dagar efter det att anmälan har kommit in.1018 Syftet med den lagstadgade 
gränsen på fjorton dagar är att förkorta tiden inför beslut om utredning 
och att på så sätt minska ovissheten, och öka rättssäkerhet en, för berörda 
barn och föräldrar. Tidsbegränsningen utgör led i strävan att göra hela 
processen från anmälan till eventuell utredning och påbörjad insats så kort 
som möjligt och avser att tvinga fram bättre rutiner och en mer utveck-
lad metodik.1019 Tidsperioden kan förlängas vid synnerliga skäl, vilket är 
en möjlighet avsedd att tolkas restriktivt. Organisatoriska skäl, arbetsan-
hopning eller bristande resurser för hantering av anmälningar utgör inte 
synnerliga skäl för att förlänga tiden. Undantagsfallen utgörs av lägen när 
det finns uppenbara skäl som gör det omöjligt att hinna ta ställning till 
anmälan innan tidsgränsen gått ut. I propositionen anges som exempel att 
det trots ansträngningar inte går att få tag i familjen.1020

JO uttalade att en sådan anmälan måste behandlas med särskild försiktighet, men att grund 
saknas att avfärda en anmälan bara för att den är anonym; själva innehållet i anmälan måste 
vara avgörande för hur nämnden ska hantera den.

1015. Clevesköld m.fl. (2005) s. 104 och Leviner (2011) s. 114. Det bör i sammanhanget 
nämnas att barn formellt inte kan initiera ett ärende hos socialtjänsten (t.ex. ansöka om in-
satser) p.g.a. avsaknad av processbehörighet. Barnets vårdnadshavare är dess ställföreträdare. 
Se vidare avsnitt 4.1.3.2 nedan.

1016. Prop. 1979/80:1 s. 562.
1017. Se t.ex. Leviner (2011) s. 196 f. om det oklara rättsläget samt JO dnr 1909-2010.
1018. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det 

barn som anmälan avser. 11:1 a 2 st. SoL.
1019. Prop. 2012/13:10 s. 58 f. och 132.
1020. Prop. 2012/13:10 s. 60 och 132.
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214 Vägen genom förvaltningsprocessen

I normalfallet ska dock en bedömning (av om utredning ska inledas eller 
inte) ta kortare tid än maxgränsen på 14 dagar. Att anledning finns att ha 
upprepade kontakter med familjen utgör i sig skäl för att inleda utredning: 
Om upprepade kontakter tas med familjen (föräldrarna) utan att utredning 
inleds finns risk att barnets behov inte synliggörs.1021 Det finns begräns-
ningar för vilka kontakter som kan tas innan en förhandsbedömning  över-
går till att vara en utredning. Av JO:s bedömningar framgår att en utgångs-
punkt för förhandsbedömningen – dvs. att (i maximalt 14 dagar) avvakta 
beslut om utredning – är att nämnden inte inhämtar uppgifter från någon 
utomstående: Att inhämta sådana uppgifter är en åtgärd som innebär att en 
utredning anses inledd.1022 Om å andra sidan nämnden anser att anmälan 
inte bör föranleda ett ärende, ska inte heller några utredningsåtgärder vid-
tas. Inledande av utredning (eller att inte inleda utredning) sker genom ett 
beslut som dokumenteras. Begreppet utredning omfattar all den verksam-
het som syftar till att göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i 
ett ärende.1023

4.1.2.4 Underrättelse när utredning har inletts

När utredning har inletts, ska den som berörs av en sådan utredning under-
rättas genast, om inte särskilda skäl talar emot det.1024 Om barnet har två 
vårdnadshavare ska således båda underrättas, oavsett om de bor tillsam-
mans eller inte.1025 Bestämmelsens lydelse är från den 1 januari 2013 juste-
rad, i syfte att lagfästa rådande praxis om att underrättelse kan avvaktas i 
vissa särskilda undantagsfall.1026 Sådana fall kan vara att barnet själv berät-
tat om missförhållanden och upplever ett stort obehag inför att föräldrarna 
underrättas. Ett visst rådrum kan då behövas för att träffa barnet ytterligare 
och för att kunna förbereda kontakten med föräldrarna. Kanske behöver 
också övervägas det eventuella behov av skydd som kan uppstå i och med 
att informationen om inledd utredning når föräldrarna. Andra situationer 
kan, enligt propositionen, vara när en polisanmälan  har gjorts om miss-
tanke om brott mot barnet av någon närstående och polisen behöver hålla 
förhör innan föräldrarna underrättas om misstanken.1027 Även före denna 
tydliggörande lagändring gällde, enligt Socialstyrelsens allmänna råd, att 
nämnden behövde samråda med polis eller åklagare innan vårdnadshavare 

1021. Prop. 2012/13:10 s. 59.
1022. Se JO 1999/2000 s. 238 och JO 1995/96 s. 312.
1023. Prop. 1979/80:1 s. 562.
1024. 11:2 st. 4 SoL.
1025. JO dnr 3846-2001. Huruvida också barnet bör informeras om att utredning inletts, 

se vidare Mattsson (2002a) s. 223 f.
1026. Prop. 2012/13:10 s. 133. Se även JO 2004/05 s. 202 och JO 1999/2000 s. 243. 

Avseende helt utebliven underrättelse, se JO 2004/05 s. 202 och JO 2005/06 s. 208.
1027. Prop. 2012/13:10 s. 62 och 133.
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underrättas i utredningar avseende ett misstänkt brott mot ett barn med 
misstänkt inom familjen.1028

4.1.3 Barnavårdsutredningens principer och 
utredningsåtgärder

4.1.3.1 Övergripande principer för handläggningen

Av regeringsformen följer att den offentliga makten ska utövas under 
lagarna, och med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet.1029 Vidare framgår att domsto-
lar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvalt-
ningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet.1030

Att den offentliga makten ska utövas under lagarna, dvs. legalitetsprin-
cipen, innebär ett krav på maktutövningens normbundenhet i motsats till 
godtycke. Detta brukar i förvaltningsrätten utvecklas i två punkter, dels 
att myndigheters beslut alltid måste ha något slags författningsstöd, dels 
att beslut som är betungande för medborgarna förutsätter ett kvalificerat 
författningsstöd, helst lagstöd.1031 Grundlagens krav på saklighet och opar-
tiskhet samt att beakta allas likhet inför lagen uttrycker den offentligrätts-
liga objektivitetsprincipe n. Med saklighet avses främst att myndigheternas 
beslut inte ska gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd 
i lag, medan kravet på opartiskhet i huvudsak avser hur en beslutsprocess 
kan uppfattas utåt.1032 Kravet på likabehandling överlappar saklighetskra-
vet (det är sällan sakligt att inte behandla lika fall lika) och innebär främst 
ett krav på viss konsekvens i beslutsfattandet.1033

Vidare innebär proportionalitetsprincipen  i sammanhanget att myn-
digheten får ingripa i ett väsentligt enskilt intresse endast om ingreppet 
kan antas leda till det avsedda resultatet.1034 Ingreppet får aldrig vara mer 
långtgående än vad som behövs och får göras endast om det avsedda resul-
tatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som uppstår för den som 
ingreppet riktas mot. Principerna om legalitet, objektivitet och proportio-
nalitet utgör grunden för vad som i EU:s rättighetsstadga benämns god 
förvaltning.1035

1028. SOSFS 2006:12. Se även JO 2004/05 s. 202.
1029. 1:1 st. 3 och 1:2 st. 1 RF.
1030. 1:9 RF.
1031. Sterzel (2012) s. 73. Se även avsnitt 3.1.3.4 ovan.
1032. Bull (2012) s. 101 ff. Angående det sistnämnda bör uppmärksammas att FL inne-

håller regler om jäv; den som är jävig får inte handlägga ärendet. Se 11–12 §§ FL och 6:24–27 
KL.

1033. Se vidare Bull (2012) s. 97 ff.
1034. Se även avsnitt 3.1.3.5 ovan.
1035. Art. 41 EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Se vidare SOU 2010:29 s. 69 ff. 

Förvaltningslagsutredningen föreslår att legalitets- objektivitets och proportionalitetsprinci-
perna lagfästs i ny förvaltningslag. SOU 2010:29 s. 185.
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216 Vägen genom förvaltningsprocessen

Det finns en allmän lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka.  
Enligt 6 § FL ska varje myndighet lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten. För socialtjänstens verksamhet som avser 
barn som far illa eller riskerar att fara illa finns också ett särskilt krav på 
samverkan. Socialnämnden ska, enligt 5:1 a SoL, i sådana frågor samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska 
aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. De vanligaste samarbets-
parterna förväntades enligt förarbetena bli skolan, förskolan, polisen samt 
hälso- och sjukvården. Kriminalvården och Försäkringskassan omnämndes 
som exempel på andra tänkbara samarbetspartners.1036 Av Socialstyrelsens 
uppföljning år 2006 av bestämmelsens tillämpning framgår att de flesta 
kommunerna samverkar på övergripande nivå, i första hand med aktörer 
inom den egna kommunen (skola och förskola) och en stor andel även med 
barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och mödrahälsovården.1037 I för-
arbetena till bestämmelsen angavs att den vinst man ämnar uppnå för det 
enskilda barnet exempelvis är att problemen kan upptäckas tidigare och 
barnet få nödvändiga insatser.1038 Samverkan är också avsedd att ske i indi-
vidärenden. Även om det i sådana inte alltid är klarlagt att barnet faktiskt 
far illa, ska samverkan enligt propositionen ske ändå, som en hjälp i arbetet 
med att få en god helhetsbild av barnets situation som ett sätt för de olika 
inblandade verksamheterna att samordna eventuella insatser.1039

Socialnämnden har ett lagstadgat utredningsansvar. Av 11:1 SoL fram-
går att om det blir känt för socialnämnden att ett barn kan vara i behov 
av stöd och skydd är nämnden skyldig att utreda hur behovet ska kunna 
avhjälpas.1040 Detta följer av officialprincipen, som innebär att en myn-
dighet är skyldig att utreda varje ärende som hanteras.1041 Principen, som 
är central i förvaltningsrätten, framgår av 8 § FPL och tillämpas analogt 
ifråga om förvaltningsmyndigheter.1042 Utredningsansvaret har beskrivits 
som ett värn för rättssäkerhet en, eller en följd av kravet på rättssäkerhet. 
Den välinformerade myndigheten kan fatta det korrekta och lämpligaste 
beslutet, och om alla fakta är kända kan också enskildas rättigheter tas till-
vara.1043 Utredningsansvarets innebörd varierar beroende på ärendet; ären-
det ska bli så utrett som dess beskaffenhet kräver. Ansvaret anses komma 
till starkast uttryck då fråga är om ingripande mot den enskilde från det 
allmännas sida, exempelvis vid ärenden enligt LVU: I sådana ärenden är det 

1036. Prop. 2002/03:53 s. 107 f. Detta är en utvidgad skyldighet jämfört med den upp-
maning till samverkan (vid behov) i individärenden och den uppsökande verksamheten som 
finns i 3:4–5 SoL.

1037. Socialstyrelsen (2006g) s. 15 f.
1038. SOU 2001:72 s. 137.
1039. Prop. 2002/03:53 s. 107.
1040. Prop. 1979/80:1 s. 562.
1041. Se vidare Lundin (2012) s. 197 ff.
1042. Förvaltningslagsutredningen föreslår dock att principen lagfästs även i FL. SOU 

2010:29 s. 419.
1043. Lundin (2012) s. 201.
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klart att inblandade myndigheters utredningsskyldighet sträcker sig mycket 
långt.1044 JO har i sammanhanget uttalat att socialnämnden har ett – genom 
lag bestämt – mycket vidsträckt ansvar för barn och ungdomar, och därmed 
motsvarande utredningsansvar.1045 Syftet med officialprincipen – utred-
ningsansvaret – är att beslutsmyndigheten ska ha ett så gott underlag som 
möjligt då beslutet fattas; utredningen ska ges den omfattningen att den 
kan leda till ett sakligt korrekt slut. Ett sakligt korrekt slut kräver i sin tur 
en tillförlitlig utredning och ju mer ingripande de beslut är som nämnden 
får fatta, ju mer angeläget framstår kravet på ett tillförlitligt beslutsunder-
lag.1046 För att domstolen ska kunna göra en prognos över risken att barnet 
utsätts för skada, krävs fullgott beslutsunderlag; en robust och genomskin-
lig utredning.1047 En utredning som inte tydligt klargör barnets behov och 
intressen kan, utifrån principen om barnets bästa, sägas vara bristfällig.1048

För utredningens bedrivande finns också en hänsynsprincip . Utred-
ningen ska enligt 11:2 SoL bedrivas så att inte någon utsätts för skada 
eller olägenhet, vilket anses ha särskild betydelse i integritetskänsliga fall, 
såsom när en förälder misstänks för att ha förgripit sig på sitt barn, sexuellt 
eller på annat sätt.1049 Utredningen ska inte heller, enligt samma bestäm-
melse, göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna 
i ärendet; detta följer också av proportionalitetsprincipen. Socialnämndens 
utredningsansvar begränsas således av principerna om hänsyn och propor-
tionalitet, och mot en fullständig utredning står också effektivitetskrav och 
bristande resurser.1050 Därtill gäller övergripande att socialtjänstverksam-
heten ska bygga på respekt för de inblandade människornas integritet och 
självbestämmanderätt.1051

För barnavårdsutredning finns ett lagstadgat krav på skyndsamhet .1052 
Utredningen ska, enligt 11:2 st. 3 SoL, bedrivas skyndsamt och vara slut-
förd inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta 
att förlänga utredningen för viss tid. Socialnämnden får dock inte besluta 
att förlänga utredningen ”tills vidare” utan måste fatta ett nytt beslut för 
viss bestämd tid.1053 En förlängning av tiden kan enligt förarbetena exem-
pelvis bli aktuell när en barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning i 

1044. Lundin (2012) s. 203 f.
1045. JO 1996/97 s. 135. Se även HFD dom 2011-12-09 i mål nr 3211-11 där domstolen 

påpekar att det för tillämpning av LVU krävs att det ska finnas en påtaglig risk för att barnets 
hälsa eller utveckling skadas – och att det följer ett motsvarande högt krav på utredningen att 
visa att det rekvisitet är uppfyllt när nämnden ansöker om vård. Se även RÅ 1987 ref. 160 
angående utredningens tillräcklighet som underlag och vidare Leviner (2011) s. 175 ff.

1046. Prop. 1979/80:1 s. 398.
1047. Kaldal (2010) s. 349.
1048. Leviner (2011) s. 168.
1049. Norström & Thunved (2006) s. 186.
1050. Lundin (2012) s. 201.
1051. 1:1 st. 3 SoL.
1052. Krav på skyndsamhet finns även i mål och ärenden som rör LVU, se 33 § LVU.
1053. Prop. 1996/97:124 s. 124.
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ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den föreskrivna 
tiden.1054 Skäl till förlängning av utredningstiden kan också vara att nya 
anmälningar har inkommit eller att familjen håller sig undan.1055

Vidare utgörs allmänna principer för handläggning av ärenden inom 
socialtjänsten av att varje ärende där någon enskild är part ska handläg-
gas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts 
(7 § FL). När åtgärder rör barn ska, enligt 1:2 SoL, särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver. Vid beslut eller andra åtgärder som rör 
vård- eller behandlingsinsatser för barn, liksom vid beslut i ett LVU-ärende 
(dvs. exempelvis beslut om läkarundersökning  eller omedelbart omhänder-
tagande) ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.1056 Av 11:10 st. 1 
SoL framgår vidare att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter 
i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller 
hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Bar-
nets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans 
eller hennes ålder och mognad.1057 Bestämmelsen tydliggör socialtjänstens 
ansvar för förverkligandet av barnets rätt att komma till tals. I förarbetena 
lyfts fram att det är viktigt att barnet får möjlighet att framföra sina åsikter 
i en miljö som känns trygg för barnet och att metoder och arbetssätt är väl 
anpassade till barnets förutsättningar. Om barnet inte är i stånd att bilda 
egna åsikter – eller inte vill framföra sina åsikter – ska barnets inställning 
så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt, exempelvis genom inhäm-
tande av uppgifter från någon närstående eller företrädare för barnet.1058 
Vidare anges att inställningen kan klarläggas genom dokumentation av vad 
barnet tidigare har framfört, vilket måste betraktas som avsett för undan-
tagsfallen, då det samtidigt framhålls att behovet av att klarlägga barnets 
inställning är särskilt stort i de fall då barnet är i behov av skydd.1059

En förutsättning för att barnet ska kunna framföra sina åsikter är att 
barnet har fått den information som krävs för att sätta sig in i frågan. När 
en åtgärd rör ett barn, har barnet enligt 11:10 SoL rätt till relevant infor-
mation.  Med relevant information avses vederhäftig information som är 
av betydelse för barnet i ärendet. Informationen ska inte enbart omfatta 
faktauppgifter, utan även information om följderna av barnets inställning 
och möjliga resultat av utredningen eller utgången i målet.1060

1054. Prop. 1996/97:124 s. 180.
1055. Socialstyrelsen (2006b) s. 40. Det bör noteras att det endast är sådana förhållanden 

som socialtjänsten inte själv råder över som kan utgöra skäl till förlängning. Hög arbetsbe-
lastning, semester, byte av handläggare, etc. är inte godtagbara skäl. Se vidare, Socialstyrelsen 
(2006b) s. 90.

1056. 1:2 st. 2 SoL och 1 § 5 st. LVU. Ang vad som utgör ett ärende enligt SoL resp. LVU 
se vidare avsnitt 4.1.3.5 nedan.

1057. Se även 36 § LVU med motsvarande skrivningar.
1058. Prop. 2012/13:10 s. 135.
1059. Prop. 2012/13:10 s. 135.
1060. Prop. 2012/13:10 s. 35.
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I en utredning om stöd eller skydd är vidare såväl barnet som dess vård-
nadshavare part.1061 Den som har ställning som part – i ett ärende som 
rör myndighetsutövning1062 – har enligt 16 § FL rätt att ta del av det som 
har tillförts ärendet, s.k. partsinsyn . Part ska enligt 17 § underrättas om 
utredningsmaterialet och få möjlighet att yttra sig över det, innan ärendet 
avgörs. Genom denna kommunikationsprincip, som också påminns om 
i 11:8 SoL, får den enskilde kännedom om alla de omständigheter som 
nämnden grundar sitt beslut på och tillfälle att komplettera och kontrollera 
utredningsmaterialet och får därmed också större möjligheter att ta tillvara 
sin rätt. Parts rätt till insyn respektive myndighetens kommunikationsplikt 
innebär dock i förhållande till barn – som ju, om offentligt biträde och 
tillika ställföreträdare inte utsetts, företräds av vårdnadshavare – att det 
främst kommer ifråga för barnets vårdnadshavare. En förälder som inte är 
vårdnadshavare, men till exempel umgängesberättigad, är endast part om 
umgängesfrågan är föremål för prövning.1063

Inom socialtjänsten gäller som huvudregel sekretess  för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden.1064 Sekretess till skydd för ett barn gäller 
inte i förhållande till barnets vårdnadshavare, i den utsträckning vårdnads-
havare har rätt och skyldighet att bestämma om barnets personliga ange-
lägenheter, såvida det inte kan antas att barnet lider betydande men om 
uppgiften röjs för vårdnadshavare.1065 Den generella socialtjänstsekretessen 
gäller exempelvis inte beslut om omhändertagande, och i övrigt finns ett 
antal s.k. sekretessbrytande regler.1066 Sekretessen hindrar exempelvis inte 
parters rätt till insyn, och uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretessen 
får lämnas till brottsutredande myndigheter, om de angår misstanke om 
brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB mot någon som inte fyllt 18 år.1067

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett 
ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. Krav finns på 
dokumentation av handläggning av ärenden som rör enskilda samt genom-

1061. Barn under 15 år kan dock inte föra sin egen talan, se vidare i nästa avsnitt, 4.1.3.2, 
om barnets ställning under barnavårdsutredning.

1062. Begreppet myndighetsutövning är inte definierat i lag, men har definierats som 
utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmåner, skyldigheter, etc, grundad på 
bestämmelse i författning eller konkret beslut av de högsta statsorganen. Se Bohlin & Warn-
ling-Nerep (2009) s. 62 f. I Förvaltningslagsutredningens betänkande En ny förvaltningslag 
föreslås att begreppet utmönstras ur FL. SOU 2010:29 s. 109 f.

1063. Enbart det förhållandet att umgängesfrågan mer allmänt övervägs under en utred-
ning, medför dock inte att den umgängesberättigade föräldern ska betraktas som part i ären-
det. JO Dnr 3304-2006. Se även JO 1991/92 s. 213 och JO 1996/97 s. 287. I det sistnämnda 
fallet blev en vårdnadshavare genom tingsrätts beslut umgängesförälder under utredningens 
gång.

1064. Sekretess gäller enligt 26:1 OSL om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 
att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Om detta erinras i 15:3 
SoL. Närmare om sekretess inom socialtjänsten, se Ekroth & Fridström Montoya (2010).

1065. 12:3 OSL.
1066. Se 26:7 OSL och närmare i Ekroth & Fridström Montoya (2010).
1067. 10:3 och 10:20–22 OSL.
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220 Vägen genom förvaltningsprocessen

förande av beslut om stödinsatser, vård och behandling.1068 Med handlägg-
ning av ärenden avses alla åtgärder från det att ett ärende anhängiggjorts 
till dess att det avslutas genom beslut.1069 Att de utredningsåtgärder som 
vidtas – inte minst samtal med barn – dokumenteras på ett fullgott sätt är 
centralt för möjligheten att uppnå ett riktigt beslut.1070

Beträffande polisanmälan  bör, enligt Socialstyrelsens allmänna råd, 
misstanke om brott mot barn (brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB samt lagen 
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor) skyndsamt polis-
anmälas, om det är till barnets bästa, och vid oklarheter bör polis eller 
åklagare konsulteras.1071 Socialtjänstens rätt och möjlighet att göra polisan-
mälan följer också av 12:10 SoL och 10:21 OSL. I Socialstyrelsens vägled-
ning vid bedömning av om polisanmälan ska göras när ett barn misstänks 
vara utsatt för brott,1072 understryks att huvudprincipen är att en misstanke 
om brott mot barn skyndsamt bör polisanmälas om det är till barnets bästa 
och självfallet vid stark misstanke om våld och sexuella övergrepp mot 
barn. I vissa fall kan dock motivationsarbete behövas för att barnet ska 
inse värdet och behovet av en anmälan mot den misstänkte.1073 Motivering 
till att polisanmälan  görs – alternativt inte görs – ska dokumenteras i bar-
nets personakt. Vidare anför Socialstyrelsen att de viktigaste motiven till 
varför socialnämnden bör göra polisanmälan är barnets behov av skydd, 
rättssäkerhet  och rätten till skadestånd, att rättsprocessen är viktig för den 
sociala utredningen, prevention, respektive den misstänktes intresse av att 
utredningen av det misstänkta brottet sköts professionellt, dvs. av de rätts-
vårdande myndigheterna.1074

4.1.3.2 Barnets ställning under barnavårdsutredning

Barn företräds normalt av sina vårdnadshavare. Vårdnadshavare har rätt 
och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelä-
genheter och är barnets legala ställföreträdare.1075 Barn som har fyllt 15 
år har rätt att själv föra sin talan i ärenden enligt SoL och LVU, dvs. de är 
processbehöriga.1076

1068. Se 11:1 st. 2 och 11:5 SoL. Dokumentationen ska, enligt 11:5 SoL, utvisa beslut 
och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. 
Se även 11:6 SoL att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet, 
samt SOSFS 2006:5 som utgör föreskrifter om dokumentation vid handläggning av ärenden 
och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

1069. Norström & Thunved (2006) s. 190.
1070. Leviner (2011) s. 167 f., Kaldal (2010) särskilt s. 153 och 167.
1071. SOSFS 2006:12. Här poängteras också att nämnden bör samråda med polis eller 

åklagare innan vårdnadshavare underrättas om att en utredning inleds.
1072. Socialstyrelsen (2012f).
1073. Socialstyrelsen (2012f) s. 38.
1074. Socialstyrelsen (2012f) s. 39 f.
1075. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavare ta allt större 

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6:11 FB.
1076. 11:10 st. 2 SoL och 36 § 2 st. LVU
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Barn under 15 år är som nyss ovan nämnts part i utredningen och 
har – i likhet med äldre barn – talerätt, men barnets talan förs av dess 
vårdnadshavare i egenskap av ställföreträdare för barnet (eftersom bar-
net inte är processbehörigt).1077 I mål och ärenden enligt LVU (exempelvis 
om beredande av vård och omedelbart omhändertagande) ska offentligt 
biträde förordnas för den som åtgärden avser (barnet) samt för hans eller 
hennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde sak-
nas.1078 Socialnämnden har skyldighet att verka för att offentligt biträde 
utses genom att – oberoende av om den enskilde har begärt det – anmäla 
behovet hos förvaltningsrätten. Eftersom ett offentligt biträde redan på 
ett tidigt stadium i ett LVU-ärende kan göra viktiga insatser genom att 
bidra till att socialnämndens utredning blir fullständig och nyanserad, bör 
frågor om förordnande av offentligt biträde enligt JO övervägas så snart 
som möjligt.1079 Även i Socialstyrelsens allmänna råd betonas att det offent-
liga biträdets insatser oftast är särskilt betydelsefulla på utredningsstadiet: 
Genom ett förtroendefullt samarbete med den enskilda parten torde ett 
biträde ofta kunna bidra till ett tillförlitligt och fullständigt beslutsunderlag 
och en nyanserad bedömning av olika förhållanden.1080

I lagen anges att om offentligt biträde behövs både för barnet och barnets 
vårdnadshavare – och det inte finns motstridiga intressen mellan dem – för-
ordnas ett gemensamt biträde (39 § 2 st.). Motstridiga intressen anses dock 
regelmässigt föreligga när beslut om omhändertagande eller ansökan om 
vård grundas på förhållanden i hemmiljön, och det normala, dvs. huvud-
regeln, i dessa ärenden att två biträden utses – ett för barnet och ett för 
vårdnadshavare.1081 Den som är förordnad som offentligt biträde för någon 
som är under 15 år – utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren – 
är utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare i det mål eller ärende 
som förordnandet avser, enligt 36 § 3 st. LVU. Det offentliga biträdet för 
barn under 15 har således två roller; dels att vara barnets biträde, dels 
att vara barnets ställföreträdare. Genom att det offentliga biträdet också 
är ställföreträdare får barnet en självständig ställning i förhållande till 
vårdnadshavare (och socialnämnd) och barnet kan genom ställföreträda-
ren överklaga domstolsavgöranden och vidta andra processhandlingar.1082 
När ett offentligt biträde har förordnats för barnet saknar vårdnadshavare 
behörighet att föra barnets talan i ärendet eller målet.1083

1077. Prop. 1994/95:224 s. 23.
1078. 39 § LVU, med tillämpning av lagen (1996:1620) om offentligt biträde. I ärenden 

hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten, 39 § 3 st. LVU.
1079. Se JO dnr 2410-1997.
1080. SOSFS 1997:15 s. 109 f.
1081. Prop. 1994/95:224 s. 45, SOSFS 1997:15, s. 98 f.
1082. Prop. 1994/95:224 s. 46. Se även Socialstyrelsen (2006b) s. 150. Ett annat sätt som 

barnets ställföreträdarskap kan utövas på är genom förordnande av god man.
1083. HFD 2011 ref. 78.
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Angående de två olika roller som det offentliga biträdet tillika ställföre-
trädaren för barnet har, bör noteras att ställföreträdarskapet avser att före-
träda det processobehöriga barnet, och att biträdesrollen avser att biträda 
barnet i barnets talan.1084 I propositionen till bestämmelsen om offentligt 
biträde tillika ställföreträdare uttalas att dennes uppgift är att tillvarata 
barnets intressen, genom att framföra barnets synpunkter och önskemål 
och, i de fall biträdet har en annan uppfattning än barnet; med beaktande 
av barnets önskemål hävda den uppfattning som biträdet anser bäst tjä-
nar barnets intresse. Vidare ska biträdet bevaka att nödvändig utredning 
angående barnets person inhämtas, exempelvis utlåtanden från barnpsy-
kologer. Om barnet så önskar, ska biträdet se till att beslut och domar blir 
överklagade.1085

Att samma person både tillvaratar barnets rättigheter i processen (bar-
nets möjligheter att få komma till tals) och bedömer vad som är barnets 
bästa har i doktrin bedömts vara tveksamt. Det finns ingen reglering om 
de olika uppdragens innehåll, och således ingen lagreglerad skyldighet för 
det offentliga biträdet och tillika ställföreträdaren att se till att barnets röst 
tillförs målets bevismaterial; rättstillämpningen kan variera beroende på 
den enskilde representantens egen syn på värdet av uppgifter från barnet 
som bevismedel och på hans eller hennes förmåga att utröna vilka intressen 
barnet har.1086 Det finns heller inga särskilda kompetenskrav stadgade: Till 
offentligt biträde (och tillika ställföreträdare för barn) får förordnas en 
advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är 
lämplig för uppdraget.1087

Vad barnet kan åstadkomma med sin talerätt i sociala mål anses vara 
osäkert.1088 Barnet har ingen initiativrätt i mål rörande beredande av vård 
enligt LVU, dvs. barnet kan inte väcka talan om att bli ställd under vård.1089 
Barnet kan förstås anmäla sin egen situation till socialnämnden, men inte 
kräva ett beslut om ansökan om LVU. Barnet har dock argumentationsrätt, 
vilket innebär en rätt att framlägga bevisning, framföra sina åsikter samt 
utnyttja reglerna om partsinsyn  och kommunikation.1090

Vidare har barnet – i något oklar omfattning – klagorätt. Utrymmet för 
barnet att överklaga beslut är begränsat. Dels mot bakgrund av att inte alla 
beslut socialtjänsten fattar är möjliga att överklaga enligt 16:3 SoL, exem-

1084. Se vidare Mattsson (2002a) s. 186 ff. I England har barnet dubbla representanter, 
dels en children’s guardian (ställföreträdare), dels en jurist med uppgift att biträda barnet i den 
rättsliga processen. Se vidare, a.a. s. 196 ff.

1085. Prop. 1994/95:224 s. 57.
1086. Mattsson (2002a) s. 438 och 441 f.
1087. Se 39 § 3 st. LVU, 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde och 26 § 1 st. rätts-

hjälpslagen (1996:1619).
1088. Se särskilt Mattsson (2002a) s. 168 ff.
1089. Prop. 1994/95:224 s. 23 Inte heller vårdnadshavare har denna initiativrätt, som 

tillkommer socialnämnden och – i enstaka fall, se 6 § 3 st. och 9 § st. 3 LVU – förvaltningsrätt. 
Se även Mattsson (2002a) s. 63 och 169.

1090. Se även Mattsson (2002a) s. 170 f.
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pelvis är beslut rörande inledande av barnavårdsutredning inte ett över-
klagbart beslut. Olika bedömningar som socialtjänsten gör, till exempel 
att inte ansöka om vård med stöd av LVU, kan inte heller överprövas.1091 
Dels krävs enligt 22 § FL (och 33 § FPL) generellt för klagorätt att beslutet 
ifråga har gått parten emot. Ett exempel på beslut som svårligen kan anses 
ha gått barnet emot är beslut om insatser på frivillig grund med stöd av 4:1 
SoL, även det ur barnet och dess ställföreträdares synpunkt finns andra 
åtgärder eller insatser som skulle kunna täcka barnets vårdbehov bättre.1092 
Barns möjlighet att överklaga domsbeslut behandlas även nedan i relation 
till domstolsprocessen (avsnitt 4.2.2.6).

I sammanhanget bör också nämnas den införda möjligheten för social-
nämnd att besluta om insatser till stöd för barnet mot en vårdnadshavares 
vilja, enligt 6:13 a FB. Mot bakgrund av att fråga är om en begränsning av 
en vårdnadshavares rätt att besluta om sitt barn, infördes i bestämmelsen 
en möjlighet att överklaga.1093 Eftersom tillämpning av 6:13 a FB förutsätts 
äga rum inom ramen för en barnavårdsutredning,1094 är barnet visserligen 
part i ärendet men företräds av dess vårdnadshavare i egenskap av ställfö-
reträdare för barnet. Tillämpning av bestämmelsen förutsätter att barnet 
har två vårdnadshavare med motsatt vilja angående insatserna, varav en 
vilja sammanfaller med socialnämndens. Frågan huruvida socialnämnds 
beslut med stöd av 6:13 a FB kan anses ha gått barnet – företrädd av två 
olika viljor – emot, är komplicerad.1095 Det som i första hand avses är att 
den vars vilja socialnämnden beslutar mot (en vårdnadshavare) ska kunna 
överklaga beslutet. Vid socialnämnds bedömning om huruvida beslut med 
stöd av 6:13 a FB är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa, krävs dock 
att barnets inställning klarläggs och beaktas.1096 I detta ingår enligt propo-
sitionen bland annat hänsyn till barnets reaktion på att vårdnadshavaren 

1091. Se vidare Leviner (2011) s. 113 f.
1092. Se Leviner (2011) s. 114 f.
1093. 6:13 a st. 2 och prop. 2011/12:53 s. 20.
1094. I propositionen framhålls att socialnämnds beslut ställer krav på en rättssäker 

handläggning hos socialnämnden, och hänvisar till nämndens möjlighet till helhetsbedömning 
(och ev. ansökan om LVU eller talan om vårdnadsändringar) och dess befogenheter att kon-
sultera sakkunniga och ta kontakter (11:2 SoL) och samtala med barn utan vårdnadshavares 
samtycke (11:10 st. 3) – i ärenden som avses i 11:2 SoL, dvs. utredning av om socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd. Se Prop. 2011/12:53 s. 17 ff.

1095. Rimligen borde, teoretiskt, ett beslut mot en vårdnadshavares vilja kunna anses 
ha gått barnet emot, eftersom den vårdnadshavare som tvångsbeslutet riktas mot också är 
barnets ställföreträdare och utövar barnets talerätt. Förklaringen till komplexiteten i relation 
till förvaltningsrättsliga spörsmål torde vara att bestämmelsen införts med den familjerättsliga 
regleringen i fokus, samt att den bygger på en förutsättning om att något som är både soci-
alnämndens och en vårdnadshavares vilja, också är barnets. Den huvudregel om motstridiga 
intressen som anses föreligga när beslut om omhändertagande eller ansökan om vård enligt 
LVU grundas på förhållanden i hemmiljön, anses därmed inte finnas när fråga är om denna 
typ av vård och tvång; även om förhållanden i hemmiljön motiverade bestämmelsen; se prop. 
2011/12:53 s. 15 om bestämmelsens betydelse vid misstanke om våld i familjen och när barnet 
kan ha behov av att bearbeta upplevelser av våld.

1096. Detta följer av 3:5 och 11:10 st. 1 SoL.
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224 Vägen genom förvaltningsprocessen

motsätter sig åtgärden, och hur ett beslut mot vårdnadshavarens vilja kan 
påverka relationen mellan barnet och vårdnadshavaren, samtidigt som det 
är viktigt att barnet inte uppfattar det som att ansvaret för beslutet ligger 
på honom eller henne.1097

4.1.3.3 Samtal med barnet

Socialnämnden har ett långtgående ansvar för att utreda barnets förhållan-
den i hemmet. Själva utredningen bör, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, 
ha en tydlig inriktning på barnets situation, hans eller hennes behov, och 
hur dessa tillgodoses.1098

En central utredningsåtgärd är samtal med det aktuella barnet. Den 
bestämmelse som tidigare fanns i SoL om att yngre barn bör höras, om det 
kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av 
det, har för utredningens vidkommande slopats.1099 Bestämmelsen ansågs 
ge socialnämnd möjlighet att avstå från att höra ett barn, varför en bestäm-
melse med innebörd att barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i 
frågor som rör dem (11:10 st. 1 SoL) bedömdes stå i bättre överensstäm-
melse med barnkonventionen.1100 Som nämndes ovan i relation till princi-
per för handläggningen, ska barnet ha möjlighet att framföra sina åsikter i 
en miljö som känns trygg för barnet och med metoder och arbetssätt är väl 
anpassade till barnets förutsättningar.

Av 11:10 st. 3 SoL framgår att barnet – vid en utredning om behov av 
ingripande till dess skydd eller stöd – får höras utan vårdnadshavares sam-
tycke och utan att vårdnadshavare är närvarande.1101 Socialnämnds befo-
genhet att prata med barnet utan vårdnadshavares samtycke eller närvaro 
infördes dels mot bakgrund av barnets rätt att komma till tals, dels för att 
socialnämnden ska få tillgång till ett tillräckligt underlag för att kunna ta 
ställning till om nämnden behöver ingripa.1102 Även om ingen regel finns 
att vårdnadshavares inställning måste kontrolleras före samtalet med bar-
net, uttalades i propositionen till bestämmelsen att vårdnadshavare bör 
informeras om samtalet innan det genomförs.1103 Ifråga om barn som har 
uppnått sådan mognad att de själva kan ta ställning till om de vill delta 
i utredningen, krävs inte vårdnadshavares medgivande, men vårdnadsha-
vare bör även i sådana fall bör informeras.1104 Hur socialtjänsten bör agera 

1097. Prop. 2011/12:53 s. 27.
1098. SOSFS 2006:12, s. 4.
1099. Se prop. 2012/13:10. Istället gäller enligt 11:10 st. 2 SoL (och 36 § st. 2 LVU) att 

ett barn som är yngre än 15 år får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det.
1100. Prop. 2012/13:10 s. 37 f.
1101. Detsamma gäller enligt samma bestämmelse vid en utredning på socialnämndens 

initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6:7 eller 6:8 FB.
1102. Prop. 2009/10:192 s. 15 ff. Bestämmelsen innebär dock inte att barnets egen vilja 

kan åsidosättas när han eller hon har en egen rätt att råda över frågan, a.a. s. 33.
1103. Prop. 2009/10:192 s. 33. Detta anses följa av 1:1 och 3:5 SoL.
1104. JO dnr 7161-2010.
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för att få till stånd ett samtal med barnet avgörs utifrån förutsättningarna i 
varje enskilt fall. Här anvisas dock i propositionen att kontakt med barnet 
på dess väg hem från skolan – utan att vårdnadshavare informerats – inte 
kan anses godtagbart.1105

Ifråga om hur barnsamtal ska genomföras finns inga bestämmelser i lag, 
men däremot i Socialstyrelsens allmänna råd och handbok om barnsam-
tal.1106 Av dessa källor framgår bland annat att det finns flera skäl för att 
ha fler än ett samtal med ett barn i samband med en utredning, att barn 
bör ges möjlighet att komma till tals var för sig om en utredning gäller flera 
barn i samma familj, och att det är viktigt att i beslutsunderlag tydligt skilja 
på vad som kommer från barnet och vad som är utredarens tolkningar.1107 
Ifråga om hur samtalet redovisas, anges vidare att det vid utredningssam-
tal ofta är nödvändigt att göra minnesanteckningar under samtalet, och 
att samtalsledaren efter samtalet ska föra in sakinnehållet i akten. Vikten 
av att barnets bidrag uppfattas och återges korrekt betonas; i dokumen-
tationen måste tydligt anges vad som är barnets spontana berättelse och 
vad som är svar på frågor, eller tolkningar av vad barnet har förmedlat. 
Situationen och förutsättningarna för samtalen måste också klargöras i 
dokumentationen.1108 Det barnet säger kan med fördel nedtecknas i direkt-
citat.1109 I sammanhanget bör noteras att lagregleringen (11:10 st. 1 SoL) 
uttryckligen anger att om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller 
hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.

Samtal med barn som har samband med frågan om brott har begåtts bör 
enligt JO inte hållas utan att socialtjänsten först samråder med polis eller 
åklagare.1110

4.1.3.4 Andra utredningsåtgärder

För bedömning av behovet av insatser får socialnämnden i sin utredning, 
enligt 11:2 SoL, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som 
behövs. Bestämmelsen förtydligar socialtjänstens rätt och skyldighet att i 
vissa fall genomföra en utredning utan vårdnadshavares samtycke. Bestäm-
melsen, som klargör att olika kontakter får förekomma i utredningsarbe-
tet, infördes 1998 i syfte att stärka socialtjänstens möjligheter att utreda 
barnets situation.1111 Exempel på sakkunniga som kan vara aktuella att 
konsultera är barnpsykologisk eller medicinsk expertis. Övriga kontakter 
som behöver tas kan exempelvis vara med barnets hem och familj i övrigt, 

1105. Prop. 2009/10:192 s. 33.
1106. SOSFS 2006:12 och Socialstyrelsen (2004c). Se även Kaldal (2010) s. 158.
1107. SOSFS 2006:12 och Socialstyrelsen (2004c) särskilt s. 57 och 72.
1108. Socialstyrelsen (2004c) s. 55 f.
1109. Prop. 2012/13:10 s. 41.
1110. JO dnr 7161-2010.
1111. Prop. 1996/97:124 s. 109 f.
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226 Vägen genom förvaltningsprocessen

skola, förskola, daghem och fritidshem.1112 Enligt Socialstyrelsens allmänna 
råd bör barnet och vårdnadshavare få lämna synpunkter bland annat på 
vilka personer som de bör kontaktas under utredningen.1113

I vissa kommuner används särskilda utredningsmodeller, som exem-
pelvis lägenhetsutredning.1114 En sådan utredning genomförs i en särskild 
lägenhet under en tid om cirka fyra veckor, och kombineras med stöd-
jande insatser. En särskild utredare är placerad i utredningslägenheten 
och ansvarar för det program som genomförs och för dokumentation av 
utredningen.1115

Om barnets berättelse eller annan information talar för att barnet kan 
ha utsatts för våld eller övergrepp är det angeläget att en läkarundersökning  
kommer till stånd.1116 Om det anses nödvändigt, kan socialtjänsten inom 
ramen för sin utredning begära att en läkarundersökning av barnet genom-
förs inom hälso- och sjukvården. Detta kräver samtycke av vårdnadshava-
re.1117 I ett ärende enligt LVU får dock socialnämnden, enligt lagens 32 §, 
besluta om läkarundersökning av barnet. Läkarundersökning ska, om den 
inte av särskilda skäl är obehövlig, alltid ske innan nämnden ansöker om 
LVU. Sådana särskilda skäl att underlåta läkarundersökning kan vara att 
barnet redan har genomgått en läkarundersökning eller att det föreligger 
en tillfredsställande utredning om barnets hälsotillstånd.1118 Läkarunder-
sökningen  anses ha dubbla syften. Den ska både utgöra en del av under-
laget för bedömningen av om samhället behöver ingripa till barnets skydd 
med stöd av LVU, och tillföra utredningen material av betydelse i behand-
lingsplaneringen.1119 Förordnandet av läkare kan avse exempelvis barnlä-
kare för undersökning av skador på barnets kropp och läkare vid BUP  för 
barnpsykiatrisk bedömning. I lagen anges att om läkarundersökningen inte 
lämpligen kan genomföras i barnets hem, får nämnden bestämma någon 
annan plats för den. Skrivningen har sin bakgrund i att det framför allt 
ifråga om små barn ansågs önskvärt att undersökningen, som kan vara ett 
oroande inslag, inte skedde i en för barnet främmande miljö.1120

1112. Norström & Thunved (2006) s. 186, Clevesköld, Lundgren & Thunved (2012) 
s. 188 ff. Här kan också noteras att 10:2 OSL anger att sekretess får brytas om det är nöd-
vändigt för att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Se i sammanhanget även JO 
1990/91 s. 366.

1113. SOSFS 2006:12 s. 3 f.
1114. Socialstyrelsen (2006b) s. 52.
1115. Se vidare Socialstyrelsen (2006b) s. 52 f.
1116. Prop. 1989/90:28 s. 70. Se även prop. 1979/80:1 s. 602 f. och Socialstyrelsen 

(2006b) s. 91.
1117. 6:11 FB. Vårdnadshavares samtycke krävs dock inte om barnet uppnått en sådan 

ålder och mognad att han eller hon själv bör få bestämma. Det bör observeras att läkares be-
dömning i dessa fall inte är detsamma som rättsintyg. Rättsintyg utfärdas endast på begäran 
av polismyndighet eller åklagare, se avsnitt 6.1.3.4 nedan. Tvångsvis läkarundersökning är ett 
påtvingat kroppsligt ingrepp som enligt 2:6 RF förutsätter lagstöd.

1118. Prop. 1979/80:1, spec. motiv LVU, s. 602.
1119. Prop. 1989/90:28 s. 69.
1120. Prop. 1979/80:1, spec. motiv LVU, s. 602 f.
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Det har ansetts råda viss oklarhet huruvida bestämmelsen i 32 § LVU 
verkligen medger läkarundersökning  av barnet mot vårdnadshavares vil-
ja.1121 Samtidigt skulle kravet på läkarundersökning innan socialnämnds 
ansökan om LVU – en ansökan som i sig innebär att vårdnadshavare inte 
samtycker – bli verkningslöst om det inte också innebar en befogenhet. 
Av JO:s bedömning framgår att läkarundersökning av barnet normalt bör 
kunna ske med vårdnadshavares medverkan, men om vårdnadshavare 
motsätter sig läkarundersökning kan nämnden – i undantagsfallen, med 
tillämpning av 32 § LVU – besluta om läkarundersökning mot vårdnads-
havares vilja.1122 Den omständigheten att vårdnadshavare motsätter sig 
en läkarundersökning av barnet anses också kunna utgöra underlag för 
att fatta beslut om omedelbart omhändertagande av barnet.1123 Det bör i 
sammanhanget också tydliggöras att om utredningen avser ett LVU-ärende 
(såsom omedelbart omhändertagande eller ansökan om vård med stöd av 
LVU) kan offentligt biträde förordnas för barnet enligt 36 och 39 §§ LVU 
som i vårdnadshavares ställe beslutar om läkarundersökning.

4.1.3.5 Begreppet LVU-ärende

Som framgått på några punkter i det närmast föregående är regleringen 
något olika beroende på om socialtjänsten bedriver en utredning där det 
verkar stå klart att vården kan ges med stöd av SoL (benämnt ett SoL-
ärende), respektive om nämnden i sin utredning anser att vård med stöd av 
LVU kan komma ifråga (ett LVU-ärende). En skillnad i regleringen är att 
vid ärenden enligt LVU ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut, 
och vid ärenden enligt SoL ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver.1124 Befogenheten att besluta om läkarundersökning mot vård-
nadshavares vilja gäller endast ärenden enligt LVU. Vidare har barnet – när 
fråga är om ett LVU-ärende – rätt till offentligt biträde.1125 Socialnämnds 

1121. Se särskilt Leviner (2011) s. 210 f. som menar att det troligen inte varit lagstiftarens 
avsikt att socialtjänsten skulle låta utföra läkarundersökning av ett yngre barn utan vårdnads-
havares samtycke, när vård med stöd av LVU inte ännu prövats av domstol. Leviner konstate-
rar att socialtjänsten inte har någon rättslig befogenhet att låta genomföra läkarundersökning 
utan vårdnadshavares samtycke under en barnskyddsutredning, a.a. s. 212. I ett JO-ärende 
avseende sjukvårdspersonal som inte kontaktat den andre vårdnadshavaren (tillika den som 
misstänktes för sexuella övergrepp mot barnet) innan läkarundersökning, framhävde JO att 
särskild företrädare kunde förordnats för barnet om det misstänkta brottet polisanmälts samt 
att såväl läkare som socialnämnd skulle ha kunnat polisanmäla i det aktuella fallet. Ärendet 
aktualiserade enligt JO behovet av information till hälso- och sjukvårdspersonalen om lag-
stiftningen om särskild företrädare för barn. JO 2003/04 s. 305.

1122. JO dnr 6320-2009. Se även t.ex. JO dnr 791-1997 med samma slutsats ang. 32 § 
LVU i ärende där vårdnadshavares uppfattning inte tillräckligt klarlagts innan läkarunder-
sökning och dessförinnan JO 1994/94 s. 292 med uttalande om att befogenheten enligt 32 § 
endast bör nyttjas i undantagsfall.

1123. JO dnr 6320-2009. Vidare angående omedelbart omhändertagande av barn, se ne-
dan, avsnitt 4.1.3.6.

1124. 1 § 5 st. LVU respektive 1:2 SoL.
1125. Offentligt biträde behandlas i avsnitt 4.1.3.2 ovan.
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möjlighet att prata med barnet utan vårdnadshavares samtycke kräver 
dock inte att fråga är om ett ärende enligt LVU; regleringen finns i SoL.1126 
Socialnämnds befogenhet att konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kon-
takter som behövs regleras också i SoL (11:1 st. 1) och gäller ifråga utred-
ning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd.

I vilket skede ett SoL-ärende kan eller bör anses övergå i ett LVU-
ärende – eller på vilka grunder ärendet redan inledningsvis kan eller bör 
avse LVU – framgår inte av lagstiftning eller riktlinjer. Det är nära förknip-
pat med vårdnadshavares (förväntade) inställning till vad som bedöms vara 
behövlig vård för barnet. Det är oklart om inriktningen på LVU ska grun-
das på att tillämpning av LVU inte kan uteslutas i utredningen, att vård 
eller åtgärder med stöd av LVU är en trolig utkomst, eller att vård med stöd 
av LVU har konstateras vara nödvändig.1127 I relation till frågan om utse-
ende av ett offentligt biträde för barnet har Socialstyrelsen uttalat att ett 
förordnande ska övervägas av nämnden så snart som möjligt när nämnden 
anser att vård utanför hemmet kan komma ifråga. I anslutning till detta 
uttalas att nämnden på ett sådant stadium inte kan veta om den eventuella 
vården kommer att ske med stöd av SoL eller LVU, och att biträdet i en 
sådan situation har en funktion att fylla vad gäller vårdnadshavarnas och 
barnets möjlighet att se vilka alternativ till en placering utanför hemmet 
som kan finnas i det enskilda fallet.

Om det däremot verkar stå klart att vården kan ges med stöd av SoL, 
bör socialnämnden avvakta med att anmäla behov av offentligt biträde.1128 
I ett kammarrättsfall från 2001, där fråga var om förordnande av offent-
ligt biträde för vårdnadshavare under utredning avseende barnmisshan-
del, konstaterade kammarrätten att det ofta finns behov av ett offentligt 
biträde redan under ärendets handläggning i socialnämnden och eftersom 
vård med stöd av LVU inte var utesluten i ärendet, skulle offentligt biträde 
ha förordnats.1129

4.1.3.6 Omedelbart omhändertagande

Om förhållandena bedöms vara sådana att det är sannolikt att barnet 
behöver beredas vård med stöd av LVU – och rättens beslut om detta inte 
kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets hälsa eller utveckling, eller 
med hänsyn till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 
vidare åtgärder hindras – får socialnämnden med stöd av 6 § LVU besluta 
att barnet omedelbart ska omhändertas.1130

1126. Denna befogenhet regleras i 11:10 st. 3 SoL.
1127. Se även Leviner (2011) s. 104.
1128. SOSFS 1997:15 s. 110.
1129. Kammarrätten i Stockholm, dom 2001-04-25 i mål nr 2452-2001.
1130. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens 

ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhänderta-
gandet och beslutet därefter anmälas vid nämndens nästa sammanträde, 6 § 2 st. LVU.
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Förutsättningarna för socialnämnden att besluta om omedelbart omhän-
dertagande är således dels att behov av vård enligt LVU bedöms vara san-
nolikt, dels att det finns ett omedelbart behov av vård eller att det av utred-
ningsskäl behövs ett omedelbart omhändertagande. Situationen kan enligt 
förarbetena bland annat vara sådan att socialnämnden fått kännedom om 
att ett barn utsätts för vanvård i hemmet, men inte anträffar föräldrarna, 
eller att det föreligger risk för att föräldrarna inte vill medverka vid utred-
ning om barnets behov av vård, till exempel att de motsätter sig en läkar-
undersökning  som nämnden anser vara nödvändig eller att de på annat 
sätt hindrar eller försvårar utredningen.1131 Vidare anger Socialstyrelsen i 
sin handbok exemplet att utredningen rör misstanke om våld eller sexuella 
övergrepp mot barn och den misstänkte inte frihetsberövats under utred-
ning av brott (under förundersökning), utan finns kvar i barnets hem.1132 
Vid misstanke om våld eller övergrepp mot barnet är socialnämnden skyl-
dig att se till att barnet får erforderligt skydd. Om tillräckliga säkerhetsåt-
gärder inte kan vidtas på frivillig grund måste tvångsåtgärder enligt LVU 
övervägas.1133 Av en undersökning som Socialstyrelsen låtit göra av domar 
i LVU-mål, framgick att de flesta ansökningarna om LVU inleddes med ett 
beslut om omedelbart omhändertagande av barnet.1134

Socialnämnds beslut om omedelbart omhändertagande gäller omedel-
bart och ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag 
då beslutet fattades, och rättens prövning ske så snart som möjligt; som 
huvudregel inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom 
in till rätten.1135 Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedel-
bart omhändertagande, ska socialnämnden inom fyra veckor från den 
dag då omhändertagandet verkställdes ansöka om att barnet ska beredas 
vård med stöd av LVU. Förvaltningsrätten får dock medge förlängning av 
denna fyraveckorsfrist, om ytterligare utredning eller någon annan särskild 
omständighet gör det nödvändigt.1136 Möjligheten till förlängning av tiden 
infördes med utredningar av sexuella övergrepp mot barn inom familjen i 
åtanke. Sådana misstankar leder enligt propositionen oftast till att social-
nämnden genom ett snabbt ingripande ser till att barnet och den misstänkte 
förövaren skiljs åt, och att en polisutredning inleds. Den sociala utredning 
som ska ligga till grund för en ansökan om vård för barnet är – när det är 
fråga om sexuella övergrepp – ofta komplicerad och tidskrävande. Många 

1131. Prop. 1979/80:1 s. 589 f.
1132. Socialstyrelsen (2006b) s. 93.
1133. SOSFS 1997:15 s. 41. JO har poängterat att barnets behov av skydd gör sig starkt 

gällande när det är fråga om just misstanke om barnmisshandel. Se t.ex. JO 1996/97 s. 262, 
där ett barn placerades tillsammans med sina föräldrar på ett utredningshem, trots att starka 
misstankar fanns om misshandel.

1134. Socialstyrelsen (2009) s. 30.
1135. Om det inte finns synnerliga hinder, ska rättens prövning ske inom en vecka, se 

vidare 7 § LVU. Se även 40 § LVU.
1136. 8 § LVU.
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230 Vägen genom förvaltningsprocessen

gånger kan exempelvis ett barnpsykiatriskt utlåtande och en läkarunder-
sökning  behövas, och alltför kort utredningstid kan leda till att en ansökan 
om vård blir otillräckligt underbyggd.1137

Om ansökan om vård med stöd av LVU inte har gjorts inom tidsfristen, 
upphör det omedelbara omhändertagandet. Det upphör också när rätten 
avgör frågan om vård, och i övrigt ska socialnämnden besluta om upphö-
rande om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande.1138 Domstols 
fastställande av ett omedelbart omhändertagande kan överklagas och bar-
net ska i sådana mål förordnas offentligt biträde enligt 36 och 39 §§ LVU. 
Beslut om att upphäva ett omedelbart omhändertagande måste betingas av 
barnets bästa och enligt HFD 2011 ref. 50 ska konsekvenserna för barnet 
av ett upphävande beaktas. En förutsättning för ett beslut om upphävande 
är, enligt HFD:s mening, att det framstår som mycket osannolikt att barnet 
inom kort kan komma att behöva omhändertas på nytt för att beredas vård 
enligt LVU.1139

4.1.4 Barnavårdsutredningens avslutande och ansökan om 
LVU

Barnavårdsutredningen ska ges den omfattningen att den kan leda till ett 
sakligt korrekt beslut, och när ett så fullständigt underlag som möjligt tagits 
fram ska det presenteras för socialnämnden. Utredningen ska utmynna i 
förslag till beslut i ärendet, och själva handläggningen av ett ärende avslu-
tas genom att nämnden fattar ett slutligt beslut.1140 Utredningen kan avslu-
tas med en plan över den vård som socialnämnden anser nödvändig (vård-
plan). Det är på grundval av den planen som vårdnadshavare (och barnet 
själv om det fyllt 15 år) ska ta ställning till om de samtycker till den vård 
som nämnden har ansett nödvändig.1141 Om barnet har två vårdnadshavare 
krävs samtycke av båda för att en placering utanför hemmet med stöd av 
SoL (dvs. frivillig) ska kunna göras.1142 Om endast en av vårdnadshavarna 
samtycker till vårdinsatser eller vårdplan, kan socialnämnden besluta om 

1137. Prop. 1989/90:28 s. 77 f.
1138. Den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av LVU kan också meddela beslut 

att ett omedelbart omhändertagande upphör. 9 § LVU.
1139. Avbrott i pågående utredning och vård bör undvikas. Se vidare HFD 2011 ref. 50.
1140. Clevesköld m.fl. (2005) s. 131, Socialstyrelsen (2006b) s. 117. I samband med 

handläggning av ärenden som rör enskilda inom socialtjänsten fattas flera olika typer av 
beslut: handläggningsbeslut (exempelvis att begära in ett yttrande från en sakkunnig), slutliga 
beslut (t.ex. att ansöka om beredande av vård enligt LVU) och verkställighetsbeslut (kan t.ex. 
avse var ett barn ska vistas under vårdtid enligt LVU). Se vidare Socialstyrelsen (2006e) s. 115 
f. och Socialstyrelsen (2006b) s. 137 f. Slutliga beslut ska motiveras, se 20 § 1 st. FL. Noteras 
bör också att socialnämnden, enligt 11:4 SoL, är skyldig att slutföra sin utredning och fatta 
beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun.

1141. Prop. 1979/80:1, del A, s. 504.
1142. 6 kap. 11 och 13 §§ FB.
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vissa åtgärder för barnet med stöd av 6:13 a FB och i annat fall – om förut-
sättningarna i övrigt föreligger – ansöka om vård med stöd av LVU.

4.1.4.1 Beslut om insatser och uppföljning vid avslutning utan 
insats

En barnavårdsutredning kan mynna ut i flera olika bedömningar och beslut. 
Utredningen kan avslutas med en bedömning att inga insatser behövs. Så 
kan vara fallet om bedömningen är att barnet eller familjen inte har behov 
av skydd eller stöd av socialtjänsten, exempelvis om utredningen visar att 
vårdnadshavare kan tillgodose barnets behov eller att redan pågående 
insatser från socialtjänsten eller andra är tillräckliga. Ett annat alternativ 
är att utredningen mynnar ut i att barnet eller familjen har behov av stöd 
i form av en eller flera insatser inom socialtjänsten, genom hänvisning till 
öppenvårdsinsatser, eller genom beslut med stöd av 4:1 SoL; dvs. under 
förutsättning att vårdnadshavarna (och barnet som fyllt 15 år) samtycker 
till föreslagna insatser. Ifråga om de öppna insatserna kontaktperson och 
kontaktfamilj har socialnämnden enligt 3:6 c SoL att kontinuerligt följa 
hur insatserna genomförs.1143

Utredningen kan också resultera i bedömningen att barnet eller famil-
jen visserligen är i behov av insatser, men (barnet som fyllt 15 år eller) 
vårdnadshavare avböjer. Om det inte finns tillräckliga skäl för beredande 
av vård med stöd av LVU avslutas utredningen därmed utan insats. Det 
bör här noteras att socialnämnds eventuella uppföljning av situationen i 
hemmet efter avslutad utredning tidigare endast fick ske i samförstånd med 
vårdnadshavare. Från den 1 januari 2013 gäller dock att socialnämnd får 
besluta om uppföljning av ett barns situation när utredningen avslutats utan 
beslut om insats (11:4 a SoL). En sådan uppföljning förutsätter att barnet – 
utan att förhållanden som avses i LVU föreligger – bedöms vara i särskilt 
behov av nämndens stöd eller skydd, men samtycke till sådan åtgärd sak-
nas.1144 Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för socialtjänsten att – 
oberoende av samtycke från barn och vårdnadshavare – informera sig om 
barnets situation en tid efter avslutad utredning, när berättigad oro finns 
för barnets situation i hemmet.1145 Ett beslut om uppföljning förutsätter att 
formellt beslut har fattats om att avsluta utredningen, och att det framgår 
av dokumentationen att vårdnadshavare inte har samtyckt till den insats 
som socialtjänsten föreslagit utifrån sin bedömning av barnets behov. Möj-
ligheten till uppföljning får därmed inte tillämpas som ett sätt att förlänga 

1143. Socialnämndens uppföljningsskyldighet förtydligades i och med 2013års lagänd-
ringar. Skälen till den nya bestämmelsen i 3:6 c är att kontaktfamilj ur barnets perspektiv är 
en relativt ingripande insats. Skillnaden mellan en insats i form av en kontaktfamilj och en 
familjehemsplacering (där samhällets ansvar är betydligt mer reglerat) anses vara liten. Prop. 
2012/13:10 s. 103.

1144. 11:4 a SoL.
1145. Prop. 2012/13:10 s. 64 och 134.
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232 Vägen genom förvaltningsprocessen

den ordinarie utredningstiden. Beslut om att inleda uppföljning kan inte 
överklagas.1146

Vid en uppföljning enligt 11:4 a SoL får socialnämnden ta de kontakter 
som anges i 11:2 st. 1 SoL, dvs. konsultera sakkunniga samt i övrigt ta 
de kontakter som behövs, samt samtala med barnet utan vårdnadshavares 
samtycke i enlighet med 11:10 st. 3 SoL.1147 Uppföljningen ska avslutas 
senast två månader från det att utredningen om barnet avslutades, eller, 
när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda ny utredning. Vidare ska 
nämnden underrätta vårdnadshavare (och barn som fyllt 15 år) om beslu-
tet att inleda respektive avsluta uppföljning.1148

I det glapp mellan frivillighet och tvång som kan uppstå när vårdnadsha-
varna motsätter sig insatser, finns därtill socialnämnds möjlighet att besluta 
om vissa stödåtgärder för barnet med stöd av 6:13 a FB mot en vårdnads-
havares vilja (se avsnitt 3.2.3.2 ovan).1149 Det kan exempelvis vara fråga 
om att barn som misstänks ha utsatts för våld, sexuella övergrepp eller våld 
i hemmet och behöver få krisbearbetning.1150 Beslut med stöd av 6:13 a FB 
gäller omedelbart, men får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.1151

4.1.4.2 Övervägande om ändringar ifråga om vårdnad, boende och 
umgänge

Till socialnämndens uppgifter hör vidare att i förekommande fall överväga 
om någon ändring behöver göras ifråga om vårdnad, boende och umgänge. 
Om socialnämnden får veta att någon sådan åtgärd behöver vidtas för ett 
barn ska nämnden, enligt 5:2 SoF, göra en framställning eller ansökan om 
det hos den domstol till vilken ärendet hör. Utredningen kan därmed leda 
till att nämnden beslutar sig för att föra talan vid domstol om ändring 
i vårdnad och umgänge. I 2006 års vårdnadsutredning betonas särskilt 
socialnämndens ansvar för att initiera en sådan prövning: Omtanken om 
barnet kräver att vårdnadsfrågan belyses om barnet utsätts för våld eller 
annan kränkande behandling  av en vårdnadshavare.1152 Som berördes i 

1146. Prop. 2012/13:10 s. 65.
1147. Detta stadgas i 11:4 c SoL.
1148. 11:4 c 2 och 3 st. SoL.
1149. Socialnämnds beslut om insatser till stöd för barnet enligt 6:13 a FB förutsätter att 

barnet har två vårdnadshavare och att en av dessa samtycker till åtgärden, att beslutet krävs 
med hänsyn till barnets bästa och att åtgärden gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning 
eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, behandling i öppna former som 
ges med stöd av SoL, utseende av en kontaktperson eller en familj eller en insats enligt LSS.

1150. Socialstyrelsen betonar socialtjänstens ansvar för att alla i en familj erbjuds stöd, 
även den misstänkte förövaren om han eller hon finns i familjen, Socialstyrelsen (2006b) 
s. 94 f.

1151. 6:13 a 2 och 3 st. FB.
1152. Vårdnadskommittén uppmärksammar det skyddslösa och psykiskt påfrestande läge 

som ett barn kan råka i om en förälder har slagit eller på annat sätt kränkt barnet, och den 
andra föräldern inte föranstaltar om någon förändring utan saker och ting förblir som de är. 
Kommittén anser det inte bara är rimligt, utan nödvändigt, att socialnämnden för vårdnads-
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avsnitt 3.4.3.2 ovan ska – om förhållandena i barnets hem anses så dåliga 
att det inte alls går att räkna med förbättring – socialnämnden inte tillämpa 
LVU utan istället agera för ändring i vårdnadsförhållandena.1153

Överflyttning av vårdnaden på grund av att en förälder vid utövandet 
av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse 
eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående 
fara för barnets hälsa eller utveckling (dvs. med stöd av 6:7 FB), anses 
kunna komma ifråga bland annat om en förälder har dödat eller försökt 
att döda den andra föräldern, eller om barnet exempelvis har utsatts för 
sexuella övergrepp. Eftersom en vårdnadsöverflyttning förutsätter att det 
finns någon lämplig person att flytta över vårdnaden till, kan dock omstän-
digheterna vara sådana att det är bättre att barnet omhändertas med stöd 
av LVU och får rota sig i ett familjehem. När det visat sig att familjehems-
placeringen utfallit positivt för barnet, kan det vara läge för socialnämnden 
att väcka talan om vårdnadsöverflyttning med stöd av 6:8 FB.1154

Socialnämnden kan vidare, enligt 6:15 a FB, väcka talan om umgänge 
mellan barnet och en förälder. Talan kan väckas om både minskat och 
utökat umgänge. Anledning för nämnden att väcka talan om umgänge 
finns enligt Socialstyrelsen framför allt i de fall då nämndens utredning 
visar att barnet mår dåligt eller riskerar att fara illa om umgänget fortsät-
ter i den omfattning som tidigare har bestämts. Som exempel på sådana 
situationer anges att umgängesföräldern gör sig skyldig till övergrepp mot 
barnet eller någon annan i familjen.1155 Det är först om ingen av föräld-
rarna agerar som nämnden bör överväga att väcka talan i umgängesfrå-
gan.1156 På talan av socialnämnden får rätten också besluta om umgänge 
mellan barnet och någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om 
en sådan talan ska föras, ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov 
av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står 
barnet särskilt nära.1157

4.1.4.3 Ansökan om LVU

När socialnämnden bedömer att barnet har behov av vård utanför det egna 
hemmet, och vårdnadshavare (och barnet som fyllt 15 år) inte samtycker, 
kan det bli aktuellt att ansöka om beredande av vård med stöd av LVU. 

frågan till prövning vid familjevåld eller misstankar därom. Se vidare SOU 2005:43 s. 120. 
Studier av hur brottsmisstankar hanteras i frågor om vårdnad, boende och umgänge har bl.a. 
genomförts av Barnombudsmannen (2005) och Socialstyrelsen (2004b). Eriksson har i sin 
avhandling bl.a. studerat hur familjerättssekreterare i vårdnadsutredningar förhåller sig till 
fäders våld (Eriksson 2003). Frågan behandlades också av Vårdnadskommittén som i sitt 
betänkande redovisar olika studier, se SOU 2005:43.

1153. Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) s. 106.
1154. Prop. 2005/06:99 s. 44.
1155. Socialstyrelsen (2006b) s. 39.
1156. Prop. 2005/06:99 s. 55 f. och 89 f.
1157. 6:15 a st. 2 FB.
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Detta förutsätter att någon (eller flera) av de situationer som anges i lagens 
2 § föreligger, dvs. fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, och innebär en 
påtaglig risk att barnet skadas. Beslut om vård meddelas enligt 4 § LVU av 
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.1158 Själva beslutet att 
ansöka om vård är ett sådant beslut som måste fattas av nämnd/förtroen-
devalda.1159

Socialnämndens ansökan om vård ska enligt 4 § 2 st. LVU innehålla en 
redogörelse för barnets förhållanden, de omständigheter som utgör grund 
för att barnet behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder, den vård 
som socialnämnden avser att anordna, hur relevant information lämnats 
till barnet, vilket slags relevant information som lämnats, samt barnets 
inställning. Vidare ska ansökan – om det inte möter särskilda hinder – 
särskilt beskriva barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång och 
relationer till anhöriga och andra närstående, socialnämndens bedömning 
av barnets behov av vård och hans eller hennes vårdnadshavares förmåga 
att tillgodose detta behov, och barnets och hans eller hennes vårdnads-
havares syn på behovet av vård och förhållandena i övrigt. En ansökan 
om vård med stöd av LVU ska även innehålla en vårdplan.1160 Vårdplanen 
ska beskriva de särskilda insatser som behövs, det sätt på vilket barnets 
umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas, 
målet med vården, samt barnets och hans eller hennes vårdnadshavares 
syn på den planerade vården.1161 Ett visst tidsperspektiv  anses också kunna 
anges i vårdplanen, dvs. om vården är avsedd att vara långvarig.1162

Dessa regler kompletterar den allmänt hållna regeln i förvaltningspro-
cesslagen (FPL) om att en ansökan eller därmed jämförlig handling ska 
ange vad som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för 
yrkandet. Till domstolen ska också uppges bevis som åberopas och vad 
som ska styrkas med varje särskilt bevis.1163 Utredningen ska redovisas på 
ett sätt som optimerar domstolens möjlighet att värdera bevisningen.1164

Här kan noteras att bestämmelsen i 11:4 a SoL, som ger socialnämnd 
befogenhet att följa upp barnets situation efter avslutad utredning, även 
avses vara tillämpning när en ansökan om LVU har avslagits av domstol.1165

1158. 1 § st. 2 och 4 § LVU.
1159. 10:4 SoL.
1160. 5:1 SoF.
1161. Detta om inte särskilda hinder möter, 5:1 a SoF, se även 11:3 st. 3 SoL som anger 

att en vårdplan ska upprättas när någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende (HVB) 
eller i ett familjehem.

1162. SOSFS 1997:15 s. 38.
1163. 4 § FPL.
1164. Kaldal (2010) s. 349.
1165. Prop. 2012/13:10 s. 65 och 134.
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4.1.5 Barnavårdsutredning – några tillämpningsproblem
Till den allmänna problembilden när det gäller utredningar av om soci-
alnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd hör att dessa 
ärenden är komplexa och socialtjänsten ställs inför svåra bedömningar 
och dilemman. I en studie från Rädda Barnen, som bland annat bygger 
på enkäter och samtal med socialsekreterare, ges en bild av vilka problem 
socialsekreterare möter i sitt arbete med utsatta barn.1166 Till de främsta 
svårigheterna som redovisas hör att alltför få anmälningsskyldiga anmäler 
misstankar om att barn far illa, att det finns brister i samverkan, kunskaps-
brister vad gäller samtal med barn, och att barn drabbas när socialtjänsten 
kommer in för sent. Det framskymtar även ekonomiska hinder för arbetet 
och dilemman när barnets bästa inte är förenligt med föräldrarnas vilja.1167 
Socialsekreterare i studien tar upp den problematiska avvägningen mellan 
att se till barnens eller föräldrarnas rättigheter och konstaterar att det är 
svårt att agera om föräldrarna säger nej.1168

I vilken utsträckning och på vilket sätt socialtjänsten utreder och ingri-
per till (misstänkt) våldsutsatta barns skydd och stöd finns inga tydliga 
uppgifter om. Viss kunskap om barnavårdsutredningar kan dock nås 
genom Socialstyrelsens och länsstyrelsernas tillsynsrapporter,1169 genom 
JO:s bedömningar och genom forskning på området. Till det sistnämnda 
hör en studie av Leviner, som analyserat socialtjänstens rättstillämpning 
genom en aktstudie av 119 ärenden där det framgått misstankar om brott 
mot barn begångna av någon närstående, och genom djupintervjuer med 
15 socialsekreterare som arbetar med barnutredningar.1170

4.1.5.1 Låg anmälningsbenägenhet, få utredningar och få insatser

Att vuxna som träffar barn dagligen har en viktig funktion att fylla när 
det gäller att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatta barn är tydligt. 
Detta gäller inte minst aktörer i barns vardag, såsom personal inom barn-
omsorg och skola, och inom sjukvårdens olika nivåer; från akutmottag-

1166. Rädda Barnen (2006b) Studien bygger på tre olika undersökningar: rundabords-
samtal med socialsekreterare, enkätundersökning vid Nordiska föreningen mot barnmisshan-
del och omsorgssvikts kongress 2006, och enkät till Sveriges kommuner om stöd i form av 
krissamtal och gruppverksamheter för barn i utsatta situationer. Rapporten bygger inte på 
vetenskapliga studier och underlaget är begränsat. Se vidare a.a. s. 13 f.

1167. Rädda Barnen (2006b) s. 5 f.
1168. Rädda Barnen (2006b) särskilt s. 33.
1169. Fram till den 1 januari 2010 utövade länsstyrelserna tillsyn över den socialtjänst 

som kommunerna inom respektive län svarar för, men därefter fördes tillsynsansvaret över till 
Socialstyrelsen, där det samordnades med tillsynen av hälso- och sjukvården. Länsstyrelserna 
utgav och Socialstyrelsen utger i dessa egenskaper årligen rapporter om den sociala tillsynen. 
Noteras bör också att länsstyrelserna gick regeringens uppdrag att förstärka tillsynen över 
barn- och ungdomsvården 2006–2007, och redovisade år 2008 det s.k. Barnuppdraget. Från 
den 1 juni 2013 övergår tillsynsansvaret (13 kap. SoL) till Inspektionen för vård och omsorg.

1170. Leviner (2011).
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236 Vägen genom förvaltningsprocessen

ningar till barnmedicinska avdelningar och barn- och mödrahälsovården. 
Myndigheter (och anställda hos myndigheter) vars verksamhet berör barn 
och ungdom samt andra myndigheter inom och kriminalvården har anmäl-
ningsskyldighet till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett 
barn far illa. Samtidigt är det känt att endast en liten andel av de barn som 
misstänks fara illa anmäls till socialnämnden. Studier har visat att graden 
av rapportering skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper, men är låg inom 
samtliga.1171

Studier, i Sverige och internationellt, visar att både barnomsorgen och 
hälso- och sjukvården har stora svårigheter att anmäla misstänkta fall av 
barnmisshandel och sexuella övergrepp till socialtjänsten. I en svensk stu-
die av anmälningsbenägenhet hos personal inom barnomsorg visade det 
sig att endast 37 procent av de misstänkta fallen av barnmisshandel hade 
anmälts till socialtjänsten. Studien indikerar att personalen beräknade kon-
sekvenserna av en anmälan innan de bestämde sig för hur de skulle hantera 
misstanken. I vissa fall avstod de från att anmäla på grund av tidigare 
negativa erfarenheter från anmälningar. Hälften av barnen anmäldes minst 
två gånger av barnomsorgen men endast 40 procent av utredningarna som 
följde av anmälningarna resulterade i professionell hjälp.1172 I en annan 
svensk studie, av sjukhuspersonal på ett stort barnsjukhus, konstatera-
des att bland de barn som fått en diagnoskod gällande sexuella övergrepp 
anmäldes 62 procent till socialtjänsten och för barn som varit utsatta för 
fysiskt våld anmäldes hälften (51 procent).1173 I en kanadensisk studie angå-
ende barnläkares rapportering av misstänkta barnmisshandelsfall indikeras 
att orsaker till att underlåta att rapportera till sociala myndigheter, trots 
rättsligt åliggande att göra det, kunde vara tveksamhet till om anmälningar 
gav ett positivt utfall, missnöje med de sociala myndigheternas arbete, oro 
över förlorad relation med barnets föräldrar och en önskan att undvika 
domstolsförhandlingar.1174 I en australiensisk studie om attityder hos per-
sonal inom hälso- och sjukvården till att anmäla misstänkt barnmisshandel 
eller omsorgssvikt, angavs som anledning till att inte anmäla bland annat 
bristande förtroende för det system som ska agera efter anmälan.1175 I stu-

1171. SOU 2001:72 s. 163 ff., se även SOU 2001:18 s. 69 ff. där vissa studier refereras. 
Brister i anmälningsskyldigheten uppmärksammades också av Socialstyrelsen år 2012 i an-
slutning till sina dödsfallsutredningar, Socialstyrelsen (2012b).

1172. Sundell (1997) s. 102. I en annan svensk undersökning från 1995 bland sjukskö-
terskor i barnhälsovården anmäldes 11 procent av de barn som misstänktes fara illa till so-
cialtjänsten. Resultatet betraktas i studien som anmärkningsvärt med tanke på att anmäl-
ningsskyldigheten är ovillkorlig och att det inte ankommer på den anmälande att bedöma om 
anmälan är välgrundad eller ej. Faktorer av betydelse för om barnet anmälts eller inte var på 
vilket sätt barnen for illa, hur allvarlig situationen ansågs och hur säker sjuksköterskan var på 
att barnet verkligen for illa. Lagerberg (1998) s. 247. Se även Backlund & Wiklund (2012).

1173. Tingberg (2010) s. 40.
1174. Vulliamy & Sullivan (2000) s. 1468.
1175. Van Haeringen m.fl. (1998) s. 159 ff.
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dien konstateras att välfärden för denna kategori av barn blir ett lotteri – 
beroende av vilken person de kommer i kontakt med.1176

Forskning har vidare visat att barnavårdsutredningar inte genomförs 
efter anmälan till socialnämnden.1177 I en studie av alla anmälningar som 
registrerades av Sociala förvaltningen i Linköpings kommun ett år framgår 
att 68 procent av alla barn som aktualiserades genom anmälan föll ur den 
sociala barnavården. Av alla de anmälda barnen var det nära hälften som 
inte utreddes, och omkring en femtedel av anmälningarna ledde till utred-
ning, men ingen insats.1178 Enligt studiens författare bör anmälningsplikten 
på dessa grunder ifrågasättas som instrument för att identifiera barn som 
behöver samhällets skydd. Som skäl till att få anmälningar till socialnämn-
den leder till utredning, och än färre till insats, anges avsaknad av en doku-
menterad kunskapsbank för bedömaren att använda sig av för att avgöra 
om barnet ska utredas eller ej.1179 I Leviners studie av barnavårdsakter där 
misstanke om barnets utsatthet för brott fanns, avslutades drygt hälften 
av de studerade ärendena utan beslut om insats. I endast fem av de 119 
granskade fallen (dvs. 4,2 procent av fallen med brottsmisstanke) vidtogs 
åtgärder med stöd av LVU.1180

Tillsynen över socialtjänsten har under flera år iakttagit att kommuner 
inte har fullgjort sin skyldighet att utreda barns behov. Trots att det varit 
uppenbart att ett barn har varit i behov av stöd eller att omsorgsförmågan 
hos föräldrarna allvarligt ifrågasatts, har socialtjänsten valt att förhålla sig 
passiv och inte inleda utredning.1181 Vid sidan av att många utredningar 
leder inte till någon insats, eftersom föräldrarna inte samtycker till före-
slagna insatser och det anses osäkert vad utredningen i sig kan leda till för 
barnet1182 har framhållits att det generellt finns en minskad benägenhet att 
inleda utredning; en allmän en strävan att utreda mindre. Allt fler insat-
ser erbjuds som service – även mer ingripande insatser som till exempel 
familjebehandling – och med detta följer inga krav på individuell planering, 
dokumentation och uppföljning av insatsen för det enskilda barnet, och 

1176. Van Haeringen m.fl. (1998) s. 168. Andra förklaringar som angetts till den låga be-
nägenheten att anmäla är exempelvis obehag och rädsla för föräldrarnas reaktioner, psykolo-
giska försvarsmekanismer, rädsla för att utsättas för repressalier som anmälare och bristande 
rutiner hos yrkesverksamma anmälningsskyldiga, se Barnombudsmannen (2007) s. 106 ff.

1177. Coccozza (2003).
1178. 46 procent respective 22 procent. Coccozza (2003) s. 57 f.
1179. Coccozza (2003) s. 61. En slutsats i Coccozzas studie är att barns behov av skydd 

och hjälp inte tillräckligt tas tillvara med den sociala barnavårdens konstruktion, dvs. en ram-
lagstiftning som vilar på den vuxnes samtycke och en för svag vetenskap när det gäller barns 
behov av skydd. Coccozza (2003) s. 61 f.

1180. Leviner (2011) s. 273 ff. I tre av 199 fall ansöktes om vård med stöd av LVU (an-
sökan bifölls i samtliga fall), på grund av brister i omsorgen och inte misshandel, trots att det 
i två av de tre fallen fanns tydliga misstankar om misshandel av barnen i utredningarna A.a. 
s. 282.

1181. Socialstyrelsen (2011a) s. 38, Socialstyrelsen (2010) s. 40.
1182. Socialstyrelsen (2005), särskilt s. 29 och 56, Socialstyrelsen (2006h), s. 7 och 23, 

samt Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007 s. 28.
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238 Vägen genom förvaltningsprocessen

valet av insats grundar sig inte i en allsidig utredning av barnets behov. 
Även om insatser utan behovsprövning kan leda till tidsbesparingar och 
möjliggörande av att nå familjer som av rädsla för den formella myndig-
hetsutövningen annars skulle avstå från insatser, innebär det större rättso-
säkerhet och genom frånvaro av utredning riskeras att barnets behov inte 
blir tillgodosedda.1183

Socialtjänsten har också kritiserats för orimliga dröjsmål ifråga om 
att inleda utredning; det har varit vanligt att socialtjänsten dröjer mer än 
en månad, och i flera kommuner mer än ett par månader, innan man tar 
ställning till om utredning ska inledas eller inte.1184 Detta avses avhjäl-
pas med den nyligen införda bestämmelsen i 11:1 a SoL, som stadgar att 
socialnämnden genast ska göra en bedömning av om barnet i behov av 
omedelbart skydd, och att beslut att inleda eller inte inleda utredning som 
huvudregel ska fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan kom in. 
Bedömningar huruvida en utredning ska inledas eller inte har enligt till-
synsrapporter varierat så mycket mellan kommunerna att det konstaterats 
vara var barnet bor – och inte innehållet i anmälan – som är avgörande för 
om barn som är i behov av skydd eller stöd får sina behov utredda eller 
inte.1185

4.1.5.2 Utredningsbrister

Av tillsynsrapporter för de senaste åren framstår ett flertal utredningsbrister. 
Bland annat är barns behov av skydd ofta dåligt utredda, och riskbedöm-
ningar utifrån den aktuella situationen saknas i ärenden där socialtjäns-
ten inlett utredning till följd av misstanke om att barn blivit misshandlade 
eller utsatta för sexuella övergrepp. Misstankar om brott mot barn anmäls 
många gånger inte till polisen. Sammantaget rapporteras återkommande 
om bristande stabilitet inom socialtjänstenheterna och att arbetsbelastning 
i kombination med känslomässigt krävande uppgifter och svåra bedöm-
ningar leder till personalomsättning, bristande kontinuitet och svårigheter 
att upprätthålla tillräcklig kompetens.1186

Angående polisanmälan  har visats att socialtjänsten inte sällan först 
beaktar eventuella negativa konsekvenser av att anmäla, och visar stor 
frustration kring att polisen i så stor utsträckning lägger ner förundersök-
ningar. Nedlagda förundersökningar kan få negativa konsekvenser för soci-
altjänstens möjligheter att samarbeta med föräldrar – bland annat genom 
att den signalerar till barnet och familjen att anmälan saknade grund – och 

1183. Socialstyrelsen (2010) s. 41, Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007 
s. 42, Socialstyrelsen (2005) s. 57.

1184. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007 s. 25.
1185. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007 s. 25. Se även Socialstyrelsen 

(2010) s. 40.
1186. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007 s. 33, Socialstyrelsen (2007) 

s. 18, Socialstyrelsen & Länsstyrelserna (2006a), s. 41.
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anses kunna leda till att socialtjänstens insatser till barnets stöd och skydd 
uteblir eller fördröjs.1187 Andra utredningsbrister som uppmärksammats är 
myndighetens bristande objektivitet  och opartiskhet.1188

Leviner konstaterar att utredningarna inte är särskilt utredande till sin 
karaktär, utan snarare samförstånds- och motiveringsprocesser där princi-
perna om frivillighet och samförstånd tycks påverka utredningarna i så hög 
grad att frågan om barns utsatthet hamnar i skymundan.1189 Föräldrars för-
klaringar av uppkomna brottsmisstankar accepteras utan någon egentlig 
utredning, och samtal med barn hålls ofta tillsammans med föräldrar – och 
frågor ställs inte om utsatthet – vilket ger anledning att ifrågasätta värdet 
av samtalet från ett utredande perspektiv.1190 Av Leviners intervjustudie 
framgår att frivillighet och samförstånd med föräldrar betonas i mycket 
hög utsträckning och en samstämmig bild ges att den viktigaste utrednings-
åtgärden är att samtala (kurativt) med och motivera föräldrar.1191

Ett allmänt problem som uppmärksammats i litteraturen är att lagstift-
ningen inte ger någon tydlig vägledning om vilka barn som avses ifråga om 
barn som far illa, vilka situationer som är tillräckligt allvarliga för att inleda 
en barnavårdsutredning, vilken information som utredningen ska samla in 
respektive hur upplysningar om familjer och barn ska värderas. Den vaga 
definitionen av målgruppen har enligt Sundell & Egelund medfört flera 
problem inom det sociala arbetet: underrapportering av barn som far illa 
(få anmäler sina misstankar), överrapportering (låg andel bekräftade miss-
tankar), onödigt intrång i familjers privatliv samt överbelastning på social 
barnavård. Dessutom anförs att den begreppsliga oklarheten medför att 
individuella värderingar får stor betydelse i bedömningen av vilka barn 
som far illa.1192 Studier påvisar även andra faktorer som komplicerar det 
sociala arbetet med barn som far illa. En sådan faktor är utredarens dubbla 
roller: Utredaren är givande och stödjande, och samtidigt värderande och 
myndighetsutövande.1193 Om en placering av barnet inte kan genomföras 
med föräldrarnas samtycke blir den dubbla rollen högst påtaglig, och det 
finns ett spänningsförhållande mellan ett föräldraorienterat och ett barn-
orienterat synsätt – mellan att stödja familjen och att ingripa till skydd för 
barnet.1194

Leviners studie visar likaledes att frågan svår att besvara med utgångs-
punkt i rättskällorna när och i vilka situationer socialtjänstens ansvar 

1187. Leviner (2011) s. 295 ff. och Socialstyrelsen (2006h), s. 28.
1188. Se t.ex. Edvardsson (2003), JO 2004/05 s. 205 och vidare Leviner (2011) s. 22 f. 

med hänvisningar.
1189. Leviner (2011) s. 284 f.
1190. Barnets berättelser kan som regel inte betraktas som opåverkade. Ifråga om barn 

som är yngre än fem år tycks samtal inte genomföras, men handläggarna träffar och observe-
rar dem vid hembesök. Leviner (2011) s. 262 ff.

1191. Leviner (2011) särskilt s. 286 och s. 304.
1192. Sundell & Egelund (2001) s. 59.
1193. Se Socialstyrelsen (2006b) s. 49 med hänvisningar.
1194. Socialstyrelsen (2006b) s. 49 f.
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240 Vägen genom förvaltningsprocessen

att ingripa med tvång aktualiseras. Regleringens målinriktade – och där-
med vaga och flexibla – karaktär medför förutsägbarhet i så måtto att 
de granskade utredningarna samstämmigt tycks fokusera på motivation 
av föräldrar.1195 Detta är i sig fullt förenligt med SoL och den grundläg-
gande principen om frivillighet och samförstånd. Leviner framhåller därtill 
att tillämpningen är förutsebar i bemärkelsen att väldigt lite görs för att 
utreda barns eventuella utsatthet.1196 I bedömningen av om ett barn ska 
omhändertas enligt LVU tycks också ingå en bedömning av vilka negativa 
konsekvenser ett omhändertagande kan innebära för barnet, det blir en 
slags avvägning mellan pest eller kolera utifrån vetskapen att placeringar 
innebär stora påfrestningar för barn.1197 Det är således tydligt att social-
tjänstens familjestödjande  tradition alltjämt består och socialsekreterarna 
kan se det som ett professionellt misslyckande att behöva ingripa med stöd 
av LVU.1198 Sammanfattningsvis visar Leviners intervjustudie att socialsek-
reterarna upplever att det finns ett relativt stort utrymme för godtycke och 
subjektivitet; det som kan styra arbetet är erfarenhet, fingertoppskänsla 
och magkänsla. Rättslig okunskap och osäkerhet tycks dock främst leda 
till inaktivitet.1199

4.1.6 Sammanfattande diskussion: Utredning med dubbla 
syften

”Socialsekreterarna ger i princip samstämmigt uttryck för att det saknas 
kunskap och rättsligt stöd för de bedömningar som innefattas i barn-
skyddsarbetet. Det uppfattas som att den rättsliga regleringen är mycket 
flexibel och formbar utifrån godtycklighet och subjektivitet. Informant 13 
jämför den rättsliga regleringen med vax som kan formas efter varje hand-
läggares hand.”1200

Delkapitlet om barnavårdsutredning har visat att det på flera punkter före-
ligger rättsliga oklarheter såväl ifråga om när socialnämnden är skyldig 
att utreda, som avseende barnets rättsliga ställning och socialnämndens 
befogenheter i själva utredandet. Som inledningscitatet ovan visar kan den 
rättsliga regleringen betraktas som mycket flexibel och formbar.

1195. Leviner (2011) s. 342.
1196. Leviner (2011) s. 352.
1197. Leviner (2011) särskilt s. 306 och 314 f. Se även Ponnert (2007) s. 255 ff.
1198. Leviner (2011) s. 333. Se även Ponnert (2007) s. 255 ff.
1199. Leviner (2011) särskilt s. 316 och 322 f. Sammantaget visar Leviners studie – både 

utifrån granskning och analys av det rättsliga landskapet och den praktiska tillämpningen – 
att det finns en rad motstridigheter, oklarheter och luckor i den rättsliga regleringen såväl 
som i den övergripande inriktningen av det praktiska utredningsarbetet. Se särskilt a.a. s. 329 
och 355.

1200. Leviner (2011) s. 323.
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Leviner ifrågasätter i sin studie om, och konkluderar att mycket talar 
mot, att socialtjänsten har de rättsliga förutsättningarna att identifiera 
vilka barn – utöver de barn som redan har tagit skada av sin hemsituation – 
som behöver insatser och eventuellt omhändertas med stöd av LVU för att 
få sina behov tillgodosedda.1201 I tillsynen av socialtjänstens verksamhet på 
området har också uttalats att det finns behov av att i lagstiftningen tyd-
ligare reglera socialtjänstens utredningsskyldighet i samband med anmäl-
ningar om barn som kan vara i behov av skydd eller stöd.1202 Som framgått 
av kapitel 3 ovan är dock socialtjänstens målsättning – och ansvar – vitt 
(och möjligen vidlyftigt) beskrivet i lag. LVU sätter endast gränser för vad 
som krävs för att tvång ska kunna tillgripas; i övrigt är ansvaret och grund-
principen att utsatta barn ges skydd och stöd i förhållande till sina behov 
och i samförstånd med barnets vårdnadshavare.

Det kan konstateras att socialtjänstens barnavårdande – eller som det 
kommit att kallas i doktrinen barnaskyddande – verksamhet befinner sig i 
ett gränsland mellan tradition och förnyelse. Barnets bästa, barnet som ett 
självständigt subjekt, och inte minst barnets rätt till skydd mot våld och 
övergrepp, har alltmer kommit att betonas, samtidigt som socialtjänstverk-
samheten – helt i enlighet med socialtjänstlagen – bedrivs med utgångs-
punkt i den samförståndsinriktade och familjestödjande  helhetssyn som 
1980 års socialtjänstreform anvisade. Ett flertal lagändringar på senare tid 
har skett med utgångspunkt i barnets rätt; detta gäller inte minst social-
nämnds möjlighet att enligt 11:10 st. 3 SoL prata med barnet utan vård-
nadshavares samtycke eller närvaro respektive socialnämnds möjlighet att 
med endast en vårdnadshavares samtycke – och mot en vårdnadshavares 
vilja – besluta om vissa stödinsatser för barnet med stöd av 6:13 a FB. Soci-
altjänstens barnutredningar har, enligt 11:2 SoL, som inriktning att utreda 
om behov finns att ingripa till ett barns skydd eller stöd. Den övergripande 
principen för socialtjänstens verksamhet är att barnets behov – även som 
offer för föräldrars våld och övergrepp – dock alltjämt ska tillgodoses i 
samförstånd med barnets vårdnadshavare.

Om barnets behov av skydd mot våld ska betraktas som en rättighet – 
vilket tas som analytisk utgångspunkt i föreliggande avhandling – utgör 
barnavårdslagstiftningens mål- och ramlagsinriktade karaktär ett väsentligt 
problem. Ur det perspektivet finns det, vilket Leviner påpekar i sin studie, 
goda skäl att ifrågasätta om ”barnskyddsansvaret” alls bör ligga inom det 
vaga och flexibla kommunala området.1203 Med ett – från den utredande 
funktionen fristående – stödjande system i kommunerna dit föräldrar och 
barn kan vända sig för att få stöd i att förbättra sin livssituation, och ett 
statligt ansvar för utredningsverksamheten (t.ex. i regionala enheter) skulle 
utgångspunkten i utredningarna sannolikt inte på samma sätt som nu vara 

1201. Leviner (2011) s. 353.
1202. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget 2006–2007 s. 28.
1203. Leviner (2011) s. 363.
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samförstånd, utan istället att adekvata utredande åtgärder prioriteras uti-
från behovet av fullgott beslutsunderlag.1204 Det samförståndsparadigm som 
präglar den utredande verksamheten är, med Leviners ord, föga realistiskt 
ur ett barnskyddsperspektiv.1205 Även Ponnert lyfter i sin studie fram att 
regleringens samtyckeskonstruktion – som i sig leder till föräldrafokusering 
– bör problematiseras.1206 Även ytterligare andra studier har lyft fram den 
motsättning som finns i det samtidiga uppdraget att etablera ett tillitsfullt 
samarbete med föräldrarna (hjälpa) och att utreda risken att barnet far illa 
(leta bevis).1207 Enligt min mening förutsätter dock ett förändrat paradigm i 
utredningsverksamheten även en motsvarande förändring i själva de mate-
riella grunderna för ingripande (såsom de kartlagts och diskuterats i kap. 3 
ovan).

Som också har framgått i förhållande till utredningsbrister närmast 
ovan, har kritik framförts mot att de utsatta barnen är osynliga i social-
tjänstens utredningar. Det utsatta barnet har en undanskymd position, till 
förmån för fokus på vårdnadshavares problem och förändringspotential. 
Här bör enligt min uppfattning skiljas mellan (frånvaron av) barnfokus 
som innebär att barnet under utredning tillåts bli hörd och berätta om 
sin situation, och barnets berättelse och förståelse av sin egen situation 
används som underlag för åtgärder och insatser (där kritiken synes ytterst 
berättigad), respektive att åtgärden eller insatsen i sig fokuserar på barnet. 
Utifrån lagstiftningens uppbyggnad – och utifrån barnets rätt till skydd 
såväl som rätt till (i första hand sina egna) föräldrar – är socialtjänstens 
samförstånds- och problemlösningsinriktade ansats en både ofrånkomlig 
och rimlig följd. I socialtjänstens närmast paradoxala uppdrag ingår att 
försöka få vårdnadshavarna att inse och (med socialtjänstens erbjudna 
hjälp) åtgärda sina brister som vårdnadshavare, vilka (efter utrednings 
konstaterande) kan vara av arten att barnet utsätts för olika grader och 
former av våld eller övergrepp.1208 Regleringens utgångspunkt är att frivil-
lig vård har de bästa förutsättningarna att lyckas.

Samtidigt ingår i uppgiften – i det yttersta ansvaret – att skydda barnet 
från att utsätts för våld eller övergrepp i hemmet. Endast när förhållan-
dena är sådana en miljöfaktor föreligger och barnet löper en påtaglig risk 
att skadas och vårdnadshavarna inte samtycker till behövlig vård, kan och 
ska tvångsvårdslagen tillämpas. Jämsides med att barnet kan konstateras 
vara i behov av skydd och olika sorters stödåtgärder för att bearbeta sin 
situation, har socialnämnden ansvar att tillgodose vårdnadshavares behov, 

1204. Leviner (2011) s. 363. Här bör poängteras att systemet med kommunala nämnder 
som beslutsfattare – dvs. socialnämndens roll – skulle förändras också, och någon annan 
insats eller funktion behöva inrättas.

1205. Leviner (2011) s. 363.
1206. Ponnert (2007) s. 255 f.
1207. Se Sundell m.fl. (2007) s. 162.
1208. Probleminsikten kan också leda till ett samtycke till placering av barnet utanför 

hemmet.

017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   242017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   242 08/04/13   7:53 PM08/04/13   7:53 PM



 Barnavårdsutredning 243

vilka också kan lösa delar av barnets behov (och tillgodose barnets rättig-
heter). Socialtjänstens dubbla och något motstridiga uppgifter kan onek-
ligen anses motivera att själva utredningsverksamheten tydligt särskiljs 
från den samförståndsinriktade verksamheten. Barnets rätt enligt art. 3 
EKMR att inte utsättas för förnedrande behandling kräver att barnets situ-
ation utreds, riskbedömning löpande görs, och att skyddande åtgärder, vid 
behov, vidtas oberoende av vårdnadshavares samtycke. Detta talar starkt 
för att LVU – i förhållande till fråga om (misstänkt) utsatta barn – kräver 
en utredningsreglering som minimerar risken att barnets skyddsbehov för-
svinner i ett brus av samförståndslösningar och bristfälliga utredningsin-
satser.

I sammanhanget bör avslutningsvis också uppmärksammas barnets 
rättsliga ställning i utredningsprocessen. Som framgått föreligger rätts-
liga oklarheter såväl avseende när ett offentligt biträde tillika ställföre-
trädare för barnet kan och ska förordnas, som avseende vad biträdet har 
befogenhet att göra. Därtill finns inga särskilda krav avseende lämplighet 
ifråga om vem som får utses i dessa ärenden.1209 Att offentligt biträde för 
barnet ofta förordnas i ett sent skede av utredningen, har antytts ha sin 
förklaring i att ett förordnande kan uppfattas av vårdnadshavarna som en 
konfliktåtgärd från socialnämndens sida; åtgärden verkar därmed kontra-
produktivt i arbetet att nå en samförståndslösning.1210 Sammantaget fram-
skymtar den grundläggande utgångspunkten att vårdnadshavare alltid 
verkar i barnets intressen – samt är inbördes överens i sina egenskaper 
som ställföreträdare – och därtill i synnerhet att barnavårdsutredandet i 
sig innebär att myndigheten, dvs. socialnämnden, bevakar barnets intres-
sen. Istället för att tydliggöra barnets juridiska ställföreträdares befogen-
het att besluta om samtal med barnet, har socialnämnd getts befogenhet 
(i 11:10 st. 3 SoL) att avgöra när samtal är i (också) barnets intresse. Som 
också Kaldal och Leviner har framhållit, motiverar den viktiga funktion 
som socialtjänstens utredning har att barnet ges en självständig (rättslig) 
ställning i utredningsprocessen. Med tillgång till ett juridiskt biträde, med 
ett i lagstiftning tydliggjort mandat att begära utredningsåtgärder, kom-
penseras barnets bristande autonomi och förutsättningarna för en allsidig 
utredning ökar.1211

1209. LVU-utredningen föreslog i sitt betänkande år 2000 ett tillägg i lagen (1996:1620) 
om offentligt biträde med innebörd att till offentligt biträde för barn enligt 39 § LVU får 
endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egen-
skaper är särskilt lämplig för uppdraget. SOU 2000:77 s. 116 f. Jfr kraven på den som förord-
nas som särskild företrädare för barn, avsnitt 6.1.3.2 nedan.

1210. Kaldal (2010) s. 157.
1211. Se Leviner (2011) s. 360 och Kaldal (2010) särskilt s. 343 f. och 354.
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244 Vägen genom förvaltningsprocessen

4.2 Prövning av LVU-mål
4.2.1 Inledning: förhandlingens syfte och funktion
I förvaltningsprocessens syfte ingår generellt en kontrollfunktion i förhål-
lande till förvaltningen; förvaltningsmyndigheters beslut kan regelmässigt 
överklagas till förvaltningsdomstol.1212 Mål om beredande av vård med 
stöd av LVU är dock s.k. ansökningsmål, vilket innebär att själva beslutet 
om vård inte fattas på myndighetsnivå, utan först i domstolen.1213 LVU-
målet är utformat som en kontradiktorisk process med socialnämnden och 
vårdnadshavarna – respektive barnet – som motparter.1214 Principen om 
ett kontradiktoriskt förfarande innebär att ingen ska dömas ohörd, dvs. 
att part i en process alltid ska få tillfälle att yttra sig över allt material som 
motparten inger. Parterna ska vidare vara likställda i processen och ha lika 
goda möjligheter att utföra sin talan i målet.1215

Rättskipningen i förvaltningsdomstolarna regleras i huvudsak i FPL, 
men också i RB och för LVU-målens del, i LVU. De processuella reglernas 
funktion är att förverkliga det materiellrättsliga skyddet genom att reglera 
domstolens och parternas agerande i målet.1216 Mål enligt LVU är indis-
positiva, och har i grunden ett skyddsintresse som måste bevakas. Sam-
hällsintresset i LVU-mål – att bereda utsatta barn skydd och stöd – gör 
sig gällande med betydande styrka och motiverar att målet objektivt sett 
blir så riktigt avgjort som möjligt: Ett materiellt riktigt beslut är vad som 
eftersträvas.1217

Domstolen har ett ansvar för utredningen i målet och för att alla rele-
vanta rättsfakta beaktas. Rätten ska enligt 8 § FPL se till att målet blir så 
utrett som dess beskaffenhet kräver, och avgörandet ska grundas på vad 
handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. Huvudregeln 
i LVU-mål är att muntlig förhandling ska hållas.1218

I det följande kommer förvaltningsprocessens principer att behandlas, 
liksom vissa delmomenten vid förhandling i LVU-mål. Kapitlet avslutas 

1212. Även om förvaltningsprocessrättsliga reglerna tillämpas på ett mycket stort antal 
måltyper, vilka i grunden företer vitt skilda särdrag, menar von Essen att förvaltningsproces-
sen i grunden och i huvudsak handlar om att kontrollera förvaltningen. von Essen (2009) 
särskilt s. 24, 30 och 34.

1213. Undantaget är omedelbart omhändertagande som enligt 6 § LVU kan beslutas av 
socialnämnd, men måste underställas domstol inom en vecka, 7 § LVU.

1214. Barnet och vårdnadshavarna har gemensam motpart och är därmed varandras med-
parter, Ekelöf & Boman (1997) s. 28. Enligt Diesen kan dessa mål betraktas som trepartsmål, 
eftersom bifall till socialnämndens begäran om omhändertagande är en frihetsinskränkning 
som berör både barnet och vårdnadshavare. Diesen (2005a) s. 76. Jfr dock Kaldal (2010) som 
menar att det är fråga om socialnämnden med vårdnadshavarna som motparter; LVU-målen 
handläggs som tvåpartsmål. A.a. s. 330 f. och 337.

1215. Se särskilt Mattsson (2002a) s. 166 f.
1216. Mattsson (2002a) s. 163.
1217. von Essen (2009) s. 108 ff.
1218. Se 35 § 1 st. LVU och vidare i avsnitten nedan.
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med några problempunkter avseende domstolsprövning i dessa mål, samt 
en sammanfattande diskussion.

4.2.2 Processens principer och delmoment
4.2.2.1 Övergripande principer för processen

I likhet med vad som gäller under utredningsfasen (avsnitt 4.1.3.1. ovan) 
ska den offentliga makten utövas under lagarna, och domstolarna i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opar-
tiskhet.1219 Vidare gäller, enligt art. 6.1 EKMR att var och en, vid pröv-
ningen av hans civila rättigheter och skyldigheter, ska vara berättigad till 
en rättvis och offentlig1220 rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig 
och opartisk domstol.1221 Även av 1:9 RF framgår att domstolar sin verk-
samhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opar-
tiskhet.

Därtill gäller enligt 2:9 RF att den som blivit omhändertagen tvångsvis, 
ska få omhändertagandet prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål. Mål 
enligt LVU ska enligt lag handläggas skyndsamt  .1222 Barn som har omhän-
dertagits omedelbart med stöd av 6 § LVU, ska enligt 7 § LVU få saken 
prövad i domstol i princip inom två veckor från beslutet om omhänderta-
gande.1223 Att omhändertagandet prövas av domstol avser givetvis även att 
tillgodose vårdnadshavares rättssäkerhet .

Betecknande för en rättvis rättegång  är också som nämndes inlednings-
vis att parterna genom ett kontradiktoriskt förfarande  har lika goda möj-
ligheter att utföra sin talan i målet och att parterna är likställda i processen. 
Den kontradiktoriska principen har alltmer kommit att dominera förvalt-
ningsförfarandet.1224 Av detta följer en ökad tyngdpunkt på att barnet, av 
rättssäkerhet sskäl, har en – från socialnämnd och vårdnadshavare fristå-

1219. 1:1 st. 3 och 1:9 RF. Se även avsnitt 6.1.3 ovan.
1220. Rätten får förordna att en förhandling ska hållas inom stängda dörrar. Möjligheten 

att hålla en förhandling inom stängda dörrar är större i allmän förvaltningsdomstol än i all-
män domstol; i förvaltningsrätten krävs inte att det ska vara av synnerlig vikt att uppgifterna 
inte röjs, utan förutsättningen är att det kan antas att det vid förhandlingen kommer att läg-
gas fram uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses OSL. Se 16 § FPL och 
5 kap. 1–5, 9 och 12 §§ RB.

1221. Förvaltningsrätten är vid LVU-mål normalt domför en med lagfaren domare och 
tre nämndemän.17 § lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar (AFDL). Om det 
finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad, får antalet lagfarna 
domare utökas med en, lagens 17 § 2 st. I kammarrätt är rätten domför med tre lagfarna leda-
möter, 12 § AFDL. Vid handläggning av mål i kammarrätt (förutom vid mål om omedelbart 
omhändertagande och tillfälligt flyttningsförbud) ska nämndemän ingå i rätten. 37 § LVU.

1222. 33 § LVU.
1223. När socialnämnd har beslutat om omedelbart omhändertagande ska beslutet un-

derställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Domstolen ska 
pröva beslutet så snart det kan ske, och senast inom en vecka från den dag då beslutet och 
handlingarna kom in till rätten (om det inte finns synnerliga hinder), 7 § LVU.

1224. Mattsson (2002a) s. 172.
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246 Vägen genom förvaltningsprocessen

ende – partsställning i mål där det föreligger intressekonflikter. I ett LVU-
mål anses detta innebära att barnet ska ges minst lika goda möjligheter att 
utföra sin talan inför domstolen som socialnämnden. Därmed finns krav på 
representation för barnet.1225

4.2.2.2 Domstolens utredningsansvar och bevisbördan

Rättens avgörande ska grundas på vad som framkommit under muntlig 
förhandling och av handlingarna i målet.1226 Domstolen har dock i dessa 
mål ett ansvar för processledning och för att målet blir fullgott utrett, vilket 
följer av officialprincipen och 8 § FPL.1227 Om det finns brister i social-
nämndens utredning är rätten ansvarig att se till att utredningen komplet-
teras med den information man anser sig behöva som beslutsunderlag.1228 
Även om domstolen ålagts att tillse att målet blir utrett efter vad dess 
beskaffenhet kräver – och i LVU-mål krävs ett aktivt ansvar från rättens 
sida – så anses domstolens utredningsansvar vara sekundärt i förhållande 
till socialnämnden.1229 JO har i ett ärende bedömt att när socialnämnden 
har ett omfattande utredningsansvar, kan domstolen med hänsyn till målets 
beskaffenhet som regel utgå från socialnämndens utredning, men har ändå 
ett visst eget ansvar för att utredningen blir fullständig och korrekt: Dom-
stolen måste bland annat se till att de faktiska förhållandena blir tillräckligt 
utredda och att de av en part påstådda förhållandena styrks.1230

Domstolens utredningsansvar har nära samband med frågan om bevis-
börda, dvs. hur beslutet påverkas av brister i utredningen och vilken part 
som ska stå börda för utredningsbrister. Bördan av brister i bevisningen 
ska, utifrån officialprincipen, normalt inte bäras av den enskilde: Avsak-
nad av tillfredsställande utredning ska inte ligga den enskilde i fatet då 

1225. Mattsson (2002a) s. 167. Förutom vid ärenden och mål rörande beredande av LVU
-vård, har barnet rätt till offentligt biträde – som också är barnets ställföreträdare – ifråga 
om omedelbart omhändertagande, upphörande av vård, flyttningsförbud eller upphörande av 
flyttningsförbud och vid överklagande som rör var vården ska inledas eller vid omplacering. 
Vårdnadshavare har rätt till offentligt biträde i nämnda ärenden och mål också. Se 39 § LVU.

1226. 30 § FPL.
1227. Bestämmelsen (8 § FPL) stadgar att rätten ska tillse att mål blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver (1 st.), och att vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras 
samt att överflödig utredning får avvisas (2 st.). I ett pågående lagstiftningsärende har föresla-
gits att bestämmelsens andra stycke ändras till att rätten genom frågor och påpekanden ska 
verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar, samt 
införande av ett tredje stycke med lydelsen att rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet 
och att överflödig utredning får avvisas. Se prop. 2012/13:45 och Ds 2010:17.

1228. 8 § 2 st. FPL (se dock föregående not om pågående lagstiftningsärende) och Diesen 
(2005a) s. 86.

1229. Diesen (2005a) s. 81 f., Kaldal (2010) s. 279.
1230. JO 1996/97:135.
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målet avgörs.1231 Därmed ska bördan av att viss omständighet inte bevisats, 
i princip bäras av myndighetsparten, dvs. socialnämnden.1232

Distinktionen mellan en bristfällig utredning och ett beviskrav som inte 
har uppnåtts är dock svår att dra.1233 Skillnaden är betydelsefull såtillvida 
att om domstolen konstaterar att barnets vårdbehov inte är bevisat – trots 
en utredning som uppfyller kravet på robusthet – ska den kvarstående osä-
kerheten gå ut över socialnämnden. Om det istället finns kvarstående och 
outredda förhållanden och domstolen avslår socialnämndens ansökan, kan 
den kvarstående osäkerheten medföra att barnet lider en rättsförlust.1234 
LVU-mål blir dock inte rättskraftigt avgjorda, och socialnämnden kan, 
efter ytterligare utredning eller nya uppgifter, inkomma med en ny ansö-
kan.1235 Enligt Kaldal förefaller rättspraxis i frågan att pendla mellan å ena 
sidan en uppfattning om att rätten har ett ansvar för en fullgod utredning, 
och å andra sidan att socialnämnden bär såväl utrednings- som bevisbör-
dan.1236 I en annan studie framgår, likaledes, att en bristfällig ansökan om 
LVU utgör ett dilemma: I valet mellan att ajournera målet och begära att 
nämnden kommer in med kompletterande ansökan, respektive att avslå 
nämndens ansökan synes dock det sistnämnda vara normalfallet.1237 Bevis-
kravet i LVU-mål anses vara någonstans mellan sannolikt och styrkt.1238

1231. Ragnemalm (2007) s. 107.
1232. I förvaltningsmål åvilar bevisbördan generellt sett det allmänna, men det beror ock-

så på vad saken rör. I ärenden där den enskilde söker utvecka en förmån av det allmänna – till 
skillnad från vid betungande beslut mot enskild part – krävs av den enskilde att han gör an-
strängningar för att visa att omständigheterna berättigar honom till den sökta förmånen. Som 
huvudprincip har enskild part bevisbördan för rättigheter och myndighetspart bevisbördan 
för skyldigheter. Se Ragnemalm (2007) s. 108 och Diesen (2005a) s. 63.

1233. Se Kaldal (2010) s. 313 som hänvisar till RÅ 1992 ref. 6, där socialnämnd hade 
begärt att utredningen skulle kompletteras med en barnpsykiatrisk bedömning om inte RegR 
delade KR:s beslut om vård. Utan att efterkomma socialnämnds begäran biföll RegR vård-
nadshavarens överklagande.

1234. Kaldal (2010) s. 313.
1235. von Essen (2009) s. 94. Kaldal menar att ett tänkbart skäl bakom att en domstol 

väljer att inte ta in ytterligare utredning under en pågående process är att vissa utredningar 
skulle kräva avbrott i förhandlingen. Domstolen ställs inför valet att avbryta förhandlingen 
i avvaktan på utredningen eller att avslå ansökan. Eftersom socialnämnden direkt efter ett 
avslag kan inkomma med en ny ansökan eller fatta beslut om ett omedelbart omhänderta-
gande kan barnets intresse anses skyddat. Kaldal (2010) s. 313 f. Se även JO dnr 1784-2007 
och 2110-2007 angående förutsättningar för att fatta ett nytt beslut om omedelbart omhän-
dertagande enligt 6 § LVU redan dagen efter att förvaltningsdomstolen upphävt ett tidigare 
omhändertagandebeslut. JO uttalade att det för nytt beslut om omedelbart omhändertagande 
i princip fordrades att nya omständigheter tillkommit.

1236. Kaldal (2010) s. 314.
1237. Svensson (2012) s. 188.
1238. Rättspraxis synes enligt Kaldal utvisa att bakgrundsfaktorerna i LVU-prövningen 

ska möta beviskravet styrkt och den påtagliga risken för skada ska uppnå sannolikt. Se Kaldal 
(2010) s. 323 ff. Frågor som beviskravet berörs även om 4.2.2.5 och 4.2.3 nedan.
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4.2.2.3 Skriftligt förfarande med muntlig förhandling

Förfarandet i förvaltningsprocessen och inför förvaltningsdomstol är som 
huvudregel skriftligt.1239 Av LVU framgår dock att rätten – i mål om bere-
dande eller upphörande av vård samt flyttningsförbud – ska hålla muntlig 
förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt.1240 I uppenbarhetsrek-
visitet ligger att undantaget bör utnyttjas med stor försiktighet: Att LVU-
mål inte avgörs på handlingarna i den enskildes frånvaro har, enligt pro-
positionen, stor betydelse från rättssäkerhet ssynpunkt. Det anses som regel 
vara av stor vikt för utredningen att föräldrarna och i förekommande fall 
barnet är närvarande vid förhandlingarna i målet.1241 Med rätten till dom-
stolsprövning i enlighet med art. 6 EKMR följer också en principiell rätt till 
muntlig förhandling. Huvudregeln om muntlig förhandling gjordes dock 
inte ovillkorlig mot bakgrund av att det kan förekomma prövningar där en 
muntlig förhandling framstår som helt onödig.1242 Muntlig förhandling ska 
under alla omständigheter hållas, om någon part begär det och parterna 
ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.1243

Till en muntlig förhandling ska sökanden eller klaganden och den som 
har att svara i målet kallas.1244 Barn har normalt inte deltagit vid förhand-
lingen, vilket kan ha sin bakgrund dels i att det ansetts skadligt för barn 
att behöva möta rätten, dels att det finns möjlighet att komma till tals 
genom representation (offentligt biträde och ställföreträdare).1245 Med 
utgångspunkt i barnets rätt att komma till tals har dock reglerna för barns 
deltagande nyligen ändrats. Av 11:10 2 st. SoL och 36 § 2 st. LVU framgår 
sedan den 1 januari 2013 att barn som är yngre än 15 år får höras i dom-
stol, om barnet inte kan antas ta skada av det. Det tidigare nyttorekvisitet 
– att hörande av barnet skulle vara till nytta för utredningen – har slopats. 
I propositionen tydliggörs att avsikten är att barnet ska ha rätt att göra sig 
hörd, även oavsett om socialnämnden eller domstolen anser att det tillför 
utredningen något.1246 Eftersom det ibland – utifrån barnets bästa – kan 
vara så att barnet kan ta skada av att höras, i bemärkelsen att förmedla sig 
muntligen i domstol, kan domstolen alltjämt underlåta att höra barnet om 
barnet kan antas ta skada av det. I propositionen nämns som exempel att 

1239. 9 § 1 st. FPL. Se även 3 § FPL som anger att anhängiggörande ska vara skriftligt. 
Muntliga inslag är – och behöver vara – ett komplement till den skriftliga utredningen; t.ex. 
har även den som är part i ett ärende hos socialnämnd rätt att få företräde inför nämnden, 
11:8–9 SoL. Se även Bohlin & Warnling-Nerep (2009) s. 100 ff.

1240. Detta gäller förvaltningsrätt och kammarrätt. 35 § LVU.
1241. Prop. 1979/80:1 s. 505.
1242. Prop. 1979/80:1 s. 505.
1243. 35 § LVU. Enligt 17 § FPL ska protokoll föras vid muntlig förhandling och inne-

hålla redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid för-
handlingen. I protokollet ska antecknas vad som förekommer vid förhandlingen ifråga om 
yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden.

1244. 14 § FPL.
1245. Mattsson (2002a) s. 392.
1246. Prop. 2012/13:10 s. 38 och 135.
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barnet kan försättas i våra lojalitetskonflikter gentemot föräldrarna, känna 
ett stort obehag av att höras, eller av annan anledning kan antas ta skada 
av att höras.1247 Om barnet inte hörs i domstol, ska barnets inställning så 
långt det är möjligt klarläggas på annat sätt och tillmätas betydelse i för-
hållande till barnets ålder och mognad. Domstolen har att bedöma i varje 
enskilt fall om barnet kan antas ta skada av att höras i domstol.1248

I sammanhanget är intressant att notera, att vid införandet år 2003 av 
bestämmelsen i 1 § LVU – om att hänsyn ska tas till den unges vilja med 
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad – uttalades i förarbetena 
tvärtom att medverkan vid en domstolsförhandling oftast är en mycket 
obehaglig upplevelse för ett barn och måste därför undvikas så långt det är 
möjligt.1249 2013 års ändringar, ett decennium senare, innebär ett i någon  
mån förändrat synsätt.

Flera studier har visat att barn under 15 år sällan eller aldrig närvarat 
vid förhandlingen. Ett sådant exempel är Socialstyrelsens undersökning av 
LVU-mål år 2009, där det framgick att inget barn under 15 år varit med i 
rätten, och inte heller 13- och 14-åringarna.1250 Av Mattssons undersökning 
av LVU-domar vid fyra länsrätter år 1998 framgick att endast unga vuxna, 
i beteendefallen, framförde sina synpunkter och åsikter inför rätten.1251 Stu-
dien visade också att rätten i miljöfallen sällan alls beaktade uppgifter från 
barnet.1252 I de fall rätten hade beaktat barnets uppgifter, var det främst 
fråga om misstänkt misshandel eller sexuella övergrepp, och vikt har fäs-
tes vid vad barnen uppgett enligt handlingarna.1253 Hanteringen innebär 
att vad som har framkommit vid socialtjänstens (eventuella) samtal med 
barn, måste nedtecknats i barnavårdsutredningen och därmed utgöra del 
av domstolens skriftliga underlag.1254

Av intresse i detta sammanhang är också ett kammarrättsavgörande 
från 2012, där sex syskon omhändertagits med stöd av LVU på grund av 
det äldsta syskonet – som vid tiden för prövningen var 16 år – bland annat 
berättat om att hon blivit slagen av sin mamma och även slagen och spar-
kad av sin pappa och sina äldre bröder.1255 Medan kammarrättens majoritet 

1247. Prop. 2012/13:10 s. 38.
1248. 36 § LVU och prop. 2012/13:10 s. 38 och 136 f. Se i detta sammanhang även 

Mattsson (2008).
1249. Prop. 2002/03:53 s. 80.
1250. Socialstyrelsen (2009) s. 42.
1251. Mattsson (2002a) s. 384.
1252. I endast knappt 15 procent av de studerade miljöfallen kunde det utläsas att dom-

stolen öppet hade beaktat uppgifter från barnet. Detta gäller även barn som är äldre än 7 
år. Studien visade också att det offentliga biträdet framförde uppgifter från barn i betydligt 
mindre utsträckning i miljöfallen än beteendefallen. Mattsson (2002a) s. 401 f.

1253. Exempelvis har rätten fäst avseende vid vad en 4-årig flicka berättat om sexuella 
övergrepp för personal vid ett utredningshem. Se vidare Mattsson (2002a) s. 402 ff.

1254. Se avsnitt 4.1.3.3 ovan.
1255. Avgörandet behandlas också i avsnitt 3.3.4.2 ovan. Kammarrätten i Jönköping, 

dom 2012-03-08 i mål nr 4251-4252-11.
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bedömde att samtliga barn skulle omhändertas med stöd av LVU, uttalade 
skiljaktigt hovrättsråd – med hänsyn till att socialnämnden vid den munt-
liga förhandlingen lämnat nya uppgifter om vad det äldsta syskonet och de 
andra barnen uppgivit efter förvaltningsrättens dom – att socialnämnden 
inte lämnat någon information om uppkomstbetingelserna avseende de nya 
uppgifterna. Vid bedömningen av vilken tilltro som kunde fästas vid de nya 
och ändrade uppgifterna var det enligt den skiljaktige av vikt att känna till 
bland annat:

…i vilket sammanhang uppgifterna lämnats, om uppgifterna kommit spontant 
eller föregåtts av ledande frågor, hur många gånger varje fråga ställts, det första 
svaret på varje fråga, under hur lång tid barnet blivit utfrågat, i vilken situation 
och av vem.1256

I ett annat kammarrättsfall, från 2012, hade en nioårig pojke berättat 
(bland annat i polisförhör) om att han utsatts för misshandel och andra 
kränkningar av sin mor. Pojkens offentliga biträde, som också var hans sär-
skilda företrädare i brottmålet, vittnade i målet om vad som framkommit 
vid polisförhören. Det fanns också uppgifter om att pojken berättat för sin 
mentor i skolan att han blivit slagen av sin mor, och att han vid upprepad e 
tillfällen – för olika personer såsom en lärare, en skolsköterska och fritids-
personal – berättat att hans mor återkommande slagit, hotat och kränkt 
honom. Kammarrätten hade inte hört pojken, inte tagit del av de polisför-
hör som ägt rum med pojken och inte heller hört muntligen någon annan 
av de personer pojken berättat för än ställföreträdaren. Medan kammar-
rätten inte gick närmare in på korrektheten av de lämnade uppgifterna om 
misshandel, utan främst fokuserade på att pojken hade ett fungerande nät-
verk omkring sig (i sin bedömning att ingen påtaglig risk för skada förelåg), 
företog rättens två skiljaktiga ledamöter en värdering av de uppgifter som 
framkommit i den skriftliga bevisningen. De skiljaktiga tog hänsyn bland 
annat till att pojken, såvitt framgick av utredningen, var normalt utvecklad 
och måste antas ha förmåga att rätt uppfatta upplevelser av misshandel:

Enligt vår mening visar utredningen inte att han numera har någon särskild 
benägenhet att överdriva och fantisera. Berättelserna om misshandel kan ha 
medfört att omgivningen uppmärksammat honom på ett sätt som han uppfattat 
som positivt. Samtidigt har de medfört att han skilts från sin mor och sitt hem. 
Han har förstått att detta beror på de uppgifter han har lämnat och han har 
uppfattat separationen som mycket smärtsam. Trots detta har han vidhållit sin 
berättelse under lång tid. Det framstår som mycket osannolikt att han skulle 
göra det om uppgifterna var påhittade. Vi anser därför att vi måste utgå från att 
[…]s berättelse om misshandel är sann.1257

Vilka bevisvärderingsprinciper som anses gälla för LVU-mål behandlas 
i det avsnitt som närmast följer. I sammanhanget bör också nämnas att 

1256. Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-03-08 i mål nr 4251--4252-11, skiljaktig 
mening.

1257. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12, skiljaktig mening.
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sökanden eller klaganden och den som har att svara i målet enligt 14 § 
2 st. FPL får delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller 
ljud- och bildöverföring, om det finns skäl för det. Det finns således inget 
lagtekniskt hinder mot att barnets utsaga upptas genom ljud- och bildöver-
föring. Tekniken är enligt förarbetena avsedd för användning av alla parter 
vid muntliga förhandlingar i samtliga instanser och i alla typer av mål. En 
bedömning av om det finns skäl för användning av tekniken måste göras 
utifrån förhållandena i varje enskilt fall, till exempel måste när barn berörs, 
användning av tekniken vara förenlig med barnets bästa.1258 Vid bedöm-
ning av om skäl finns, ska rätten särskilt beakta de kostnader eller olägen-
heter som skulle uppkomma om den som ska delta i sammanträdet måste 
infinna sig i rättssalen, och om någon som ska delta i sammanträdet känner 
påtaglig rädsla för att vara närvarande i rättssalen.1259 Slutligen bör nämnas 
att barnets ställföreträdare kan yrka på att barnet ska höras vid den munt-
liga förhandlingen.

4.2.2.4 Förhandlingens delmoment: yrkanden och grunder

Vid förhandlingen beskriver socialnämnden sitt yrkande om vård och sina 
grunder. Motparterna, som i dessa mål utgörs av en eller två vårdnadsha-
vare respektive barnet, har att medge (men det förutsätts att åtminstone en 
inte medger) socialnämndens yrkanden. Part som bestrider ska ange skälen 
för det, och de bevis som åberopas.1260 Socialnämnden har att utveckla 
grunderna för sin talan utöver det som kommit fram i den skriftliga utred-
ningen, och motparterna att utveckla grunderna för sin inställning.

Angående yrkanden gäller enligt 29 § FPL att domstolens avgörande, 
som huvudregel, inte får gå utöver vad som har yrkats.1261 Domstolen får 
dock, även utan yrkande, besluta till det bättre för enskild, när det före-
ligger särskilda skäl och kan ske utan men för motstående enskilt intresse 
(principen reformatio in melius).1262

Av officialprincipen följer vidare att domstolen måste, när det gäller 
enskild part, se till att de grunder som den enskilde är betjänt av i proces-
sen också blir utredda och prövade. Nya grunder och bestridandegrunder, 
liksom nya bevis, kan införas under processens gång. Socialnämnden behö-
ver därmed inte uppfylla sin åberopsbörda en gång för alla när processen 
inleds i förvaltningsdomstolen.1263

1258. Prop. 2007/08:139 s. 29.
1259. 5:10 RB och 14 § 2 st. FPL.
1260. 11 § FPL.
1261. Socialnämnden måste därmed ange om vårdyrkandet grundar sig på förhållanden 

enligt lagens 2 § (miljöfallen) eller 3 § (beteendefallen); det är två olika yrkanden, och vård en-
ligt de två olika paragraferna ger också olika rättsverkningar, t.ex. avseende hur länge vården 
ska pågå. von Essen (2009) s. 127 f., som hänvisar till en kammarrättsdom.

1262. Detta framgår av 29 § FPL och innebär att det inte föreligger någon åberopsbörda 
för enskild part. Se även Diesen (2005a) s. 64 f.

1263. Diesen (2005a) s. 70.
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Domstolen är med andra ord inte bunden av vad part har åberopat, men 
i enlighet med 30 § FPL – att avgörandet ska grundas på vad handlingarna 
innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet – får domstolen å andra 
sidan inte grunda sitt avgörande på material som parterna saknar känne-
dom om.1264

4.2.2.5 Bevisupptagning och bevisvärdering

Vid den muntliga förhandlingen ingår också att det skriftliga materialet 
kompletteras genom att vårdnadshavare och i förkommande fall barnet 
hörs om sin syn på saken.1265 Barns närvaro i domstol är som tidigare 
framgått ovanlig1266 och det processobehöriga barnets närvaro är heller 
inte erforderlig; barnet representeras av sitt offentliga biträde och tillika 
ställföreträdare. Det är oklart och synes tveksamt om den för rättegång i 
brottmål centrala principen om bevisomedelbarhet är tillämplig i LVU-mål, 
dvs. att muntliga utsagor i LVU-mål ska tillmätas ett högre bevisvärde än 
en skriftlig handling eller bevisuppgift.1267 Principen om det bästa beviset 
torde dock utgöra en rättslig princip även i förvaltningsmål, och kan avses 
inkludera principen om bevisens omedelbarhet.1268

Vidare hörs eventuella vittnen och sakkunniga vid förhandlingen. Av 
24 § FPL framgår att rätten får inhämta yttrande över fråga som krä-
ver särskild sakkunskap, från myndighet, tjänsteman eller den som eljest 
har att gå tillhanda med yttrande i ämnet, eller anlita annan sakkunnig i 
frågan.1269 Det kan exempelvis vara fråga om medicinsk sakkunskap för 
bedömning av skador på barnet.1270 I doktrin betonas att barnmål av kom-
plicerad natur regelmässigt bör inkludera expertmedverkan.1271 Sakkunnig-
bevisning används dock inte i någon större utsträckning.1272

Vad som ska bevisas i ett mål om beredande av vård enligt LVU är dels 
att något miljörekvisit föreligger, dels att detta utgör en påtaglig risk för att 
barnets hälsa eller utveckling skadas.1273 I förvaltningsprocessen gäller fri 
bevisföring och fri bevisvärdering. Principiellt sett har inga begränsningar 

1264. Detta hör också samman med reglerna om kommunikation, se von Essen (2009) 
s. 56.

1265. Hörande av part i bevissyfte regleras dock inte särskilt i FPL, och ingen hänvisning 
till RB görs i frågan. Kaldal (2010) s. 163.

1266. Se särskilt Mattsson (2002a) och Kaldal (2010) s. 158.
1267. Se särskilt Kaldal (2010) s. 164 ff.
1268. Kaldal (2010) särskilt s. 166 och 160.
1269. Sådant förhör får hållas under ed. Ifråga om förhör gäller stora delar av vad som 

föreskrivs i 36 och 40 kap. RB, se 25 § FPL. Vittne och sakkunnig får delta i en muntlig 
förhandling genom ljudöverföring eller ljus-och bildöverföring under de förutsättningar som 
gäller enligt 5:10 RB. 25 § 2 st. FPL.

1270. Se t.ex. RÅ 1987 ref. 160.
1271. Kaldal (2010) s. 352.
1272. Se t.ex. Svensson (2012) s. 220.
1273. Och, givetvis, att samtycke till behövlig vård saknas. Beviskravet och prognosbe-

dömningen utvecklas närmare i avsnitt 4.2.3 nedan.
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uppställts med avseende på de bevismedel som får användas och domsto-
len har att fritt bedöma värdet av den presenterade bevisningen.1274 I detta 
brukar också inkluderas principen om bästa bevis, som anger att om ett 
förhållande kan bevisas på olika sätt, med olika bevismedel, bör det bevis-
medel väljas som har starkast verkan.1275 Omedelbarhetsprincipen, dvs. att 
processmaterialet är begränsat till vad som framläggs vid förhandlingen, 
gäller inte,1276 men allt talar för att samma principer för bevisprövning som 
gäller i allmän domstol, bör gälla i förvaltningsmål. Eftersom FPL (eller för 
den delen, LVU) inte innehåller några särskilda bevisvärderingsregler – och 
rättegångsbalkens regler är komplementära till FPL – är förvaltningsdom-
stolarna hänvisade att följa samma grundprinciper som de allmänna dom-
stolarna när det gäller bevisprövningen.1277 Värderingen av utsaga från part 
ska principiellt ske med beaktande av alla faktorer som inverkar på denna, 
såsom exempelvis partens allmänna trovärdighet, sakkunskap och styrkan 
av hans intresse i saken.1278

Som nämndes inledningsvis bärs bevisbördan i mål enligt LVU i huvud-
sak av socialnämnden. Av rättspraxis följer att vårdnadshavare i miljöfallen 
kan åläggas en form av förklaringsbörda ,1279 samt att domstolen anlägger 
en – med hänsyn till barnets skyddsintresse – försiktighetsprincip . I HFD 
2011 ref. 6 var fråga om två barn som i treårsåldern var för sig berättat 
för personal på förskolan att deras far slog dem. Även inför jourhems-
föräldrarna och socialnämndens handläggare hade barnen förhållandevis 
ingående berättat om hur de utsatts för upprepad och allvarlig misshandel. 
Förskolepersonalen hade oroats av att fadern tungkysst barnen, och jour-
hemsföräldrarna hade upplyst att barnen hade blåmärken. HFD uttalade 
att det stod klart att dessa uppgifter – om de lämnats oemotsagda – hade 
varit grund för vård enligt LVU. En central fråga i målet var därför om 
de invändningar som föräldrarna gjort i målet rubbade tilltron till upp-
gifterna eller av annan anledning medförde att dessa inte skulle föranleda 
något ingripande. Domstolen fann att det som framkommit i målet inte 
gav anledning att tro att förskolepersonalen på grund av barnens låga ålder 
eller deras språkliga förmåga skulle ha feltolkat så enkla och konkreta upp-
gifter som att fadern har slagit dem. De skador på barnens ryggar som jour-
hemsmamman observerat och fotograferat bedömdes uppenbarligen vara 
blåmärken orsakade av slag med tillhygge, och eftersom ingenting talade 
för att detta hade inträffat i förskolan eller i jourhemmet måste skadorna 
antas ha uppkommit i hemmet eller i vart fall när barnen har befunnit sig 
i föräldrarnas vård. Föräldrarnas invändningar bedömdes som skiftande, 

1274. Ragnemalm (2007) s. 106 f. Se även Kaldal (2010) s. 302.
1275. Diesen (2005a) s. 20.
1276. Rätten avgörande av mål ska enligt 30 § FPL grundas på vad handlingarna innehål-

ler och vad i övrigt förekommit i målet.
1277. Diesen (2005a) s. 23. Se även Kaldal (2010) s. 302.
1278. Bohlin & Warnling-Nerep (2009) s. 149.
1279. Kaldal (2010) s. 310.
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vaga och tvetydiga och möjligheten att barnen hade hittat på uppgifterna 
om misshandel i föräldrahemmet för att få uppmärksamhet bedömde dom-
stolen som mycket osannolik. Att vittnen hade uppgett att de inte sett bar-
nen bli slagna och inte trodde att något sådant förekommit, ansågs inte hel-
ler visa att barnens uppgifter var felaktiga. Högsta förvaltningsdomstolen 
la därför barnens, förskolepersonalens, jourhemsfamiljens och socialtjäns-
tens handläggares uppgifter och iakttagelser till grund för sitt avgörande.

I RÅ 2008 ref. 55 var också fråga om värdering av förälders invänd-
ningar. Ett tvåårigt barn hade omhändertagits på grund av att modern vid 
flera tillfällen och till olika personer uttalat att hon haft för avsikt att döda 
sonen. Han hade visat tydliga tecken på att ha fått för lite mat, och det 
framgick också att modern hade slagit honom. Regeringsrätten anförde 
att när det föreligger sådana omständigheter måste i regel vård enligt LVU 
beslutas för att säkerställa att barnets hälsa eller utveckling inte skadas:

En annan bedömning kan visserligen göras om det finns grundad anledning 
att anta att vårdnadshavaren inte menat allvar med sina hot mot barnet och 
att situationen i övrigt inte är sådan att den inger allvarlig oro för barnet. Med 
hänsyn till de ödesdigra konsekvenser som kan följa av en felaktig bedömning i 
en sådan situation kan det emellertid ofta vara rimligt att socialnämnden under 
en tid får den möjlighet till kontroll av barnets förhållanden som är förenad med 
vård enligt LVU. Annars kräver barnets skyddsintresse att det på ett betryggande 
sätt kan visas att det som inträffat i ärendet trots allt inte utgör en påtaglig risk 
för barnets hälsa eller utveckling. I detta fall medför moderns hotfulla uttalan-
den, det våld som hon har utövat mot sonen och hennes bristande vilja eller 
förmåga att tillgodose hans behov av vård och omsorg att det måste ställas 
förhållandevis höga krav på den utredning som ska visa att det ändå inte finns 
skäl för vård enligt LVU. […] En vårdnadshavares uppgifter måste i ett fall som 
det förevarande ges stöd av annan utredning som visar att barnet inte löper risk 
att skadas. Så är inte fallet i detta mål.1280

Vårdnadshavares uppgifter räcker alltså inte, vid omständigheter som i 
övrigt inger allvarlig oro. Det bör noteras att kammarrätten vid sin bedöm-
ning kom till motsatt ståndpunkt och fann – med beaktande av den ingri-
pande åtgärd som ett tvångsomhändertagande innebär och med de krav som 
därmed måste ställas på den utredning som ligger till grund för ett sådant 
omhändertagande – att utredningen i målet inte gav tillräckligt underlag 
för att konstatera att det på grund av brister i omsorgen eller andra för-
hållanden i hemmet förelåg en sådan påtaglig risk för barnets hälsa och 
utveckling som förutsätts för vård med stöd av LVU. Skiljaktigt Regerings-
råd betonade också att enbart omständigheten att en förälder uttalar hot 
om att döda barnet inte är tillräckligt för att barnet ska beredas vård med 
stöd av LVU, utan bedömning måste göras om det föreligger någon kon-
kret risk i det enskilda fallet för att hotet ska förverkligas. Regeringsrätten 
företog inte någon uttrycklig riskbedömning, dvs. en prövning av om miss-

1280. RÅ 2008 ref. 55.

017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   254017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   254 08/04/13   7:53 PM08/04/13   7:53 PM



 Prövning av LVU-mål 255

förhållandena innebar en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas, men en sådan måste anses underförstådd i domstolens hänsyn till 
de ödesdigra konsekvenser som kan följa av en felaktig bedömning.

I doktrin har konstaterats att det finns vissa omständigheter som i sig 
har så stark bevisverkan att man kan tala om en presumtion för bifall av 
nämndens ansökan. Ett sådant exempel anges vara situationen där vård-
nadshavare gjort sig skyldig till grova övergrepp mot barnet, till exem-
pel i form av sexuellt utnyttjande eller grov misshandel och brottet ifråga 
har fastställts i en fällande brottmålsdom, eller i vart fall erkänts.1281 I de 
två refererade avgörandena (RÅ 2008 ref. 55 och HFD 2011 ref. 6) var 
fokus i prövningen inte på en avvägning av den framtida risken för skada 
(rekvisitet påtaglig risk för skada), utan på den faktiska förekomsten av 
fysisk misshandel respektive hot och andra missförhållanden. Omständig-
heter som kan göra att påtaglig risk för skada saknas – trots att våld eller 
övergrepp har bevisats i målet – kan annars vara att förhållandena inte är 
tillräckligt allvarliga, att grunden i sig inte innebär en risk för fortsatt (eller 
förvärrad) utveckling i samma faras riktning eller att faktorer som riskerat 
(eller orsakat) en skada i det förflutna annars inte längre kan anses aktu-
ella.1282 En lag som är avsedd att utgöra ett skydd för barn får aldrig, som 
framhölls i propositionen, bygga på förutsättningen att barnet ska ha varit 
utsatt för en redan konstaterad skada för att lagen ska vara tillämplig.1283 
Det är risken för skadans uppkomst som är det centrala rekvisitet och det 
slutliga bevistemat i processen.1284

Avslutningsvis i sammanhanget bör noteras att båda de två nämnda 
vägledande avgörandena som refererades ovan innehåller påfallande fyl-
liga redogörelser för innebörden och betydelsen av barnets bästa i LVU; 
domstolen hänvisar till förarbetsuttalanden om att det faktum att barnet 
inte synliggörs i utredningar och rättsliga beslut snarast är en fråga om att 
förändra synsättet hos dem som tillämpar lagen.1285

4.2.2.6 Överklagande och domens rättskraft

Förvaltningsrätts beslut överklagas hos kammarrätt och inget prövnings-
tillstånd krävs.1286 Beslutet får enligt 33 § 2 st. FPL överklagas av den som 
det angår, om det gått honom emot.

För barns del är ett beslut om att barnet ska beredas vård enligt LVU 
möjligt att överklaga under förutsättning att dess ställföreträdare tillika 
offentliga biträde bestridit socialnämndens ansökan. Huruvida ett beslut 
om LVU har gått barnet emot, avgörs av den inställning som barnets offent-

1281. Diesen (2005a) s. 146.
1282. Diesen (2005a) s. 135 och ovan delkapitlet 3.3.
1283. Prop. 1989/90:28 s. 61. Se även diskussionen ovan i avsnitt 3.3.3.
1284. Kaldal (2010) s. 211.
1285. Se vidare RÅ 2008 ref. 55 och HFD 2011 ref. 6.
1286. 33 § FPL.
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256 Vägen genom förvaltningsprocessen

liga biträde tillika ställföreträdare avgett. Barnet kan antingen motsätta sig 
eller önska sig ett omhändertagande.

Om förvaltningsrätten avslår socialnämnds ansökan om vård, har bar-
net möjlighet att överklaga under förutsättning att barnets biträde har till-
styrkt vården.1287 Detta konstaterades i RÅ 2006 ref. 10. Socialnämnden 
har visserligen en exklusiv rätt att ansöka om beredande av vård av barn 
med stöd av LVU, men det innebär i sig inte att barn endast har rätt att 
överklaga domstols dom som innebär att ansökan bifalls:

Det finns skäl för att ett barn också skall kunna överklaga en dom som innebär 
avslag på nämndens ansökan. En ställföreträdare, som anser att barnet löper 
en påtaglig risk att skadas i hemmet, kan med hänsyn till vad länsrätten fäst 
avseende vid i sin domsmotivering se sig nödsakad att påtala eventuella miss-
förstånd, betona vissa omständigheter eller tillföra ytterligare information. På 
så sätt kan ställföreträdaren komma att utforma barnens talan som ett viktigt 
komplement till nämndens. För ett barn kan det dessutom vara av vikt att ha 
egen talerätt, om nämnden skulle avstå från att fullfölja talan eller om nämn-
dens talan skulle avvisas på grund av för sent anfört överklagande.1288

Det ansågs finnas såväl lagstöd som praktiska skäl för att tillerkänna bar-
nen klagorätt.1289 I detta avgörande hade barnets offentliga biträde tillstyrkt 
bifall till socialnämndens ansökan om vård enligt LVU. Förhållandena kan 
dock även vara sådana – vid domstols avslag på ansökan om vård med 
stöd av LVU – att barnet överklagar, dvs. önskar sig ett omhändertagande, 
medan socialnämnden bedömer att familjens förhållanden inte längre är 
sådana att LVU är tillämplig och bestrider bifall till barnets överklagande. 
Så var fallet i ett kammarrättsavgörande år 2008.1290 Kammarrätten avvi-
sade barnens överklaganden och besvarande frågan om huruvida barnen 
kunde yrka att de ställs under tvångsvård nekande: Detta mot bakgrund 
av socialnämnds exklusiva rätt att ansöka om beredande av vård med stöd 
av LVU. Socialnämndens ansökan ansågs ha förfallit. Domen synliggör ett 
dilemma i förhållande till barns klagorätt.

Det kan visserligen argumenteras att socialnämnden har att fortlöpande 
överväga om vården med stöd av LVU är behövlig och därmed omgående 
kan fatta beslut om vårdens upphörande. Barnet har dock eller, åtmin-
stone, bör ha, rätt att överklaga sådant beslut om upphörande, rimligen i 
enlighet med 41 § 1 st. p. 2 (det är ett beslut ifråga om fortsatt vård med 
stöd av lagen).1291 Barnet har enligt 39 § LVU rätt till offentligt biträde vid 

1287. Detta ställer därmed krav på att biträdet gör en självständig bedömning av barnets 
vårdbehov och tillser att ärendet är fullgott utrett. Kaldal (2010) s. 156. Se även Hollander 
(2006).

1288. RÅ 2006 ref. 10.
1289. Se även RÅ 2006 not 71.
1290. Kammarrätten i Sundsvall dom 2008-12-10 i mål nr 2308-08; se även Bejstam 

(2012) som diskuterar avgörandet.
1291. Se även avsnitt 3.4.2.1 där detta resonemang berörs.
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beslut om upphörande av vård enligt 21 § LVU, dvs. ifråga om socialnämn-
dens beslut att vård med stöd av lagen inte längre behövs.

Det framgår varken (direkt) av lag eller av HFD:s avgöranden att barns 
rätt att föra talan mot ett beslut som gått barnet emot är beroende (eller obe-
roende) av att socialnämnden tillstyrker bifall till barnets talan. Mycket talar 
dock för att barns klagorätt är oavhängig vilken inställning barnets motpar-
ter intar i processen eller, åtminstone, att rättsläget borde vara sådant.1292 
Framför allt finns det, i likhet med vad som var fallet i Regeringsrättens 
avgörande från 2006, såväl lagstöd som praktiska skäl att tillerkänna barn 
klagorätt vid sådana förhållanden. Det främsta skälet är att barnets biträde 
yrkar på att barnen ställs under tvångsvård och därmed vid överprövning 
kan tänkas lägga fram ytterligare argument som talar för vård med stöd av 
LVU. En förutsättning för tillämpning av LVU är ju, enligt dess 1 § 2 st., att 
behövlig vård inte kan ges barnet med samtycke av barnets vårdnadshavare. 
Även om socialnämnden har exklusiv rätt att väcka talan om vård med stöd 
av LVU (initiativrätt), borde detta rimligen inte innebära en ensamrätt att i 
högre instans argumentera för vad som är behövlig vård, då såväl barn som 
vårdnadshavare också är parter i målet och har klagorätt.

I sammanhanget ska också framhållas att bakom biträdets inställning 
kan också finnas barnets uttryckliga vilja. Det framgår av 36 § 1 st. LVU 
att barnet – vid mål och ärenden enligt LVU1293 – ska ges möjlighet att fram-
föra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne, och barnets inställ-
ning ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

I ovan nämnda kammarrättsavgörande refererade domstolen till utta-
landet i RÅ 2006 ref. 10 att det för ett barn även kan vara av vikt att ha 
egen talerätt, om nämnden skulle avstå från att fullfölja talan. Det förhål-
landet att socialnämnden inte överklagade, utan istället yrkade att över-
klagandet skulle lämnas utan bifall, ansågs dock av kammarrätten inte ha 
någon betydelse för barnens rätt att få överklagandet prövat. Enligt kam-
marrätten var det ”svårförståeligt vad det kan finnas för intresse av att få 
länsrättsdomen prövad.”1294

Möjligen kan detta avse det orimliga i att önska tvångsvård avseende 
sig själv. Men det bör beaktas att barnets (bristande) samtycke inte rele-
vant i förhållande till tillämpningen av LVU; samtycke ska saknas från – 
och tvånget utövas mot vårdnadshavare och barn som fyllt 15 år (1 § 2 
st. LVU). Det handlar således inte direkt om ett yrkande att ställas under 
tvångsvård, utan snarare en önskan om att tvång ska riktas mot vårdnads-
havare. Kammarrätten konstaterar vidare:

1292. Se särskilt Bejstam (2012), som lyfter fram att det finns starka skäl att anse att ett 
barns rätt att föra talan mot ett beslut som har gått barnet emot inte ska vara avhängigt vilken 
inställning barnets motparter intar i processen.

1293. Att det gäller vid alla mål och ärenden med stöd av lagen framgår inte explicit av 
lagtexten, men får förutsättas. Före 2013 års ändringar fanns denna bestämmelse i lagens 1 §.

1294. Kammarrätten i Sundsvall dom 2008-12-10 i mål nr 2308-08.
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Oavsett hur man ser på denna situation måste det framstå som uppenbart att en 
förvaltningsdomstol inte kan ålägga socialnämnden att föranstalta om vård som 
nämnden efter sakkunnig beredning på tjänstemannanivå funnit obehövlig.1295

Detta kan antingen betraktas som att domstolen frånhänder sig egen utred-
ningsskyldighet enligt 8 § FPL – dvs. vad nämnden efter sakkunnig bered-
ning på tjänstemannanivå har funnit, ska vara gällande – eller, troligen, 
som ett understrykande av att själva frågan om vård med stöd av LVU 
alltjämt måste vara understödd av nämnden.

Ett ytterligare argument för barnets klagorätt i dylika fall – och samti-
digt ett svar på vad det kan finnas för intresse av att få ett avslagsbeslut 
prövat – utgörs av den positiva förpliktelse som staten har enligt art. 3 
EKMR att ge barn effektivt skydd mot förnedrande behandling. Även om 
det inte var fråga om våld och övergrepp i det specifika fallet – utan istället 
om vårdnadshavarnas boende och missbruksproblematik – är frågan av 
principiellt intresse, och klagorätten torde svårligen kunna göras beroende 
av vilka missförhållanden det är fråga om i det enskilda fallet. Att avvisa 
barnets överklagande, i ett oklart rättsläge, kan oavsett äventyra barnets 
rätt till det yttersta skydd som kan beredas med tillämpning av LVU.

Om förhållandena är sådana att barnet behöver skydd, men socialnämn-
den har frånfallit sin ansökan om vård med stöd av LVU, kan teoretiskt sett 
tänkas (det visserligen osannolika) att barnet – via god man – ansöker om 
bistånd i form av en placering utanför det egna hemmet med stöd av 4:1 
och 6:1 SoL och därmed för en talan, på vars nekande klagorätt följer.

Vad dessa diskussioner sammantaget visar är att konstruktionen av LVU 
medför dilemman och problem i förhållande till vad som kan anses vara 
sedvanliga förvaltningsrättsliga spörsmål: Här är fråga om ett, dessutom 
betungande, förvaltningsbeslut som den enskilde (dvs. barnet) kan önska. 
Myndighetstvånget riktas inte mot barnet självt utan mot barnets vård-
nadshavare. I förhållande till barnets rättsliga ställning i dessa fall vore 
det därför fördelaktigare om lagen istället var konstruerad så att barnet – 
under vissa (miss)förhållanden – hade rätt att erhålla en skyddsplacering, 
samt att socialnämnden hade ett ansvar att (utreda behov av, och) föran-
stalta om att så sker.

Ett beslut vinner laga kraft när överklagandetiden gått ut och laga kraft 
utgör normalt förutsättning för verkställbarhet.1296 En annan fråga är om 
ett avgörande av en förvaltningsdomstol får rättskraft i den meningen att 
saken inte kan prövas på nytt, dvs. om saken blir res judicata. Grundre-
geln ifråga om förvaltningsbesluts rättskraft – vilket i princip även gäller 
avseende förvaltningsdomstols beslut – är att för enskild gynnande beslut 
inte kan bli föremål för ny prövning, men att avslagsbeslut eller annars för 

1295. Kammarrätten i Sundsvall dom 2008-12-10 i mål nr 2308-08.
1296. Bohlin & Warnling-Nerep (2009) s. 195. Ett undantag från detta är förstås social-

nämnds beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, som gäller omedelbart.
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enskilda betungande avgöranden kan omprövas.1297 LVU-målens karaktär 
medför dock att sådana mål inte blir rättskraftigt avgjorda.1298 Socialnämnd 
är därför oförhindrad att vid avslagsbeslut återkomma med ansökan om 
LVU avseende samma barn och sak, under förutsättning att nya uppgifter 
framkommit.1299

4.2.3 Domstolsprövning i LVU-mål – fördjupad diskussion
4.2.3.1 Om beviskravet i LVU-mål

Inom förvaltningsprocessrätten – som spänner över ett stort antal olika 
måltyper – finns som nämnts inget tydligt definierat eller generellt bevis-
krav. I doktrinen har framförts att normalkravet för den grad av säker-
het som krävs för rättsföljdens inträde (och samtidigt den felmarginal som 
accepteras i beslutet) är ”sannolika skäl” (eller sannolikt), ett krav som 
ligger något lägre än vad som krävs i dispositiva tvistemål.1300 Samtidigt 
har invänts att ett normalkrav inte är möjligt att slå fast och heller inte kan 
utläsas ur praxis; beviskravet varierar beroende på sakens beskaffenhet.1301

Barn ska beredas vård enligt LVU om samtycke inte finns till behövlig 
vård, och någon bakgrundsfaktor i hemmiljö (enligt 2 § LVU) innebär en 
påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. I doktrin har tydlig-
gjorts att fråga är om två olika bevisprövningar: dels av bakgrundsrekvisit, 
dels av prognosrekvisit. Först prövas ett (eller flera) bakgrundsrekvisit – 
dvs. fysisk misshandel, psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister 
i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet – och därefter prövas 
om dessa faktorer, i en prognos för framtiden, kan innebära en påtaglig 
risk för skada.1302

Utifrån studier av rättspraxis har i doktrin också konstaterats att det 
beviskrav som är knutet till bakgrundsrekvisiten är högre ställt än själva 
beviskravet för risken; beviskravet synes vara att bakgrundsförhållandena 
ska uppgå till beviskravsnivån styrkt.1303 Detta synes särskilt gälla beviste-

1297. Se t.ex. von Essen (2009) s. 74 och 80.
1298. Se von Essen (2009) s. 94 som menar att mycket talar för det och Kaldal (2010) vars 

argumentation bygger på LVU-målens bristande rättskraft.
1299. von Essen (2009) s. 94.
1300. Diesen (2005a) s. 112 och Kaldal (2010) s. 325.
1301. von Essen (2009) s. 37 ff.
1302. Diesen (2005a) s. 52 f. och Kaldal (2010). När ett bakgrundsrekvisit inte kan be-

visas går det alltså inte prövningen vidare till prognosbedömningen. Om bakgrundsrekvisitet 
uppfylls, ingår det enligt denna modell som ett prognosfaktum i prognosbedömningen där det 
i egenskap av bevisfaktum ska värderas i relation till prognostemat risken för skada. Se Kaldal 
(2010) s. 190 f. och 211.

1303. Diesen (2005a) s. 104 f. och Kaldal (2010) s. 323. Se även Sutorius & Kaldal (2003) 
som menar att förvaltningsdomstolarna tenderar att uppställa ett beviskrav som kräver att ett 
brott ska vara styrkt för att ensamt kunna läggas till grund för omhändertagande med stöd av 
LVU, och att det därmed synes kräva i princip lika starka bevis som i en brottmålsrättegång 
om t.ex. misstänkt sexuellt övergrepp anförs som enda grund för omhändertagande, Sutorius 
& Kaldal (2003) s. 213 f.
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mat misshandel.1304 Kaldal ställer frågan om det finns skäl att placera bevis-
kravet högre när det gäller påståendet om en brottslig gärning knuten till 
föräldern, och om det allvarligare att omhänderta ett barn på grund av en 
brottslig gärning än på grund av andra brister i omsorgen om barnet. Hon 
menar dock att presumtionen om förälderns rätt bryts tidigare än presum-
tionen om den enskildes oskuld i straffprocessen. Om beviskravet knutet 
till övergreppsmisstanken placeras på samma nivå som i brottmål, skulle 
de barn som omfattas av LVU begränsas till samma barn som identifierats 
straffrättsligt och LVU:s funktion att skydda barn inskränkas.1305 Därtill 
kan det högre beviskravet för miljöfaktorer leda till att våld eller övergrepp 
som det finns stark bevisning för – men som inte når upp till beviskravet 
styrkt – inte leder vidare till en prognosbedömning, dvs. en bedömning 
huruvida barnet löper påtaglig risk för skada.1306 Samtidigt har framhållits 
att något krav på att varje enskild omständighet i bakgrundsbilden ska 
vara styrkt för att en riskprognos ska utföras inte torde kunna uppställas, 
och att beviskraven således är desamma för båda leden i prövningen.1307 
Det har framförts att den risknivå som anges i LVU – påtaglig risk – torde 
motsvara beviskravet sannolikt.1308 Bevisnivån för själva prognosen, dvs. 
en bedömning av om barnet löper risk för påtaglig risk att skadas i sin 
hälsa eller utveckling, kan svårligen separeras från risknivån ”påtaglig 
risk”. En påtaglig risk innebär därmed, också med hänsyn till kunskap från 
det rättspsykiatriska forskningsfältet, en hög risknivå och en sannolikhet 
på cirka 70 procent.1309 Det förhållandet att bevistemat i en riskbedömning 
inte baseras på en faktisk skada, medför svårigheter ur bevishänseende: I 
den prognostiska bedömningen är beslutsfattaren hänvisad till eventuella 
tecken idag som talar för eller emot en viss framtida utveckling.1310

Sammanfattningsvis måste gedigen utredning och konkreta bevis finnas 
för såväl de förhållanden som läggs till grund för bakgrundsbedömningen, 
som för prognosen. Bevis- och utredningsbördan är därmed, enligt doktri-
nen, mer betydande ifråga om LVU än i andra (förvaltningsrättsliga) mål, 

1304. Kaldal (2010) s. 321 och Diesen (2005a) s. 104. Se även Socialstyrelsens genom-
gång av LVU-mål, där det konstateras att beviskraven förefaller vara särskilt höga i mål som 
gäller misshandel. Socialstyrelsen (2009) s. 10.

1305. Kaldal (2010) s. 322 f.
1306. Kaldal (2010) s. 342.
1307. Diesen (2005a) s. 134. Om det är sannolikt att allvarliga brister finns i hemmiljön 

får således rätten gå vidare och utföra en prognos för den fortsatta utvecklingen, varvid det 
krävs ”sannolika skäl” för påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. A.a. s. 134.

1308. Kaldal (2010) s. 327 f. och 341. Eftersom bedömningen av en risknivå innebär en 
prövning som i den praktiska tillämpningen motsvarar bevisvärderingen, kan man enligt Kal-
dal fråga sig vari skillnaden mellan ett rekvisit eller beviskrav består; utöver ett rättsligt krav 
på en viss kvalifikation eller klandervärdhet i ett beteende kommer frågan om risknivå och 
beviskrav knutet till en framtida skada att verka i förening och det är knappast möjligt eller 
ens rimligt att eftersträva en separation. A.a.s 186 f.

1309. Kaldal (2010) särskilt s. 327 f. och 341. Beviskravet måste placeras på en nivå som 
kunskapsmässigt är möjlig att uppnå. A.a. s. 207, 212 och 324.

1310. Kaldal (2010) s. 173.
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eftersom den ska ställas både mot ett bakgrundstema och mot ett fram-
tidstema.1311

4.2.3.2 Formuleringar av bevisnivå i rättspraxis

Rättspraxis i LVU-mål är, som också framgått i avhandlingens metodav-
snitt, in casu-betonad och svår att dra några generellt verkande slutsatser 
från: Omhändertagandemålen karakteriseras av en stor variation ifråga om 
omständigheter, tillgänglig bevisning och inte minst ifråga om hur bevis-
kraven uttrycks.1312 I detta avsnitt kommer även viss opublicerad praxis 
från kammarrätterna (från 2000-talet) att studeras till belysning av vilken 
bevisning som krävts och om det finns särskilt problematiska bedömnings-
frågor när missförhållanden avser våld och övergrepp.

Att förvaltningsdomstolarna i stor utsträckning använder varierade 
begrepp, i huvudsak ”styrkt” och ”inte styrkt”, ”visat” och ”inte visat”, 
eller ”utrett” respektive ”inte utrett” i sin sammanvägning när misshandel 
eller övergrepp mot barnet åberopas som grund för vårdbehov synes tyd-
ligt och, bör tilläggas, inte heller överraskande mot bakgrund av att inget 
beviskrav formellt har uppställts. Det förekommer även andra uttryck för 
att beskriva bevisningens styrka. I en kammarrättsdom från 2002 fann 
domstolen övervägande stöd för att barnen i föräldrahemmet utsatts för 
fysisk bestraffning och kränkande behandling i sådan utsträckning att det 
ansågs föreligga påtaglig risk för deras hälsa och utveckling.1313 I detta mål 
jämförde domstolen de beviskrav som gäller i LVU-mål med vad som gäller 
i brottmål, och lyfte fram att medan det i brottmål avseende allvarliga sex-
ualbrott krävs att det ska vara ställt bortom varje rimligt tvivel att vederbö-
rande begått det brott som han påstås vara skyldig till – ett utomordentligt 
högt beviskrav – gäller i mål om beredande av vård enligt LVU beviskrav av 
en helt annan karaktär. Eftersom fråga är om en skyddslagstiftning som ska 
tjäna ändamålet att hindra att barn kommer till allvarlig skada måste en 
avvägning enligt domstolen göras mellan en förälders berättigade anspråk 
på att själv svara för sina barns uppfostran och utveckling, och barns lika-
ledes berättigade krav på att inte löpa risk att komma till skada genom en 
förälders tillkortakommande i ett eller annat avseende. Mot bakgrund av 
denna intresseavvägning, och av att barnets möjlighet att gentemot föräld-
rarna hävda sin rätt är avsevärt mindre än vad som omvänt gäller – och att 
ju yngre barnet är ju mer påtaglig är denna obalans – kan beviskraven inte 
vara desamma som i exempelvis brottmål. Kammarrätten framhöll samti-

1311. Diesen (2005a) s. 133 f.
1312. Se även Bramstång (1985) s. 201 som menar att prejudikatvärdet av Regeringsrät-

tens avgöranden måste betecknas som begränsat, bl.a. mot bakgrund av att Regeringsrätten 
inte uppställt några enhetliga beviskrav.

1313. Kammarrätten i Jönköping, dom 2002-06-14 i mål nr 915-2002.
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262 Vägen genom förvaltningsprocessen

digt att en så allvarlig åtgärd som ett tvångsomhändertagande av barn inte 
får vidtas utan tungt vägande skäl.1314

När det gäller bevisningens art saknas i flera fall annat stöd för miss-
handel eller sexuella övergrepp än barns egen utsaga. I ett kammarrätts-
avgörande från 2002, avseende tre barn som uppgivit att de blivit slagna 
av föräldrarna, fanns mot föräldrarnas förnekande inga andra uppgifter 
till stöd för påstådd misshandel än barnens egna berättelser. Vid avsak-
nad av iakttagelser från personer i barnens närhet som stödde påståenden 
om misshandel, och utan uppgifter i målet om aktuella fysiska skador på 
barnen, fann kammarrätten det inte utrett att det på grund av missförhål-
landen i hemmet fanns en påtaglig risk att barnens hälsa eller utveckling 
skadades.1315 Att förhållanden inte anses utredda är, som tidigare nämnts, 
på rättsliga grunder problematiskt utifrån förvaltningsdomstolens utred-
ningsansvar.

Ett kammarrättsavgörande från 2005 visar emellertid det att ett barns 
berättelse om övergrepp kan utgöra tillräckligt stöd för att otillbörligt 
utnyttjande har förekommit, när det saknas en alternativ förklaring till 
barnets berättelse.1316 Vårdnadshavares ”förklaringsbörda ” och domstols 
försiktighetsprincip  i förhållande till det utsatta barnet har nämnts tidi-
gare i framställningen.1317 Omständigheterna var i detta fall sådana att den 
yngsta dottern i en familj berättat om pappans sexuella övergrepp, medan 
den äldre dottern – liksom föräldrarna – förnekade att övergrepp före-
kommit. I sin bedömning att det fanns fog för att den sjuåriga flickans 
berättelse var självupplevd tog kammarrätten stort intryck av det fylliga 
sakkunnigutlåtande som fanns i målet. Sakkunnigutlåtandet beskrev barns 
minnesförmåga, hur barn berättar om svåra upplevelser och frågan om 
verkliga händelser respektive falska minnen och berättelser. En omständig-
het som kammarrätten tog hänsyn till var att flickan för en förskolepsy-
kolog i handling visat vad som skett, och därmed använt det procedurala 
minnet (handlingsminnet), som utvecklas ganska tidigt och är det mest 
pålitliga i tidiga åldrar. Berättelsen innehöll också detaljer som det ansågs 
osannolikt att ett barn i hennes ålder skulle ha så ingående kännedom om 
(om det inte utsatts för övergrepp). För att frånkänna flickans berättelse 
tilltro krävdes enligt domstolen att det framkommit någon alternativ för-
klaring till varför hon berättat som hon gjort. Kammarrätten fann att det 
förekommit övergrepp på det sätt som flickan berättat och angav att det i 
allt fall, med hänsyn till att LVU är en skyddslagstiftning för barn, får anses 
vara i sådan grad visat att övergrepp skett, att detta kan läggas till grund 
för bedömningen av om vård ska beredas. Eftersom åtminstone den yngre 

1314. Kammarrätten i Jönköping, dom 2002-06-14 i mål nr 915-2002. Se även Diesen 
(2003) s. 104 ang. balansen mellan barns och vårdnadshavares intressen.

1315. Kammarrätten i Jönköping, dom 2002-09-06 i mål nr 2005-2002.
1316. Kammarrätten i Jönköping, dom 2005-11-29 i mål nr 3050-05.
1317. Se avsnitt 4.2.2.5 ovan.
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flickan utsatts för sexuella övergrepp i hemmiljön fann kammarrätten det 
föreligga en påtaglig risk även för att den äldre systerns hälsa eller utveck-
ling skulle skadas och således förelåg ett vårdbehov för dem bägge.

I ett annat kammarrättsfall – där det pågick en parallell brottmålspro-
cess – prövades om en sjuårig flicka skulle beredas vård på grund av miss-
handel.1318 Åtal hade väckts mot barnets far och styvmor för grov frid-
skränkning avseende att de nupit flickan och slagit henne med tillhyggen i 
form av tofflor och borstskaft, gärningar som begåtts under en tidsperiod 
om fem år. Frågan om ansvar för brott var vid tiden för kammarrättens 
dom inte prövad av allmän domstol. Fadern och styvmodern förnekade 
att någon misshandel skett, och utöver flickans egna uppgifter fanns i 
målet inget läkarintyg eller annan bevisning som visade att hon utsatts för 
misshandel. Fadern anförde att flickan kan ha påverkats av sin biologiska 
mor att berätta om misshandel, och därtill talade flickans reaktioner vid 
umgänge med fadern för att hon inte var rädd för honom. Kammarrätten 
fann mot bakgrund av detta att utredningen inte gav tillräckligt stöd för 
bedömningen att flickan behövde garanteras skydd genom att beredas vård 
utanför det egna hemmet.

Ett kammarrättsfall från 2005 ger exempel på hur allvarlig misshandel 
måste vara för att kvalificera för vårdbehov.1319 I detta fall hade barnen 
uppgett att deras far använt våld mot dem. Trots att fadern själv medgett 
ett par handgripliga tillrättavisningar  av den äldste sonen bedömde kam-
marrätten att utredningen inte gav stöd för att vård enligt LVU skulle vara 
påkallad på grund av misshandel i hemmet.1320 I en annan kammarrätts-
dom, där fråga var huruvida en 14-årig pojke löpte påtaglig risk att skadas 
i sin hemmiljö på grund av fysisk och psykisk misshandel, noterade kam-
marrätten istället att misshandel i LVU:s mening kan anses föreligga även 
om det inträffade inte kan hänföras till misshandel enligt brottsbalken: 
Kriterierna är inte helt jämförbara.1321 Kammarrätten uttalade att det vid 
bedömningen av vilken risk för barnets hälsa och utveckling som föreligger 
på grund av fysisk misshandel ska beaktas bland annat hur allvarlig miss-
handeln är, om den upprepats och om risk för upprepning föreligger. I detta 
fall hade barnet upprepade gånger och inför olika personer berättat att han 
av sin mor systematiskt utsatts för olika typer av fysiska bestraffningar och 
kränkande beteende, och kammarrätten fann det utrett att behov av vård 
enligt LVU förelåg.

I de kammarrättsfall som berörts här – och i tidigare kapitel  (3.3) – har 
de begrepp som använts avseende bevisningens styrka utgjorts av såväl ”inte 

1318. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-09-14 i mål nr 4168-05.
1319. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-11-03 i mål nr 5160-05.
1320. Barnen var 6, 8, 9 och 11 år gamla. Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-11-03 

i mål nr 5160-05.
1321. Kammarrätten i Jönköping, dom 2007-02-15 i mål nr 4018-06.
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264 Vägen genom förvaltningsprocessen

styrkt” och ”inte tillräckligt stöd” respektive ”övervägande stöd” som ”inte 
utrett” respektive ”utrett” och ”i sådan grad visat”.1322

4.2.4 Sammanfattande diskussion: utredningsansvar och 
barns deltagande

”Jag anser att barns rätt till självständighet hittills inte har beaktats i till-
räcklig grad och att respekten för barnets vilja inte sällan har blivit efter-
satt. Det har naturligtvis i allmänhet skett i syfte att skydda barnet från 
svåra och besvärliga upplevelser. Resultatet har dock ofta blivit att för bar-
nen djupt ingripande beslut har fattats över deras huvuden och mot deras 
vilja trots att de mycket väl hade kunnat delta i övervägandena.”1323

Som framgått företer LVU-målen ett flertal särdrag i förhållande till 
andra förvaltningsrättsliga mål och till den övergripande regleringen 
av förvaltningsprocessen: I LVU anges bland annat att domstolen som 
huvudregel ska hålla muntlig förhandling (35 §). Barnets berättelse om 
sin hemsituation är, när sådan finns, inte sällan central i prövningen. 
Det har dock varit ovanligt att barnet närvarar vid förhandlingen och 
framför sina synpunkter inför rätten. Avgörande blir därför hur social-
tjänsten skriftligen dokumenterar barnets berättelse i utredningen. Kart-
läggningen ovan har gett exempel på fall där domstolen tagit intryck av 
sakkunnigutlåtande i sin bedömning av barnets berättelse, men framför 
allt försökt utvärdera de omständigheter som omgärdat själva berättan-
det.1324 I något fall har information saknats om i vilket sammanhang 
barnet lämnat uppgifter.1325

Att höga krav ställs på den utredning som ligger till underlag för pröv-
ningen framgår också av flera av de formuleringar av beviskravsnivå som 
exemplifierats ovan. Formuleringar såsom att ”utredningen inte ger till-
räckligt stöd” skulle kunna tolkas som att beviskravet inte uppnåtts genom 
utredningen. Eftersom domstolen inte på något sätt (genom ytterligare 
utredning) tillser att målet, i enlighet med 8 § FPL, blir så utrett som dess 
beskaffenhet kräver, har utredningen i sig bedömts vara fullgod för ända-
målet (målets beskaffenhet).

Att ”utredningen inte ger tillräckligt stöd” skulle också kunna antyda 
att bestämmelsen om domstolens utredningsskyldighet i 8 § FPL av dom-
stol anses vara underordnad socialnämnds motsvarande utredningsskyldig-
het (enligt 8 § FPL analogt). HFD:s uttalande att det av kravet på påtaglig 
skaderisk följer ett motsvarande högt krav på utredningen att det rekvi-

1322. Enligt Diesen bör begreppet ”utrett” närmast förknippas med beviskravet sanno-
likt, Diesen (2005a) s. 113.

1323. Prop. 1979/80:1 s. 409.
1324. Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping, dom 2005-11-29 i mål nr 3050-05.
1325. Se särskilt skiljaktig mening Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-03-08 i mål nr 

4251-4252-11 i avsnitt 4.2.2.3 ovan.
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sitet är uppfyllt när nämnden ansöker om vård talar också för att utred-
ningsbördan i huvudsak anses ligga på socialnämnden, inte domstolen.1326 
Utredningsbrister och kvarstående osäkerheter går därmed ut över social-
nämnden (och, eventuellt, barnet). Som också nämndes ifråga om övergri-
pande principer för utredningen (i avsnitt 4.1.3.1 ovan) har betonats att
socialnämnden har ett mycket vidsträckt ansvar för barn och ungdomar, 
och därmed motsvarande utredningsansvar.1327

Eftersom vård med stöd av LVU är det yttersta, och enda, medlet att 
bereda barn skydd när (båda) vårdnadshavare inte samtycker till insatser, 
är socialtjänstens utredningsskicklighet avgörande. För att kunna skydda 
inblandade personers rättssäkerhet  och respektera deras rättigheter – inte 
minst skyddet mot inblandning i privatlivet och barnets rätt skydd mot 
våld och övergrepp – måste utredningen vara av sådan kvalité att den kan 
visa att förhållandena inte är sådana att ansökan om vård med stöd av LVU 
är påkallad. Utredningen måste också vara av sådan kvalité att den visar 
att kravet på påtaglig skaderisk för barnet är uppfyllt, med särskilt beak-
tande av att barnets utsaga tillvaratas och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Genom lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2013 har yngre barns 
hörande ändrats från en rekommendation (bör höras) till en möjlighet (får 
höras). Undantag avses göras endast om barnet kan antas ta skada av att 
höras, exempelvis till följd av en svår lojalitetskonflikt i förhållande till 
föräldrarna.1328 I regleringen har också tydliggjorts att det sammanhang 
som avses är i domstolen. Intressant att notera är att det inte var bevissvå-
righeterna i LVU-mål som i första hand föranledde lagändringen. Det var 
inte heller principen om muntlighet eller principen om bästa bevismedlet. 
Istället handlar det främst om barnets rätt att komma till tals och uttrycka 
sina åsikter i domstolen.1329

Utgångspunkten att barnet ska få framföra sina åsikter om hur han eller 
hon ser på sin egen situation, och även lämna förslag i ärenden och andra 
åtgärder som rör dem,1330 kan dock – om än viktig sig – inte sägas vara fullt 
förenlig med LVU-målens karaktär. Till målets premisser hör att barnet 
inte kan ges (vad socialnämnden bedömer vara) behövlig vård, med sam-
tycke från barnets vårdnadshavare. Prövningen avser huruvida sådant sam-
tycke från vårdnadshavare föreligger, samt om det på grund av fysisk eller 
psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 
annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller 
utveckling skadas. Det är (som även berördes i 3.1.3.6 ovan) något oklart 

1326. Högsta förvaltningsdomstolens dom 2011-12-09 i mål nr 3211-11.
1327. JO 1996/97 s. 135. Se även RÅ 1987 ref. 160 angående utredningens tillräcklighet 

som underlag och vidare Leviner (2011) s. 175 ff.
1328. Det tidigare nyttorekvisitet har slopats. Prop. 2012/13:10 s. 135.
1329. Prop. 2012/13:10 s. 40.
1330. Prop. 2012/13:10 s. 41.
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vilken roll barnets åsikter och inställning kan (låtas) spela i relation till 
rekvisiten för beredande av tvångsvård.

I LVU-mål får alltså barnet som är yngre än 15 år höras, om barnet 
inte kan antas ta skada av det. Redan i förarbetena till SoL och LVU över-
vägdes om inte barn även långt före 15 års ålder borde ges självständig 
partsställning i mål och ärenden som rör barnet och inte vara beroende 
av föräldrarnas bestämmande. Ståndpunkten fanns också att även mycket 
små barns mening bör inhämtas.1331 Även om det tidigare nyttorekvisitet 
slopats, dvs. att barnets hörande i domstolen ska vara till nytta för utred-
ningen, är detta – och behovet av att domstolen ges tillgång till det bästa 
bevismaterialet – tillsammans med barnets rätt till deltagande, vad som 
talar för att barn i större utsträckning borde låtas höras när så lämpligt. 
I den andra vågskålen ligger att skydda barnet från svåra och besvärliga 
upplevelser till följd av sitt deltagande vid domstolen, vilket måste inne-
bära en noggrann och flexibel avvägning utifrån det enskilda barnets för-
utsättningar, vilja och bästa.

Värt att notera i detta sammanhang är också att svenska domstolar i 
LVU-mål – till skillnad från de nordiska grannländernas – inte inkluderar 
särskild sakkunskap om barn i sin sammansättning.1332 I LVU-utredningen 
år 2000 föreslogs en utökad användning av sakkunniga vid muntliga för-
handlingar i LVU-mål och införandet av en ny bestämmelse i LVU med 
innebörd att förvaltningsdomstol i LVU-mål ska höra lämplig sakkunnig 
om det behövs. Utgångspunkten till förslaget var att det – för att barnets 
bästa, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att uttrycka 
sina åsikter skulle få en reell innebörd – ansågs nödvändigt att säkerställa 
att domstolar och andra myndigheter som ska bedöma barnets situation 
och behov har tillräcklig kompetens och tillgång till ett fullgott besluts-
underlag.1333

Även Kaldal konstaterar i sin studie rörande (bland annat) riskbedöm-
ningar i LVU-mål att barnmål av komplicerad natur regelmässigt bör inklu-
dera expertmedverkan. Särskild sakkunskap krävs både för att genomföra 
en god utredning och för vilka slutsatser som kan dras från barnets situa-
tion. Kravet på ett materiellt riktigt beslut, och samhällsintresset i målen, 
motiverar en reglerad form av expertmedverkan.1334

En ytterligare aspekt på detta lyfts fram av Diesen, som menar att bete-
endevetare (socionomer) har en stark ställning i LVU-mål och att juristerna, 

1331. Prop. 1979/80:1 s. 409. Beträffande barns deltagande i mål som rör vårdnad, bo-
ende och umgänge – frågor som (också) i högsta grad berör barnet personligen – gäller idag 
(enligt 6:19 st. 4 och 6 FB) att om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredning 
försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten, och barnet får höras inför 
rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att 
höras. Se prop. 1981/82:168 s. 56 f. för skälen därtill.

1332. Se SOU 2000:77 s. 112.
1333. SOU 2000:77 s. 109.
1334. Kaldal (2010) s. 352.
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dvs. domare och ombud, måste skaffa sig förutsättningar att använda fack-
männens underlag på ett korrekt sätt. Med egna alltför ytliga kunskaper på 
området (och utan tillförd sakkunskap) finns risk att beslut grundas direkt 
på beteendevetarnas utlåtanden om risker och inte på en egen bedömning 
huruvida de juridiska villkoren för tvång är uppfyllda.1335 Med andra ord 
krävs att domarna efterfrågar kunskap, utomstående sakkunniga, i den 
mån expertkunskap är nödvändig för att kunna bedöma ett barns behov 
eller de risker som en viss miljö kan innebära.1336 Detta följer i sig av att 
målet ska vara utrett så som dess beskaffenhet kräver, och inte minst sam-
hällsintresset: att det är fråga om en skyddslagstiftning för barn.

4.3 Processens slutdestination
4.3.1 Inledning: ingripandets mål
”Bestämmelsen om råd, stöd och annan hjälp till vårdnadshavare riktar sig 
till socialnämnden och grundar inte någon självständig rätt till insatser för 
föräldrarna. Det är barnets behov som ska vara i centrum.”1337

Vägen genom LVU-processen startade i barnavårdsutredningen (4.1) – som 
i sig kan utmynna att insatser ges eller placering av barnet sker – till att 
talan förs och prövas om vård med stöd av LVU (4.2). Avslutningsvis ska 
i detta delkapitel (4.3) processens slutdestination belysas liksom förutsätt-
ningarna för att ge barnet skydd mot ny eller fortsatt utsatthet.

Domstolens beslut om vård enligt LVU innebär att barnet placeras utan-
för sitt eget hem, i ett enskilt hem (familjehem) eller i ett hem för vård eller 
boende (HVB-hem).1338 Familjehemsplacering är en av de vanligaste insat-
serna inom den sociala barnavården, och anses vara väl förenlig med de 
grundläggande principerna för socialtjänstarbetet (beskrivna i föregående 
kapitel, se särskilt avsnitt 3.1.2.3 om socialtjänstreformen och 3.1.3.3 om 
normaliseringsprincipen).1339 Familjehemsvård anses i synnerhet lämplig 
för barn som behöver omsorg och fostran som kan kompensera för bris-
ter i den egna hemmiljön. Familjehemsvården ger möjlighet till en nära 
anknytning till vuxna föräldraersättare, vilket i sig anses vara en förut-

1335. Diesen (2011a) s. 218.
1336. Diesen (2011a) s. 178.
1337. Prop. 2012/13:10 s. 85.
1338. Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 

barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad, och vars verk-
samhet inte bedrivs yrkesmässigt (3:2 SoF). Hem för vård eller boende (HVB) avser ett hem 
inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. 
Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild 
individ krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt, 3:1 SoF.

1339. Se även Mattsson (2006).
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268 Vägen genom förvaltningsprocessen

sättning för barnets utveckling till en trygg, harmonisk och väl fungerande 
människa.1340

LVU-vården ska – i likhet med alla insatser inom socialtjänsten för barn 
och ungdom – präglas av respekt för barnets människovärde och integ-
ritet.1341 Det är socialnämnden som bestämmer hur vården av barnet ska 
ordnas och var barnet ska vistas under vårdtiden. Vården ska påbörjas 
inom fyra veckor från den dag då rättens beslut vann laga kraft, om inte 
domstolen förordnat om omedelbar verkställighet.1342 Vården anses påbör-
jad när barnet har placerats utanför sitt eget hem.1343

Syftet med vård med stöd av LVU är, som framgått, att tillgodose barns 
behov av skydd mot skaderisker på grund av missförhållanden i hemmil-
jön. Vården är en temporär åtgärd och den bakomliggande målsättningen 
är att barnet ska kunna återförenas med sina föräldrar.1344 Avseende LVU
-vårdens varaktighet kan nämnas att placeringens genomsnittliga längd, 
enligt Socialstyrelsens uppgifter, avseende avslutade placeringar år 2011, 
i medianvärde var 16,5 månader. När placeringen bestått av flera vårdin-
satser som direkt avlöst varandra – med stöd av LVU och SoL – var den 
genomsnittliga vårdtiden drygt 3 år och 9 månader; hälften av vårdperi-
oderna var kortare, hälften längre. Ungefär nio procent av alla avslutade 
familjehemsplaceringar år 2011 hade pågått längre än fem år.1345

I kapitel 3.4 har kartlagts grunderna för upphörande av vården, och 
även behandlats reglering av umgänge med föräldrarna, förutsättningar 
för vårdnadsöverflyttning samt flyttningsförbud. I det närmast följande 
beskrivs placeringen och vården (4.3.2), socialnämnds skyldighet att följa 
upp den och göra överväganden om fortsatt vård (4.3.3) och vad som gäl-
ler när vården inte längre behövs (avsnitt 4.3.4). Därefter följer i likhet med 
föregående delkapitel några problempunkter (avsnitt 4.3.5).

4.3.2 Placering utanför hemmet
4.3.2.1 LVU-vårdens innebörd och val av placering

Ett beslut om vård enligt LVU innebär inte att föräldrarnas grundläggande 
funktioner enligt FB fråntas. Den rättsliga vårdnaden ligger fortfarande 
kvar hos vårdnadshavare, även om socialnämnden i och med beslut om LVU 
under vårdtiden övertar vårdnadshavares rätt och skyldighet att bestämma 
över barnet. Under den tid som barnet är omhändertaget enligt LVU har 
socialnämnden samma ansvar som vårdnadshavaren för att barnets grund-
läggande rättigheter enligt 6:1 FB tillgodoses, och nämnden – eller den åt 
vilken nämnden har uppdragit vården – ska ha uppsikt över barnet och i 

1340. Socialstyrelsen (2013a) s. 162.
1341. 1 § 1 st. LVU.
1342. 5 § LVU och Svensson (2012) s. 143.
1343. 10 § LVU.
1344. Se t.ex. SOSFS 1997:15 s. 53 och 56.
1345. Socialstyrelsen (2013a) s. 28 f.
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den utsträckning det behövs för att genomföra vården bestämma om bar-
nets personliga förhållanden.1346

Vården ska alltid inledas utanför barnets eget hem, men om det kan 
antas vara bäst ägnat att främja vården av barnet får nämnden därefter 
medge att barnet vistas i sitt eget hem.1347 Det ansågs i propositionen till 
lagen inte vara möjligt att göra några generella uttalanden om under vilka 
förutsättningar en placering i det egna hemmet kan ske, men utgångspunk-
ten är att vården inte får påbörjas i det hem där det funnits missförhållan-
den.1348 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd torde en placering i det egna 
hemmet bli aktuell först i slutskedet av vården.1349

Placeringen av barnet kan ändras under LVU-vårdens gång, och i ett 
ärende om omplacering av barnet är vårdnadshavarna och barnet parter, 
med rätt att ta del av utredningen och yttra sig över densamma.1350 Barn 
och vårdnadshavare har också rätt till offentligt biträde, och placerings- 
och omplaceringsbeslut kan överklagas.1351 Byte av placering, dvs. flytt av 
barnet till ett annat familjehem, är enligt JO en så viktig fråga att beslutet 
måste föregås av en mycket grundlig och omsorgsfull utredning som allsi-
digt klarlägger de förhållanden som är av betydelse i ärendet.1352

Vården av barnet ska, i enlighet med 1 § 1 st. LVU, så långt som möj-
ligt utformas i samförstånd med vårdnadshavare och barnet i takt med 
dess mognad och utveckling För vård utanför hemmet är närhetsprincipen  
grundläggande. Barn som placeras på grund av vårdnadshavares oförmåga 
eller liknande orsaker bör enligt Socialstyrelsen som huvudregel placeras 
nära det egna hemmet. Barnets bästa ska dock vara avgörande vid place-
ringen, och om barnet löper särskilda risker kan närhetsprincipen brytas, 
även då det gäller yngre barn.1353 Om möjligt ska syskon placeras i samma 
hem.1354 Enligt förarbetena och Socialstyrelsens allmänna råd bör nämn-
den, så långt som möjligt, respektera barn och vårdnadshavares grund-
läggande värderingar ifråga om exempelvis religion, människosyn och 
livsvärderingar.1355 Respekten för föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn 
en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med deras 

1346. 11 § LVU.
1347. 11 § 2 st. LVU.
1348. Se prop. 1979/80:1 s. 596.
1349. SOSFS 1997:15 s. 59.
1350. Detta följer av 11:8 SoL och 17 § FL, och utgör huvudregel. Beslut om placering av 

barnet fattas av socialnämnden, men får enligt 11 § 3 st. LVU delegeras till ordföranden eller 
någon annan ledamot som nämnden har förordnat, om nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Se även JO dnr 3978-2006.

1351. 39 § och 41 § 1 p. LVU.
1352. JO 2005/06 s. 242 och JO 2008/09 s. 300.
1353. SOSFS 1997:15 s. 56.
1354. Se vidare SOSFS 1997:15 s. 57.
1355. Prop. 1989/90:28 s. 53 och SOSFS 1997:15 s. 59. Detta är enligt socialstyrelsen 

(a.a.as) viktigt inte minst för barn av annat kulturellt ursprung som annars kan hamna i en 
kulturkonflikt.
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270 Vägen genom förvaltningsprocessen

religion och filosofiska övertygelse följer också av Europakonventionens 
tilläggsprotokoll.1356

Vid val av var barnet ska placeras ska socialnämnden enligt 6:5 SoL – 
under beaktande av barnets bästa – i första hand överväga om barnet kan 
tas emot av någon anhörig eller annan närstående (anhörigprincipen). 
Socialtjänsten behöver därför skaffa sig kännedom om barnets existerande 
kontaktnät.1357 Släkt- eller nätverksplaceringar, som kan innebära samhö-
righet ifråga om språk och kulturell bakgrund, anses vara att föredra när 
placeringen ses ur ett livsperspektiv: Barn som under flera år varit place-
rade i ”främmande” familjehem kan känna sig övergivna av både familje-
hemmet och de biologiska föräldrarna när de närmar sig vuxenlivet. Mot 
bakgrund också av den övergripande principen om kontinuitet ska möjlig-
heten beaktas att finna en placering i barnets naturliga nätverk. Även något 
äldre personer, som exempelvis mor- och farföräldrar, anses kunna komma 
ifråga som familjehemsföräldrar.1358 Uppgifter från Socialstyrelsen visar att 
det under det senaste decenniet (2000–2011) blivit något vanligare att barn 
placeras i hem i barnets nätverk (s.k. nätverkshem).1359

Grundläggande är att det hem var barnet tilltänks tas emot för stadigva-
rande vård och fostran är utrett av nämnden.1360 Detta gäller även för s.k. 
jourhem, som avser en tillfällig placering.1361 Vid socialnämndens utredning 
av huruvida ett hem är lämpligt som familjehem ska enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd en bedömning göras av hemmets allmänna förutsättningar 
för att erbjuda barn och unga vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och 
präglad av kontinuitet. Om ett visst barn finns i åtanke för placering, ska 
nämnden dessutom bedöma om hemmet har förutsättningar att tillgodose 
hans eller hennes specifika behov.1362 I sin utredning ska socialnämnden 
särskilt uppmärksamma förekomsten av mot våld närstående, annan 
brottslighet, missbruk och andra omständigheter i det tilltänkta familje-
hemmet som kan äventyra ett barns trygghet  och säkerhet.1363 Utredningen 
ska bland annat omfatta intervjuer, hembesök och referenstagning.1364

1356. Se art. 2 tilläggsprotokoll till Europakonventionen, se även SOSFS 1997:15 s. 56.
1357. Studier har dock visat att socialtjänsten i flera fall har bristande kunskap om bar-

nens och familjens nätverk vid val av placering, se Linderot (2012), samt även angående 
släktingplaceringar i allmänhet.

1358. Prop. 1996/97:124 s. 114.
1359. Andelen barn placerade i nätverkshem ökade från ca 9 till 15 procent .Socialstyrel-

sen (2013a) s. 28.
1360. 6:6 SoL. Se även 6:6 a SoL.
1361. Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två må-

nader efter det att socialnämndens utredning enligt 11:2 SoL har avslutats. Se 6:6 st. 3 och 4 
SoL. Ett barn som omedelbart omhändertas vid utredningens inledning ska alltså maximalt 
vistas i jourhem i sex månader (se 11:2 st. 3 SoL). För särskilda skäl till längre placeringstid, 
se prop. 2006/07:129 s. 62 f.

1362. SOSFS 2012:11, 4:1.
1363. SOSFS 2012:11, 4:2.
1364. Se SOSFS 2012:11.
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Socialnämnden har en skyldighet enligt 6:6 c SoL att tillhandahålla den 
utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård 
av barn i familjehem eller jourhem. Sådan utbildning bör enligt förarbe-
tena lämnas innan barnet placeras i hemmet.1365 Det framhålls också att 
socialtjänsten kan ställa krav på genomgången utbildning innan ett hem 
godkänns.1366

4.3.2.2 Vård- och genomförandeplaner

När ett barn behöver vårdas utanför det egna hemmet ska en vårdplan 
upprättas, som också ska bifogas ansökan om vård med stöd av LVU.1367 
Vårdplanen ska beskriva de särskilda insatser som behövs, det sätt på vil-
ket barnets umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående 
ska ordnas, målet med vården, och den vårdbehövandes (barnets) och 
vårdnadshavares syn på den planerade vården.1368

För barn som vårdas i ett familjehem eller hem för vård eller boende ska 
också en genomförandeplan upprättas.1369 Genomförandeplanen ska som 
huvudregel beskriva

1. målet med de särskilda insatser som behövs,
2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,
3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,
4. när och hur barnet ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som 

andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,
5. när och hur barnets umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra 

närstående ska ordnas,
6. när och hur barnet ska ha kontakt med socialnämnden, och
7. barnets och hans eller hennes vårdnadshavares syn på genomförandet 

av den planerade vården.1370

I 11:3 st. 3 SoL tydliggörs att vård- och genomförandeplanen även ska 
uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

4.3.2.3 God vård och avtal med familjehemmet

Socialnämnden ansvarar enligt 6:1 st. 2 SoL för att barnet får god vård. 
Begreppet god vård definieras inte i lag, men vid sidan av att 3:3 SoL stad-
gar att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalité anses även 6:1 
st. 3 SoL uttrycka ett kvalitetskrav: Att vården bör utformas så att den 
främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående 
samt kontakt med hemmiljön. Vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig 

1365. Prop. 2012/13:10 s. 130.
1366. Prop. 2012/13:10 s. 72.
1367. 11:3 st. 1 SoL och 5:1 SoF.
1368. 5:1 a SoF.
1369. 11:3 st. 2 SoL.
1370. 5:1 a st. 2 SoF.
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och präglad av kontinuitet. Med trygghet  och säkerhet i vården avses bland 
annat att barnet inte ska utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling , att barnet får möjlighet att bygga upp och leva i 
stabila och varaktiga relationer och ha någon att lita på, och att det finns 
rutiner för att motverka och följa upp övergrepp och allvarliga försummel-
ser.1371 God vård avses särskilt säkerställas genom kraven på uppföljning 
av vården.1372

Socialnämndens skyldigheter i förhållande till barn som är placerade i 
familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende 
definieras i 6:7 SoL. Socialnämnden ska medverka till att barnet får god 
vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, verka för 
att barnet får lämplig utbildning, verka för att barnet får den hälso- och 
sjukvård som barnet behöver, samt lämna (de biologiska) föräldrarna råd, 
stöd och annan hjälp som de behöver. Den punkt som avser hälso- och 
sjukvård infördes den 1 januari 2013, i syfte att förtydliga socialtjänstens 
ansvar.1373 Av grundläggande betydelse för barnets utveckling anses vara 
att barnets behov ifråga om hälsa och utbildning tillgodoses. Den utgångs-
punkt som anges i förarbetena är att samhällets ambitioner för barn som 
är placerade i familjehem måste vara desamma som föräldrar i allmänhet 
har för sina barn.1374

Av 6:7 a SoL framgår socialnämnds skyldighet att lämna dem som vår-
dar barn i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende råd, stöd 
och annan hjälp som de behöver. En kontinuerlig kontakt mellan familje-
hemmet och den socialsekreterare som ansvarar för familjehemmet anses 
betydelsefull för att en öppen dialog ska kunna hållas och stöd ges i förhål-
lande till familjehemmets behov.1375

Sedan 1 januari 2013 gäller enligt 6:6 b SoL att socialnämnden, i sam-
band med beslut om placering i ett familjehem, ska ingå avtal med dem 
som nämnden avser att anlita som familjehem. Nämndens och familjehem-
mets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd under place-
ringen ska framgå av avtalet. Avtalet ska omfatta vad som ingår i nämn-
dens respektive familjehemmets ansvar för att olika insatser kommer till 
stånd och för att målen i vård- och genomförandeplanerna uppnås. Avtalet 
avser också innehålla övriga rättigheter och skyldigheter som nämnden och 
familjehemmet har när det gäller stöd och skydd till barnet, liksom uppgif-

1371. Socialstyrelsen (2013a) s. 54 f.
1372. Se vidare Mattsson (2006) särskilt s. 109 och 147, och om uppföljning i 4.3.3 

nedan.
1373. Prop. 2012/13:10 s. 130. Socialstyrelsen har också utarbetat en vägledning till syfte 

att underlätta samverkan (mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt tandvård) för 
att tillgodose placerade barns behov av skolgång och hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen 
(2013c), och sammanställt en kartläggning över forskningen kring insatser för att förbättra 
placerade barns skolprestationer och tillgång till hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen (2013b).

1374. Prop. 2012/13:10 s. 80.
1375. Prop. 2012/13:10 s. 73.
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ter om uppdragets omfattning, uppsägningstider och ersättning samt vad 
som gäller om familjehemmet vill ta emot ytterligare barn.1376

4.3.3 Uppföljning och överväganden om fortsatt vård
4.3.3.1 Uppföljningens moment

Socialnämnden ska, enligt 6:7 b SoL och 13 a LVU, noga följa vården av 
barnet. Uppföljningen ska främst ske genom

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas,
2. enskilda samtal med barnet,
3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem, samt
4. samtal med vårdnadshavarna.

Uppföljningen ska särskilt uppmärksamma barnets hälsa, utveckling, soci-
ala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstå-
ende. Vårdplanen anses vara ett viktigt underlag – själva instrumentet – för 
uppföljningen.1377

Med regelbundna besök i första punkten avses enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd minst fyra besök per år, och yngre barn samt barn som nyli-
gen har placerats kan behöva tätare kontakt.1378 Under samtal med barnet 
ska bland annat efterfrågas om barnet upplever att hon eller han får vård 
som är meningsfull, har en trygg och utvecklande relation till dem som 
genomför vården och har kamrater och fritidsaktiviteter.1379 Vid uppfölj-
ningen bör socialnämnden, enligt Socialstyrelsens allmänna råd, informera 
barnet om vilka rättigheter han eller hon har; ifråga om att vara delaktig 
i planeringen av vården, ta del av journalanteckningar, tala enskilt med 
företrädare för nämnden och framföra klagomål och synpunkter till nämn-
den.1380 När barnet kan behöva ges ytterligare insatser eller omplaceras, ska 
utredning inledas i enlighet med 11:1 SoL.1381

Bestämmelserna om uppföljning av vården fanns tidigare i SoF, men 
överfördes i och med 2013 års lagändringar till SoL. Avsikten var att 
göra bestämmelserna mer framträdande, mot bakgrund av de brister i 
uppföljning som studier visat.1382 En likalydande bestämmelse infördes i 
13 a § LVU.

I förarbetena betonas uppföljningarnas betydelse för att uppdaga even-
tuella missförhållanden i det hem där barnet är placerat.1383 I samma lag-
stiftningsärende infördes också en bestämmelse i 3:3 a SoL om att soci-

1376. Prop. 2012/13:10 s. 70 f. och 129 f.
1377. Prop. 2000/01: 80 s. 105, Socialstyrelsen (2006b) s. 108.
1378. SOSFS 2012:11, 7:3.
1379. Se vidare, SOSFS 2012:11, 7:3.
1380. SOSFS 2012:11, 7:1.
1381. SOSFS 2012:11, 2:2.
1382. Prop. 2012/13:10 s. 76. Angående bristerna, se 4.3.5 nedan.
1383. Prop. 2012/13:10 s. 76.
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alnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka 
och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet 
rörande barn och ungdom. Detta avsågs vara ett ytterligare led i att säker-
ställa barnens säkerhet och trygghet till undvikande av vanvård.1384

4.3.3.2 En särskild socialsekreterare för varje placerat barn

För varje barn som vårdas i ett familjehem eller ett hem för vård eller 
boende ska det enligt 6:7 c SoL finnas en av socialnämnden särskilt utsedd 
socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet.1385 Socialsek-
reteraren ska besöka barnet regelbundet i den omfattning som är lämplig 
utifrån barnets behov och önskemål.

Bestämmelsen, som infördes den 1 januari 2013, syftar till att komma 
till rätta med identifierade brister i uppföljningen av vården. Bland annat 
har studier visat exempel på barn som varit placerade under av period av 
tre till fyra år där socialtjänstens kontakt med barnet varit begränsad till 
något enstaka besök.1386

Det framhölls också i propositionen att det finns en risk att barnets 
intressen inte kommer fram eller tillgodoses om samma socialsekreterare 
ansvarar för såväl kontakten med barnet som med familjehemmet, efter-
som intressena inte alltid sammanfaller. Risken för att en placering måste 
avbrytas, ansågs kunna få till följd att socialtjänsten väljer att blunda för 
problem som uppkommer och att barnets behov och rättigheter får stå till-
baka för det mer övergripande intresset av att inte äventyra den fortsatta 
placeringen.1387

Avsikten är att barnen och föräldrarna ska få tydlig information om 
vem som är barnets socialsekreterare och hur han eller hon kan nås.1388 
För att barnet ska våga ta kontakt med sin socialsekreterare anses krävas 
att relationen är god och att det finns en tät, kontinuerlig och förtroende-
full kontakt. Medan det för äldre barn kan vara lättare för dem själva att 
ta kontakt med sin socialsekreterare via telefon, mobiltelefon eller e-post, 
anses viktigt att yngre barn får täta besök och kontinuerlig kontakt från 
socialsekreteraren.1389 Den särskilt utsedda socialsekreteraren anses också 

1384. Prop. 2012/13:10 s. 93. Till socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete hör enligt 
SOSFS 2011:9 och 2012:11 att den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll, avseen-
de familjehemsvården bland annat genom att insamla uppgifter om hur ofta (och hur många) 
socialsekreterare har besökt och samtalat med ett visst barn, barnets erfarenheter av och 
synpunkter på vården, och orsaker till omplaceringar och oplanerade avslut av placeringar.

1385. Det är intressant att notera att medan likalydande regler för uppföljning av vården 
har införts i både SoL och LVU, har bestämmelsen om en särskilt utsedd socialsekreterare 
endast införts i SoL.

1386. Prop. 2012/13:10 s. 77.
1387. Prop. 2012/13:10 s. 77.
1388. Socialtjänsten måste också se till att lämna barnet och föräldrarna information om 

namn på ersättare vid längre ledigheter eller när det uppstår byten av socialsekreterare. Prop. 
2012/13:10 s. 78.

1389. Prop. 2012/13:10 s. 78.
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kunna vara en viktig länk till föräldrarna eller vårdnadshavare, när det 
är fråga om den socialsekreterare som har gjort utredningen och planerat 
för placeringen. Det betonas att den särskilt utsedda socialsekreteraren, 
som ska handla i barnets intresse, ska ha en självständig ställning i för-
hållande till familjehemmet. Således ska barnets socialsekreterare, enligt 
förarbetena, vara en annan person än familjehemmets. Huruvida barnets 
socialsekreterare kan vara samma person som sköter kontakterna med (de 
biologiska) föräldrarna anses kunna avgöras efter förutsättningarna i varje 
enskilt fall.1390 Kommuner som har praktiska (personella) problem att leva 
upp till kravet på skilda socialsekreterare för barnet respektive familjehem-
met föreslås skapa lokalt anpassade lösningar genom samarbete med när-
liggande kommuner.1391

Barnets socialsekreterare behöver enligt förarbetena både besitta gene-
rella kunskaper om barn och barns utveckling, och förmåga att lyssna på 
det enskilda barnet utifrån hans eller hennes situation. Om barnet utöver 
själva placeringen har behov av andra insatser, ingår det i den särskilt 
utsedda socialsekreterarens uppgifter att tillse att barnet får tillgång till 
sådana insatser och noga följa upp även dessa.1392

Om uppgifter skulle framkomma att barnet far illa i familjehemmet, 
ska en utredning inledas av vad som har hänt och om barnets behov i den 
aktuella situationen, företrädesvis företagen av oberoende utredare, från en 
annan stadsdel eller kommun.1393

Sammanfattningsvis ska uppföljningen av vården enligt propositionen 
som regel ske av minst två olika socialsekreterare, varav en särskilt utsedd 
med ett särskilt uppdrag i förhållande till barnet.

4.3.3.3 Tillsynsmyndighetens möjlighet till samtal med barnet

Vid sidan av socialnämndens eget ansvar att noggrant följa familjehems-
vården och se till att målet med vården uppnås – genom regelbundna besök 
i det hem där barnet vistas och genom enskilda samtal – finns även en 
myndighet som har att granska hur socialtjänsten uppfyller lagstiftningens 
och andra föreskrifters krav och mål.1394 Tillsynsansvaret över familjehem-
men följer av 13:1 st. 2 SoL,1395 och innebär enligt 11:4 SoL en rätt att 
höra barnet, om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet 
får höras utan vårdnadshavares samtycke och utan att vårdnadshavare är 
närvarande.

1390. Prop. 2012/13:10 s. 78 f.
1391. Prop. 2012/13:10 s. 80.
1392. Prop. 2012/13:10 s. 79.
1393. Socialstyrelsen (2013a) s. 235.
1394. Tillsynsansvaret enligt 13:1 SoL, som utövas av Socialstyrelsen, övertas den 1 juni 

2013 av den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Se prop. 2012/13:20.
1395. Lundgren & Thunved (2013, Zeteo) Kommentaren till 13:1 SoL.
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Möjligheten att inom ramen för ett tillsynsärende höra barnet, även utan 
vårdnadshavares samtycke, infördes mot bakgrund av att barn som bor i 
familjehem kan ha behov av samtal om sin situation med en oberoende 
instans och/eller en oberoende person. För att säkerställa att barnets åsik-
ter och erfarenheter alltid kan framföras, och därigenom utgöra underlag 
för tillsynsmyndighetens granskning av att lagstiftningen efterlevs, ansågs 
denna möjlighet vara nödvändig.1396

Sedan år 2010 pågår också en treårig försöksverksamhet med tillsyns-
ombud för placerade barn. Tillsynsombudens funktion är kontrollera att 
barnet blir omhändertaget på ett tillfredsställande sätt i familjehemmet och 
att socialnämnden fullgör sina lagstadgade uppgifter.1397 Ombuden, som 
är lekmän med förtroendeuppdrag, avser inte ha en tillsynsroll, utan en 
stödjande roll och ska träffa barnen minst fyra gånger om året och i början 
oftare.1398

I sammanhanget ska också nämnas att tillsynsmyndigheten, enligt 3:20 
SoF, ska framställa – och till barn i familjehem och deras vårdnadshavare 
överlämna – information med relevanta uppgifter om barnets rättigheter, 
Socialstyrelsens tillsyn,1399 barns möjligheter att kontakta Socialstyrelsen 
samt hur de når rätt person inom myndigheten, och Socialstyrelsens möj-
ligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till 
det eller är närvarande. Denna informationsbestämmelse infördes som ett 
steg att stärka tillsynen av familjehemsvården och betraktas som ett kom-
plement till försöksverksamheten med tillsynsombud.1400

4.3.3.4 Överväganden om behov och utformning av vården

Minst en gång var sjätte månad ska socialnämnden överväga om vård enligt 
lagen fortfarande behövs.1401 Skyldigheten till övervägande innebär att det 
ankommer på den tjänsteman vid förvaltningen – som har den närmare 
uppsikten över vården – att minst en gång i halvåret anmäla till nämnden 
hur vården har bedrivits och hur barnets och föräldrarnas förhållanden 
utvecklar sig.1402 Avsikten med anmälan till socialnämnden är dock inte 
att den alltid ska leda fram till ett formellt beslutsförfarande: Det är först 
när nämnden vid sitt formlösa övervägande finner anledning att ifrågasätta 

1396. Prop. 2008/09:160, särskilt s. 61 och 67.
1397. I försöksverksamheten ingår barn som är mellan 5 och 18 år och som varit pla-

cerade i familjehem i högt 1–2 år. Projektet pågår till den 1 oktober 2013. Se vidare prop. 
2008/09:160 s. 66 ff.

1398. Prop. 2008/09:160 s. 68.
1399. Tillsynsansvaret övergår den 1 juni 2013 till Inspektionen för vård och omsorg, se 

prop. 2012/13:20.
1400. Prop. 2008/09:160 s. 65.
1401. 13 § 2 st. LVU.
1402. Prop. 1989/90:28 s. 114.
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behovet av fortsatt vård som en formell prövning i nämnden ska ske.1403 
Om socialnämnden finner att frågan bör prövas i nämnden, ska nämn-
den ta initiativ till att behövlig utredning företas, samt tillse att offentligt 
biträde förordnas för barnet och vårdnadshavare.1404

Beträffande barn och unga som beretts vård i beteendefallen (dvs. med 
stöd av 3 § LVU) gäller att en omprövning ska göras av socialnämnden 
inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet. Frågan ska 
därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.1405 
Bakgrunden till denna skillnad – dvs. övervägande respektive ompröv-
ning – är att det i miljöfallen anses kunna skapa en oro och otrygghet (för 
såväl barnet, de biologiska föräldrarna som familjehemsföräldrarna) att 
en gång i halvåret obligatoriskt behöva underkastas en sådan prövning.1406 
Avsaknaden av regelbunden omprövning i miljöfallen – dvs. att vårdtiden 
av barnet i förhållande till rättslig prövning är obegränsad så länge inte 
vårdnadshavare lämnar in begäran om vårdens upphörande – har kritise-
rats utifrån rättssäkerhet sskäl och skyddet mot frihetsinskränkningar.1407 
Istället har förordats att det sker en treårsprövning i miljöfallen, eller 
åtminstone att tvångsvård på grund av hemmiljö respektive på grund av 
den unges eget beteende behandlas lika (rättssäkert) i detta avseende.1408

Syftet med övervägandena anges i förarbetena vara att kontrollera hur 
socialtjänsten har lyckats upprätthålla kontakten mellan föräldrarna och 
barnet samt vilken hjälp och vilket stöd som dessa har fått.1409 Sedan den 1 
januari 2013 gäller därtill att nämndens överväganden – vid placering med 
stöd av SoL samt vid vård enligt 2 § LVU (hemmiljöfallen) – inte endast ska 
avse om vården fortfarande behövs, utan också hur vården bör inriktas och 
utformas.1410 Avsikten är att överväganden ska omfatta huruvida vården 
bör fortsätta på längre sikt och hur den i så fall bör inriktas och utfor-
mas.1411 Med lång sikt kan avses att ”se och tänka framåt i det enskilda 
barnets liv och överväga hur möjligheterna för en återförening ser ut.”1412

Det betonas i propositionen att tidsperspektiv et kan vara olika för ett 
barn som placeras tidigt i livet och ett barn som exempelvis placerats i skol-
åldern. Om det kan antas att föräldrarna inom överskådlig tid inte kommer 

1403. Detta innebär att om nämnden vid sina överväganden finner att frågan bör prövas, 
ska överklagbart beslut fattas. Finner nämnden istället att anmälan om vården inte ger anled-
ning till någon åtgärd av nämnden, kan nämnden lägga anmälan till handlingarna utan beslut 
i saken. Prop. 1989/90:28 s. 76 och 114 f.

1404. JO 2002/03 s. 234 och JO 2005/06 s. 242.
1405. 13 § 3 st. LVU.
1406. Prop. 1989/90:28 s. 76.
1407. Se Mattsson (2002a) s. 67.
1408. Mattsson (2002a) s. 67 med hänvisning till Lagrådet (Petrén) yttrande i prop. 

1979/80:1, del B, s. 373 f.
1409. Prop. 1989/90:28 s. 75.
1410. 6:8 st. 1 SoL och 13 § 1 st. LVU.
1411. Prop. 2012/13:10 s. 82.
1412. Prop. 2012/13:10 s. 82.
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att kunna utöva den praktiska vården av barnet kan den långsiktiga plane-
ringen göras på ett tidigt stadium, medan den i andra fall kan sammanfalla 
med treårsregeln för särskilda överväganden om vårdnadsöverflyttning. 
Av betydelse anses exempelvis vara allvarlighetsgraden i den problematik 
som föranlett placeringen, föräldrarnas inställning och deras tillgång till 
adekvat behandling. Den naturliga utgångspunkten för dialogen (med alla 
berörda) om långsiktighet anses vara den aktuella individuella vårdplanen 
och genomförandeplanen.1413

I anslutning till denna nya formulering av bestämmelsen bör några 
anmärkningar göras. Som konstaterades även i delkapitlen 3.2 och 3.3 
ovan, är vårdplanen det dokument som upprättas när barnet behöver 
placeras utanför det egna hemmet och beskriver den vård som social-
nämnden avser anordna. Vårdnadshavare samtycker till, eller samtycker 
inte till, vårdplanen. Överväganden om vårdens fortsatta inriktning och 
utformning kan givetvis – likt överväganden huruvida vården fortfarande 
behövs – göras formlöst som en anmälan till socialnämnden. Om övervä-
gandena angående inriktning och utformning utfaller i en bedömning av 
att vårdplanen bör ändras i någon bemärkelse, måste detta rimligen – mot 
bakgrund av vårdplanens karaktär av grundläggande dokument för vård 
med stöd av LVU – leda till en formell prövning.

Det ges i sammanhanget inga anvisningar som vilka (om några) juste-
ringar av inriktning och vårdutformning som kan göras utan formellt 
beslutsfattande. Med tanke på att vårdnadshavares (bristande) samtycke 
ska avse hela den planerade vården, dvs. att en förutsättning för vård med 
stöd av LVU är att vårdnadshavare motsätter sig vad socialnämnden anser 
vara behövlig vård (1 §), kan inriktning och utformning på de särskilda 
insatser som behövs och liknande frågor rimligen inte omplaneras i någon 
större utsträckning utan att beslut fattas. Genom beslutsfattande får par-
terna rätt till insyn, kommunikation, med mera.1414 Beslut som fattas i 
enlighet med 11 § 1–2 st. LVU, bland annat ifråga om hur vården av bar-
net ska ordnas, är sådana som inte kan delegeras (mer än till ordföranden 
eller förordnad ledamot om nämndens beslut inte kan avvaktas). Dessutom 
torde sådana beslut kunna anses vara ”beslut i fråga om fortsatt vård med 
stöd av lagen” som enligt 41 § 2 p. LVU ger klagorätt (men dock ingen rätt 
till offentligt biträde).

En annan sak är att nämnden (eller den åt vilken nämnden har uppdra-
git vården) har att bestämma om barnets personliga förhållanden, i den 
utsträckning det krävs för att genomföra vården.1415

1413. Prop. 2012/13:10 s. 82.
1414. 11:8 SoL.
1415. 11 § 4 st. LVU.
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4.3.3.5 Särskilda överväganden om vårdnadsöverflyttning

När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det 
att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden.1416 Enligt 6:8 FB ska 
vårdnaden om ett barn flyttas över till den eller dem som har tagit emot 
barnet i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet, om barnet stadigvarande 
har vårdats och fostrats i det hemmet och det är uppenbart att det är bäst 
för barnet att det rådande förhållandet får bestå. Bestämmelsen om vård-
nadsöverflyttning (som behandlades i 3.4.3.2 ovan) syftar till att förhindra 
att barn som har rotat sig i en i ett familjehem ska bli uppryckta från en 
miljö där han eller hon känner en större samhörighet och känslomässig 
förankring än till sitt föräldrahem. Om barnet har funnit en sådan trygghet  
och gemenskap i familjehemmet att det uppfattar detta hem som sitt eget, 
anses en återförening med ursprungsföräldrarna ofta kunna innebära att 
barnet tar skada.1417 Ju längre tid som placeringen har pågått, ju mindre 
realistisk blir frågan om hemflytt. I och med vårdnadsöverflyttningen får 
de nya vårdnadshavarna möjlighet att självständigt sköta barnet på samma 
sätt som om barnet vore vårdnadshavarnas eget, och överflyttningen anses 
också kunna innebära en avlastning av ett ansvar som den biologiska för-
äldern inte förmår bära.1418

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör socialnämnden i samband med 
att ett barn placeras i ett familjehem – oberoende av om det görs med stöd 
av SoL eller LVU – informera både barnets föräldrar och familjehemsför-
äldrarna om den skyldighet som nämnden har att efter tre år överväga 
vårdnadsöverflyttning.1419 Vid övervägandet kan socialnämnden finna skäl 
att påbörja en utredning enligt 11:1 SoL, som ska utreda förhållanden 
kring familjehemsföräldern, barnets föräldrar och barnet själv, till grund 
för nämndens talan. I förhållande till barnet bör bedömas bland annat bar-
nets anknytning till familjehemsföräldrarna och till föräldrarna, barnets 
inställning och, förstås, vad som är barnets bästa.1420 Om socialnämnden 
finner att det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande hemför-
hållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över, är nämnden skyldig att 
göra en framställning hos tingsrätten.1421

Om socialnämnden vid ett första övervägande kommer fram till att det 
inte finns skäl att påbörja en utredning om överflyttning av vårdnaden, bör 
å andra sidan förnyade överväganden göras varje gång som det övervägs 
om vården fortfarande behövs (dvs. minst halvårsvis).1422

1416. 6:8 st. 2 SoL och 13 § 4 st. LVU.
1417. Prop. 1989/90:28 s. 92.
1418. Prop. 1981/82:168 s. 40.
1419. SOSFS 2006:20 s. 4.
1420. SOSFS 2006:20 s. 5.
1421. 5:2 SoF.
1422. SOSFS 2006:20 och Socialstyrelsen (2006f) s. 40.

017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   279017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   279 08/04/13   7:53 PM08/04/13   7:53 PM



280 Vägen genom förvaltningsprocessen

Som också berördes i föregående kapitel (avsnitt 3.4.3.2), har i flera 
olika utredningar och studier framhållits att möjligheten till vårdnadsöver-
flyttning efter familjehemsplacering tillämpas alltför sällan.1423 Skäl till att 
socialtjänsten i hög grad tvekar inför överflyttning har i studier konstate-
rats vara bland annat att socialtjänsten är rädd att kontakten mellan barnet 
och föräldrarna ska upphöra helt, och att man inte vill döma ut föräldern 
som vårdnadshavare och därför avstår.1424 Att familjehemsföräldrarna tve-
kar att ta över vårdnaden har konstateras främst bero på att ekonomiska 
villkoren skulle försämras och de skulle mista stödet hos socialtjänsten i 
placeringskommunen.1425 Det framgår av 6:11 SoL att kommunen får fort-
sätta att betala familjehemsföräldrarna (de nya vårdnadshavarna) skälig 
ersättning.

För att underlätta vårdnadsöverflyttningar framgår sedan den 1 janu-
ari 2013 av 6:11 SoL att socialnämnden vid sådan vårdnadsöverflyttning 
också ska ge de särskilt förordnade vårdnadshavarna råd och stöd. Råd 
och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om famil-
jehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det (6:11 
st. 2 SoL).

4.3.4 När vården inte längre behövs – förberedelse av 
återförening

4.3.4.1 Förberedelse av återförening med vårdnadshavare

När socialnämnden – eller domstolen, efter parts begäran om prövning – 
har beslutat att vården ska upphöra åligger det socialnämnden att noga 
förbereda barnets återförening med sina vårdnadshavare.1426 I förarbetena 
till den tidigare motsvarigheten till denna bestämmelse uttalades att en av 
förutsättningarna för att barnet ska kunna återförenas med sina föräldrar 
är att kontakten dem emellan varit god under placeringstiden. I de fall 
bindningen mellan barnet och föräldrarna varit huvudsakligen destruktiv 
behöver barnet hjälp att bearbeta såväl separationen (från det hem barnet 
varit placerat i) som relationen till föräldrarna.1427 Som framgått i avsnitt 
3.4.3.1 ovan har socialnämnden ansvar för att barnets behov av umgänge 
med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses, och möjlig-
het att bestämma hur umgänget ska utövas.1428 Återföreningsprincipen är 
grundläggande i LVU – även om den begränsas av kontinuitetsprincipen 
i och med skyldigheten att efter tre år särskild överväga vårdnadsöver-

1423. Se t.ex. prop. 1989/90:28 s. 93, SOU 2000:77 s. 124 ff. och SOU 2009:68 s. 498 ff., 
prop. 2012/13:10 s. 89 f. och Mattsson (2010) s. 104 f.

1424. Prop. 2002/03:53 s. 86.
1425. Se vidare t.ex. prop. 1989/90:28 s. 95, SOU 2009:68 s. 501 och Socialstyrelsen 

(2006f) s. 38.
1426. 21 § LVU.
1427. Prop. 1989/90:28 s. 88.
1428. 14 § LVU.
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flyttning1429 – och innebär att socialnämnden ska arbeta för att barnet får 
behålla sin ursprungsfamilj och återvända till denna så snart som omstän-
digheterna medger detta. Principerna ställer stora krav på socialnämnden; 
inte minst i förhållandet till att vid en placering mot vårdnadshavares vilja 
skapa förutsättningar för den framtida tillvaron hos ursprungsfamiljen.1430

Det är enligt Socialstyrelsens allmänna råd viktigt att barnet får behålla 
kontakten med familjehemmet efter vårdens upphörande.1431 Detta är i 
första hand vårdnadshavares ansvar att tillgodose (i enlighet med 6:15 st. 
3 FB), men enligt Socialstyrelsen bör nämnden bistå med exempelvis kost-
nader för resor, om vårdnadshavare inte tar sitt ansvar.1432 Socialnämnden 
kan också väcka talan om sådant umgänge enligt 6:15 a st. 2 FB.

I målsättningsstadgandet 5:1 SoL anges att socialnämnden, i sin omsorg 
om barn och ungdom, ska tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. 
En bakgrund till detta tydliggörande tillägg (som infördes år 2008), var att 
det enligt förarbetena inte var ovanligt att barn återplaceras för vård efter 
det att en tidigare placering upphört.1433

4.3.4.2 Uppföljning efter avslutad vård

När vård och fostran utanför det egna hemmet har upphört, kan social-
nämnden följa upp barnets situation i (urpsrungs-) hemmet med vårdnads-
havares samtycke. Sedan den 1 januari 2013 framgår också av 11:4 b SoL 
att socialnämnden, oberoende av samtycke, får besluta om uppföljning av 
ett barns situation efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem 
för vård eller boende har upphört.1434 En sådan uppföljning får ske om bar-
net, utan att förhållanden som avses i LVU föreligger, bedöms vara i särskilt 
behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd sak-
nas. Vid uppföljningen får nämnden, enligt 11:4 c SoL, ta de kontakter som 
behövs och samtala med barnet utan vårdnadshavares samtycke. Uppfölj-
ningen ska avslutas senast två månader från det att placeringen har upp-
hört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda ny utredning.

Bestämmelsens syfte är att kunna genomföra uppföljning efter avslutad 
placering oberoende av samtycke när det finns en berättigad oro för bar-
nets situation i hemmet eller förhållanden i övrigt. Genom uppföljningen 
kan fortsatt uppsikt hållas över barnets förhållanden och motivationsar-

1429. Enligt Mattsson kan denna skyldighet, som infördes 2003, ses som ett uttryck för 
lagstiftarens ökade betoning på barnets rättigheter, däribland rätten till en varaktig familj och 
trygg uppväxt. Mattsson (2010) s. 12 f.

1430. Mattsson (2010) s. 93.
1431. SOSFS 1997:15 s. 77.
1432. SOSFS 1997:15 s. 82.
1433. Prop. 2006/07:129 s. 51.
1434. Det är något olyckligt att även denna procedur benämns uppföljning, då även so-

cialnämndens noggranna följande av vården enligt 6:7 b SoL och 13 a § LVU – som är av ett 
helt annat slag, jfr 11:4 c SoL – brukar benämns uppföljning.
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bete ske för att för att möjliggöra de insatser till barnet som socialnämnden 
anser behövs.1435 Den främsta avsikten med bestämmelsen synes ha varit att 
kunna följa upp ett barn i en situation då vården avslutas oplanerat, dvs. 
när vårdnadshavare återkallat sitt samtycke och den frivilliga placeringen 
upphört.1436

I sin formulering avser dock bestämmelsen ”…efter det att en placering 
i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört.” Bestäm-
melsen är placerad i SoL, vilket även ett flertal generella regler för placering 
är, exempelvis nyss nämnda 6:7 c SoL om en särskilt utsedd socialsekrete-
rare för barnet.1437 När vård med stöd av LVU eller vård med stöd av SoL 
avses, används istället sådana formuleringar, dvs. vård med stöd av denna 
lag.1438 Det finns med andra ord inget i bestämmelsens konstruktion eller i 
förarbetsuttalanden som hindrar tillämpning när en placering med stöd av 
LVU har upphört.

När det är socialnämnden som beslutat att vården ska upphöra enligt 
21 § LVU kan tillämpningsområdet förutspås vara något begränsat. Förut-
sättningen skulle då vara att socialnämnden bedömt att LVU-vården inte 
längre behövs, men att barnet ändå bedöms vara i särskilt behov av stöd 
och skydd till vilket samtycke saknas.

I de fall då frågan om upphörande avgjorts av domstol, och socialnämn-
den haft inställningen att fortsatt vård med stöd av LVU är behövlig, finns 
däremot starka skäl att förutspå att bestämmelsen om uppföljning vid 
avslutad placering (11:4 b SoL) kan ha ett betydande och betydelsefullt 
tillämpningsområde.

4.3.5 LVU-vård: problempunkter och reflektioner
”Familjehemsplacerade barn är en ytterst utsatt samhällsgrupp”1439

Att barn som blir föremål för vård enligt LVU inte alltid får sina behov till-
godosedda och att uppföljningen av familjehemsplacerade barn brister, har 
uppmärksammats såväl i olika studier och tillsynsrapporter som av lagstif-
taren.1440 Till bristerna i socialnämndens arbete anses höra att vården inte 
följs upp med den regelbundenhet som lagen kräver och att få kommuner 
uppfyller kraven på genomförandeplaner för alla placerade barn.1441 Vidare 

1435. Prop. 2012/13:10 s. 134.
1436. Se särskilt prop. 2012/13:10 s. 88 f. och SOU 2009:68 s. 489 f.
1437. Se t.ex. 6:5–7 SoL för andra exempel.
1438. Se t.ex. i sak likalydande 6:8 SoL och 13 § st. 1–2 LVU och i sak likalydande 6:7 b 

SoL och 13 a § LVU för ett sådana exempel. Därtill kan noteras att bestämmelsen om flytt-
ningsförbud, placerad i i 14 § LVU, främst är avsedd vid upphörande av en placering som 
skett med stöd av SoL, se t.ex. SOSFS 1997:15 s. 87 och även HFD 2011 ref. 13.

1439. Mattsson (2006) s. 15.
1440. Se prop. 2006/07:129 respektive t.ex. Cederborg & Karlsson (2001). Se även SOU 

2011:9 som refereras i avsnitt 2.1.3 ovan.
1441. Socialstyrelsen (2010) s. 45.
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har framgått att familjehemmen inte alltid är utredda av socialnämnden, 
och att vårdplanerna inte är utformade så att det går att följa barnet på ett 
systematiskt sätt (vilket i sig kan förklara att socialtjänsten ofta försummar 
delar av uppföljningen).1442 Besök i familjehem sker enligt tillsynsrappor-
terna alltför sällan och det är ingen självklarhet att barnet får möjlighet att 
tala med sin socialsekreterare i enrum. Däremot arbetar många kommuner 
aktivt för att barnet ska kunna behålla kontakten med sina biologiska för-
äldrar och få träffa föräldrarna kontinuerligt.1443 I en studie av BRIS utifrån 
barns upplevelser visas att få barn var nöjda med den vård de var föremål 
för och att många kände sig maktlösa och svikna: först svikna av föräld-
rarna och sedan av samhällsvården.1444 Flertalet av 2013 års lagändringar 
på området har haft i sikte en lösning av dessa brister. Lagstiftningen har 
betonats genom att vissa bestämmelser överförts från SoF till SoL och nya 
bestämmelser (bland annat den om en särskilt utsedd socialsekreterare för 
varje placerat barn) har införts.1445 I det följande diskuteras och analyseras 
två problempunkter närmare: insatser för barnet respektive vårdnadsha-
vare, och frågan om uppföljning av vården.

4.3.5.1 Vårdinsatser för barnet respektive för vårdnadshavare

I de lagstiftningsinsatser som genomförts och övervägts de senaste åren (se 
särskilt avsnitten 3.1.2.4–3.1.2.7 ovan) har ofta betonats – i enlighet med 
det citat som inledde detta delkapitel – att barnets behov ska stå i centrum 
för den sociala barnavården.

Av lagstiftningen framgår att en vårdplan bland annat ska beskriva 
de särskilda insatser som behövs, och målet med vården av barnet.1446 I 
genomförandeplanen ska beskrivas, bland annat, målet med de särskilda 
insatser som behövs.1447 Planerna behandlar den vård som planeras för bar-
net: Socialnämnden har ingen befogenhet att tvinga barnets vårdnadsha-
vare att underkasta sig någon form av vård. I Socialstyrelsens allmänna råd 
anges dock att en särskild plan över insatser för vårdnadshavarna, utanför 
barnets vårdplan, också kan upprättas.1448

Socialtjänstens arbete styrs (alltjämt) av en grundläggande princip om 
helhetssyn och att bistånd ska ges, i samförstånd med den enskilde, efter 
den enskildes behov. Som framgår av Socialstyrelsens handbok kan barn 
inte ses isolerade från sina föräldrar: Att de vuxna får bästa möjliga stöd 
genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse.1449 LVU är dock utfor-

1442. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget, s. 7.
1443. Länsstyrelserna (2008) Barnuppdraget, s. 7. Angående kritik i denna del se även 

Mattsson (2006) s. 17 med hänvisningar.
1444. Se Irgens & Moqvist (2002).
1445. 6:7 c SoL. Se vidare angående samtliga lagändringar i prop. 2012/13:10.
1446. 5:1 a st. 1 p. 1 och 4 SoF.
1447. 5:1 a st. 2 p. 1 SoF.
1448. SOSFS 1997:15 s. 38.
1449. Socialstyrelsen (2006d) s. 18.
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mad helt med tanke på barnets behov av skydd i dessa fall (genom god vård 
utanför barnets eget hem).

I samband med 2013 års lagändringar ändrades lydelsen av 6:7 SoL 
på så vis att tillägg gjordes av ordet föräldrar. Inte endast vårdnadshavare 
utan också föräldrar till barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat 
enskilt hem eller ett hem för vård eller boende ska av socialnämnden läm-
nas råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Med förälder avses endast 
biologisk förälder.1450 I anslutning till ändringen lyftes också återförenings-
principen fram: Att barnet så snart det är möjligt ska återvända hem.1451 
Stödet till vårdnadshavare och förälder avses i propositionen kunna vara 
av olika slag, exempelvis i form av föräldrautbildning och samtalsstöd. 
Omedelbart efter ett omhändertagande kan finnas behov av krisbearbet-
ning. Vidare kan ibland en återförening mellan barn och vårdnadshavare 
vara orealistisk, men socialtjänsten har ett fortsatt ansvar för att i barnets 
intresse hjälpa vårdnadshavarna med att upprätthålla kontakten med bar-
net. Utgångspunkten för kontakten ska dock utgå från barnets intressen. 
Om det kan anses vara till nackdel för barnet att träffa en förälder som har 
misshandlat, gravt försummat eller kränkt sitt barn, kan det finnas andra 
sätt att se till att barnet ändå får (behovs-, ålders- och mognadsanpassad) 
information om föräldern.1452 I sammanhanget tydliggjordes även – vilket 
citeras i inledningen av detta delkapitel (4.3) – att bestämmelsen om råd, 
stöd och annan hjälp till vårdnadshavare riktar sig till socialnämnden och 
grundar inte någon självständig rätt till insatser för föräldrarna: Det är 
barnets behov som ska vara i centrum.1453

Under 1980-talets lagstiftningsarbete såväl som i Barnskyddsutred-
ningen betänkande år 2009 har uppmärksammats att arbetet med föräld-
rarnas situation när barnet väl har placerats försummas.1454 Även Rädda 
Barnen har i en studie från 2006, som bland annat bygger på rundabords-
samtal med socialsekreterare, lyft fram aspekten att både uppföljningen av, 
och arbetet med, föräldrarna och själva förhållandena i barnets hemmiljö 
brister: Behandlingen av föräldrarna upphör när deras barn omhändertas. 
När barnet ska återföras till sina föräldrar har deras situation inte föränd-
rats, vilket innebär att barnet återgår till den problemmiljö som orsakade 
placeringen. För att förhindra detta bör, enligt studien och enligt min upp-
fattning, behandling av föräldrarna ske parallellt med placeringen av deras 
barn.1455

Stödet till biologiska föräldrar och vårdnadshavare enligt 6:7 SoL avses 
enligt förarbetena dels kunna vara att kunna fortsätta ha en kontinuerlig 

1450. Prop. 2012/13:10 s. 84.
1451. Prop. 2012/13:10 s. 84. Se även avsnitt 4.3.4.1 ovan rörande denna princip.
1452. Prop. 2012/13:10 s. 84 f. Se även lagrådsremissen Stärkt stöd och skydd för barn 

och unga, s. 81 f. och SOU 2009:68.
1453. Prop. 2012/13:10 s. 85.
1454. Se SOU 1986:20 s. 249 ff och SOU 2009:68 s. 470 och 487.
1455. Rädda Barnen (2006b) s. 30.
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kontakt med barnet, dels stöd för att komma tillrätta med den situation som 
lett fram till omhändertagandet av barnet. Att stöd till vårdnadshavarna 
ofta försummas, har ansetts ha sin förklaring i den långtgående specialise-
ringen  och funktionsuppdelningen inom socialtjänsten: Vårdnadshavarnas 
rehabilitering faller utanför barn- och ungdomsvårdens ansvarsområde och 
de kan istället ha kontakt med vuxenpsykiatrin eller kriminalvården.1456 
Försummelsen har också tillskrivits bristande resurser och avsaknad av en 
vårdtradition.1457

Detta synliggör enligt min mening tydligt barnavårdslagstiftningens 
dilemma. När vårdnadshavares behov av hjälp och stöd för att förändra 
sin livssituation lyfts fram i sammanhanget, är det inte grundat i barnets 
rätt (till sina föräldrar) utan ur någon aspekt som, ibland perifert avser 
barnets aktuella behov. Så framförde Barnskyddsutredningen bland annat 
att stöd till föräldrarna kan avlasta barnet ansvar och gynna identitets-
utvecklingen: Det kan underlätta för barnet att deras föräldrar får hjälp, 
eftersom det innebär en möjlighet för dem att distansera sig från föräldrar-
nas bekymmer.1458 Problemet i sammanhanget är inte detta, utan att LVU 
(och socialtjänstens insatsrepertoar1459) distanserar sig från de bekymmer 
som föranlett dess tillämpning.

4.3.5.2 Bristande uppföljning av hemmiljön

Den halvårsvisa uppföljning som socialnämnden ska göra av placerande 
barn är, som framgått ovan, inriktad på barnet, och inte på dess forna och 
problematiska hemmiljö. Uppföljningen ska särskilt omfatta barnets hälsa, 
utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och 
andra närstående.1460 Uppföljningen ska visserligen även ske genom sam-
tal med barnets vårdnadshavare (utöver samtal med barnet, familjehems-
föräldrarna samt personliga besök där barnet vistas), men det finns inga 
rättsliga möjligheter att noga följa vårdnadshavare som inte är villiga att 
medverka till samtal om hur vården fungerar. Samtal med barnets vård-
nadshavare framhålls inte sällan som en viktig garant för insyn i en place-
ring av barnet: Det anses viktigt att lyssna på föräldrarnas upplevelser av 
hur barnen har det i sin placering.1461

I sammanhanget är (igen) värt att notera att reglerna för uppföljning 
av barn som placerats på grund av bristande förhållanden i hemmiljön 
respektive på grund av sitt eget beteende är lika, medan de faktiska förhål-
landena har väsentliga skillnader. När barnet (den unge) vårdas på grund 
av sitt eget beteende (3 § LVU) krävs för vårdens upphörande att det skad-

1456. SOU 2009:68 s. 470.
1457. Ds S 1987:3 s. 106.
1458. SOU 2009:68 s. 470 f.
1459. Se särskilt diskussionen i 3.3.5 ovan.
1460. 6:7 b SoL eller 13 a § LVU beroende på med stöd av vilken lag barnet är placerat.
1461. Se t.ex. SOU 2011:9 och Socialstyrelsen (2013a) s. 216.
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liga beteendet upphört (på ett sätt som framstår som stabilt) och därmed 
även vårdbehovet.1462 Även om förhållanden i hemmet och i omgivningen 
i övrigt kan vara av betydelse i relation till vårdbehovet, är det den unges 
beteende som primärt ligger till grund för vården, uppföljningen och upp-
hörandet av vården.

Ifråga om barn som placerats på grund av missförhållanden i hemmiljön 
är det förstås av avgörande vikt att barnets tillgång till god vård noga följs 
upp, och att barnet har det bra i familjehemmet. För att säkerställa sådan 
uppföljning har också en regel införts om att en särskild socialsekreterare ska 
utses för barnet och försöksverksamhet pågår med tillsynsombud för barn. 
För vårdens upphörande när barnet vårdas på grund av missförhållanden i 
sin hemmiljö (2 § LVU) krävs att dessa missförhållanden inte längre före-
ligger och utgör en påtaglig risk för skada på barnets hälsa och utveckling. 
Uppföljningen avser dock inte förhållandena i den ursprungliga hemmiljön, 
utan i familjehemmet. För att kunna överväga om vården fortfarande behövs 
(på frivillig grund, 6:8 st. 1 SoL, eller med stöd av LVU, dess 13 § 1 st.) kan 
förutsättas ett behov av att också följa den som föranlett behov av vården. 
Detta gäller i synnerhet när övervägandena om fortsatt vård sedan januari 
2013 även ska inkludera hur vården bör inriktas och utformas.

4.4 Delavslutande analys och diskussion
I det följande sammanfattas reflektioner av det närmast föregående del-
kapitlet och av hela del II, Social barnavård. Grunderna för ingripande på 
socialrättslig grund och regleringen av vägen genom förvaltningsproces-
sen diskuteras under rubrikerna barnavårds- eller barnskyddslagstiftning 
(4.4.1) respektive rätten till trygga föräldrar (4.4.2).

4.4.1 Barnavårds- eller barnskyddslagstiftning?
”Den nya synen i nytillkomna paragrafer ställs mot de grundtankar som 
fanns vid ursprungslagens tillkomst. Härmed skapas en splittrad syn på 
barn.”1463

Genom närmast samtliga delkapitel har reflektionen gjorts att den rättsliga 
regleringen inte är helt avpassad för att tillgodose barnets rätt till skydd mot 
föräldrars våld och övergrepp. Socialnämnden har ett mycket vidsträckt 
ansvar för barn, och motsvarande vidsträckt utredningsansvar samt ansvar 
att erbjuda åtgärder till skydd och stöd för barnet och dess vårdnadshavare.

Socialtjänsten avser vara samhällets yttersta skyddsnät och det våldsut-
satta barnets räddning och möjlighet till bättre livsvillkor. Rättsreglerna på 
området uttrycker övergripande målsättningar, såsom att socialnämnden 
ska verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden och i 

1462. SOSFS 1997:15 s. 81.
1463. Mattsson (2008) s. 78.
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nära samarbete med hemmen sörja för att barn som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver, men också tydligare 
skyldigheter: Att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad 
som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens 
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden, och genast 
göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd.

Den grundläggande utgångspunkten för barnets skydd mot våld och 
övergrepp är att behövliga insatser ges i samförstånd med barnets vård-
nadshavare. Regleringen är flexibel och öppen för behovsanpassning fram 
till den nivå som utgörs av att barnets vårdnadshavare inte samtycker till 
behövliga insatser, och att barnet på grund av fysisk eller psykisk misshan-
del, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhål-
lande i hemmet löper påtaglig risk för skada i hälsa eller utveckling. Om 
denna nivå bedöms vara sannolik ska barnet omedelbart omhändertas.1464 
Förutsatt att vårdnadshavare inte samtycker till vad socialnämnden bedö-
mer vara behövlig vård (vilket i fallen av våld och övergrepp i synnerhet 
inkluderar behov av trygghet/skydd) och missförhållandena bedöms allvar-
liga utan att uppnå kraven för tillämpning av LVU – eller om socialnämnds 
ansökan om LVU avslås – kan inte socialnämnden ingripa för att tillgodose 
barnets behov. Detta gap mellan frivillighet och tvång har, som berörts 
i framställningen ovan, uppmärksammats både i forskning och i lagstift-
ningsärenden. Problematiken har att göra med att ett ingripande i form av 
separation av ett barn från dess vårdnadshavare är en mycket ingripande 
åtgärd. Separationen strider också mot barnets rätt till sina föräldrar.

Att (det möjliga) tvångsingripandet endast avser placering av barnet 
utanför det egna hemmet, och därmed separation från vårdnadshavare, 
kan ur skyddsaspekten vara både logiskt och problematiskt. När miss-
förhållandet är våld och övergrepp gör sig ofta skyddsbehovet så starkt 
gällande att barnet måste separeras från hemmiljön. Framför allt är då 
bakgrunden att vårdnadshavare inte samtycker till behövlig vård av barnet 
(genom andra, mindre ingripande insatser av olika slag) och att behoven 
därför inte kan tillgodoses medan barnet är i vårdnadshavares vård. LVU-
utredningen föreslog, för att fylla det nämnda gap som finns när vårdnads-
havarna inte vill samarbeta och förhållandena inte kvalificerar för LVU, 
att även insatser i form av förskoleplats, plats i förskoleklass eller fritids-
hemsplats ska kunna föreskrivas för barn som på grund av förhållanden i 
hemmet behöver en sådan insats. Förutsättningen skulle, i likhet med mel-
lantvånget avseende beteendefallen, vara att det kan antas att barnet till 
följd av förhållanden i 2 § LVU kommer att behöva beredas tvångsvård, 
om förhållandena fortsätter.1465 Ett av de argument som framfördes var 

1464. Under förutsättning också att rättens beslut om vård med stöd av LVU inte kan avvak-
tas med hänsyn till risken för barnets hälsa eller utveckling, eller till att den fortsatta utredning-
en allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Se 6 § LVU och ovan avsnitt 4.1.3.6.

1465. SOU 2000:77 s. 159 ff.
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att om barnet får plats i förskola ses det av andra vuxna och får därige-
nom ett visst skydd.1466 Som diskuteras på flera ställen i framställningen av 
denna del framträder problematiken tydligt att tvångsvården avser barnet, 
och inte själva det missförhållande som föranleder vården. När hemmiljön 
innebär missförhållanden, riktas stöd- och vårdinsatser mot barnet. Såtill-
vida måste det också anses dystert att barnet avser få trygghet  när det har 
möjlighet att vara i förskola eller skola.

Värt att notera i sammanhanget är att det i Barnkommitténs betän-
kande år 1997, med översyn av hur tillämpningen av LVU förhåller sig till 
barnkonventionens krav, uttrycktes tveksamhet till om lagen alltid funge-
rar som det skydd den borde vara. Genom det sätt lagen är uppbyggd på 
och utformningen av dess rekvisit för ingripande, syntes enligt kommittén 
tyngdpunkten i målen komma att ligga mer på en utredning av föräld-
rarnas tillkortakommanden än på en analys av vad som är bäst för bar-
net.1467 Den ståndpunkten vore, utifrån lagens utformning, mer begriplig 
som bedömningen endast avsett vård i beteendefallen. Här var dock fråga 
om barnets skydd mot våld, övergrepp, vanvård och sexuellt utnyttjande 
i familjen.1468 Vård enligt 2 § LVU ska beredas på grund av just vårdnads-
havares tillkortakommanden (fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet) och 
avser därtill att vara en temporär skyddslag. Till barnets behov och rätt, 
både enligt barnkonventionen och FB, hör att bli omvårdad av sina vård-
nadshavare (föräldrar). Med andra ord tycks rätten till skydd, och rätten 
till (fungerande) föräldrar vara svåra att se samtidigt.

Familjestöd  (genom samförstånd) och barnskydd (genom tvång i de 
yttersta fallen) bär upp dagens ”barnavårdslagstiftning” i omvandling och 
regleringen är splittrad. Utredningsmässigt betonas alltmer (barnskyd-
dande) riskbedömningar, medan vägen att ingripa rättsligt (med tvång) 
fortfarande endast finns när påtaglig skaderisk på grund av misshandel, 
sexuella övergrepp eller andra missförhållanden är utredda och kan visas. 
Endast en åtgärd anvisas: tvångsomhändertagande av barnet. Till bakgrun-
den för detta ofta påtalade gap mellan frivillighet och tvång hör insikten 
eller teorin om att bristande föräldraskap – som till exempel innebär att 
barnet utsätts för våld i någon form – endast kan åtgärdas genom att vård-
nadshavaren inser sitt eget behov av förändring. Därmed är ambitionen, 
med rätta utifrån de grundläggande principer som har utlagts, att vårdnads-
havares probleminsikt ska nås. Detta samförstånds- och motivationsbehov 
kolliderar med att den yttersta åtgärden för barnets skydd förutsätter att 
en saklig och grundlig utredning har visat att (för LVU tillräckligt allvar-
liga) missförhållanden föreligger (eller inte). Motivationsarbetet förutsätts 
också ske innan – eller snarast medan – utredning av de faktiska förhållan-

1466. SOU 2000:77 s. 163.
1467. SOU 1997:116 s. 411.
1468. SOU 1997:116 s. 411.

017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   288017271_004_Legal_Intervention_CH_04.indd   288 08/04/13   7:53 PM08/04/13   7:53 PM



 Delavslutande analys och diskussion 289

dena pågår. I någon mening förväntas sociala problem  redan föreligga, och 
det sociala arbetets möjligheter att frigöra den enskildes egna resurser och 
erbjuda stöd till en bättre livssituation avses vara nyckeln till att avhjälpa 
det missförhållande i hemmet som barnet riskerar att ta skada av.

Kontentan detta resonemang att den utredning som socialnämnden har 
att företa för att avgöra om ingripande krävs till barnets skydd måste vara 
en barnskyddsutredning. Om barnskyddsutredningen ska kunna göra skäl 
för sitt namn krävs inte endast tydlighet i regleringen för själva utredningen, 
utan också för hur det faktiska barnskyddet ska utföras: Krav på upprät-
tande av en barnskyddsplan som inkluderar vilka åtgärder och insatser 
som behöver vidtas och erbjudas av olika aktörer (såsom BUP , vuxenpsy-
kiatri och andra insatser) – och vårdnadshavare – för att möta barnets 
behov av trygghet och för att undvika att barnet behöver vara föremål för 
den yttersta åtgärden att omhändertas för samhällsvård. En övergripande 
målsättning borde – utifrån barnets rättigheter och intressen – alltid vara 
att alltid vårdnadshavare erbjuds och motiveras till adekvata behandlings-
insatser utifrån vad utredningen kunnat fastställa vara problembilden.

Barnavårdslagstiftningen – med samförståndsbaserade SoL som huvud-
regel och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
som kvarvarande undantag – framstår, även om rättstillämpningen i mångt 
och mycket, inte minst med stöd i förarbetsuttalanden, kommit att anta 
ett barnskyddsperspektiv – som ett eftersläpande arv från äldre tider som 
socialtjänstreformen år 1980 (rimligen) inte kunde göra sig av med och låta 
avvara. Ett nytt grepp behöver enligt mitt förmenande tas, med utgångs-
punkt i de åtgärder som efter utvärdering och metodutveckling visat sig 
framgångsrika, för att verka för en lösning – i individuella fall – av det 
samhälleliga problemet barnmisshandel. Det är då rimligt att lagstiftning 
som avser att tvångsmässigt skydda barn från hemmiljöer, respektive den 
lagstiftning som avser att tvångsvårda barn på grund av deras eget bete-
ende, övervägs och utformas på skilda sätt.1469 Det blandade uppdrag som i 
lagstiftning ges socialnämnden synes orealistiskt att genomföra, och kunde 
med fördel omkonstrueras – utifrån ett rättighetsperspektiv – för att för-
stärka barnets tillgång till skydd och en trygg uppväxt.

4.4.2 Rätten till trygga föräldrar
”Liksom nuvarande BvL avses LVU skola behandla två tämligen olika fall 
av tvångsingripanden, […] Enligt min mening bör på sikt övervägas om 
man icke borde bygga upp skilda regelsystem för de fall då det allmänna 
måste ingripa för att avhjälpa brister i omsorgen om barnet och för de fall 

1469. Här kan särskilt noteras att det i skrivningen av 3 § LVU (beteendefallen) finns ett 
också, dvs. en antydning om att lagen gäller barn som löper påtaglig risk att skadas på grund 
av missförhållanden i hemmet (2 §) men också , dvs. dessutom, beteendefallen (3 §). I fram-
ställningen har dock noterats att den gemensamma regleringen i vissa frågor och situationer 
synes ha haft beteendefallen i fokus, och i andra fall hemmiljöfallen.
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då ett ingripande blir ofrånkomligt på grund av den unges beteende i form 
av t.ex. kriminalitet eller missbruk av beroendeframkallande medel. På 
detta sätt skulle man sannolikt kunna komma fram till regler som är bättre 
anpassade till de skilda kategoriernas verkliga behov.”1470

På flera punkter i framställningen har konstaterats att LVU har att han-
tera två väsentligt olika fall av tvångsvård av barn, dels barn som behö-
ver omhändertas på grund av missförhållanden i hemmiljön, dels barn och 
unga som behöver beredas vård på grund av sitt eget beteende. Barna-
vårdslagen, senare lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, har 
omfattat båda dessa två typfall alltsedan hemmiljöfallen först introduce-
rades i 1924 års barnavårdslag. Skillnaden i synsätt och motiv mellan att 
vårda unga på grund av ett eget destruktivt beteende respektive att skydda 
barn från missförhållanden i en hemmiljö har uppmärksammats även i 
andra studier: Mattsson konstaterar att det i miljöfallen vanligen hand-
lar om små, utsatta barn med mycket ringa förmåga att påverka sin egen 
situation och där skyddsaspekten gör sig starkt gällande, medan skydds-
behovet är svagare i beteendefallen och ett korrigeringsbehov framträder 
istället. Själva måltyperna, vid prövning i domstol, uppvisar enligt Matts-
son sådana skillnader att miljöfall och beteendefall bör betraktas separata 
i lagstiftningshänseende.1471

Lagens spännvidd – och bristande anpassning till så skilda fall av 
tvångsingripanden – gör sig enligt min mening påfallande tydligt gällande 
rörande uppföljning (och därmed upphörande) av tvångsomhänderta-
gandet. Omhändertagandet ska upphöra när det inte längre behövs, och 
socialnämnden har enligt lag att (minst) halvårsvis följa upp det placerade 
barnets hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer 
till anhöriga och andra närstående. Samtidigt anknyter grunden för vår-
dens upphörande till skälen för omhändertagandet.1472 I likhet med social-
tjänsten dubbla uppdrag att tillsammans med vårdnadshavare verka för en 
förbättring av hemmiljön, och samtidigt bedriva en utredning av kvalitativ 
utredande karaktär för att vid behov tillgodose barnets skyddsbehov och 
den rättsliga prövningens krav på utredningsunderlag (se särskilt avsnitten 
4.1.6 och 4.2.4 ovan) utgör detta en paradox. Uppföljningen av barnets 
situation i familjehemmet är viktig i sig. Den utgör dock inget underlag 
för bedömning av om de missförhållanden som föranledde tvångsanvänd-
ningen har upphört. Även om det i Socialstyrelsens allmänna råd lagts till 
att vårdplanen (utöver vad som stadgas i lag och förordning) också bör 
beskriva vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska 

1470. Petrén i Lagrådets yttrande, bilaga 5 till prop. 1979/80:1, del B, s. 369.
1471. Mattsson (2002a) särskilt s. 429 och 445. Mattsson menar bl.a. utifrån sin studie 

att den höga procentsatsen barn som motsätter sig vård i beteendefallen kan medföra sär-
skilda hänsyn ifråga om den enskildes yttranderätt och domstolens motiveringsskyldighet. Se 
vidare, a.a. s. 445 ff.

1472. Se avsnitt 3.4.2 ovan.
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kunna upphöra,1473 har socialnämnd ingen befogenhet att, efter domstols 
beslut om vård med stöd av LVU, följa upp vårdnadshavares situation, mer 
än att det i förordning anges att uppföljningen av vården också ska ske 
genom samtal med vårdnadshavarna.1474

Uppföljningen av vården enligt LVU är i regleringen klart mer anpassad 
för beteendefallen än för hemmiljöfallen. Detta är inte ägnat att förvåna, 
då tvångsomhändertaganden i hemmiljöfallen särskiljer sig såtillvida att 
det innebär tvång riktat mot vårdnadshavare, genom beredande av en pla-
cering för barnet, i syfte och i förhoppning om att vårdnadshavares livssi-
tuation ska förbättras. Målet är, i båda fallen, en återförening av barn och 
föräldrar. Som framgått skiljer sig regleringen av de skilda tvångsvårds-
fallen (2 och 3 §§ LVU) åt i frågan om vårdens fortgående. I hemmiljöfal-
len ska, minst en gång var sjätte månad, socialtjänsten anmäla till nämn-
den hur vården har bedrivits och hur förhållanden utvecklar sig, varpå 
nämnden ska göra ett formlöst övervägande huruvida vården fortfarande 
behövs. Om nämnden finner anledning att ifrågasätta behovet av fortsatt 
vård ska en formell prövning i nämnden ske, men om nämnden vid över-
vägandet finner att vården ska fortgå, ska anmälan läggas till handlingarna 
utan beslut i saken.1475 Ifråga om unga som beretts vård i beteendefallen 
(dvs. med stöd av 3 § LVU) gäller istället att en omprövning ska göras av 
socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbe-
slutet, och därefter fortlöpande i halvårsintervall. Denna skillnad motivera-
des med att en omprövning – och inte endast ett övervägande – i miljöfallen 
kan skapa en oro och otrygghet för såväl barnet, de biologiska föräldrarna 
som familjehemsföräldrarna.1476 Ett formlöst övervägande kan givetvis 
kritiseras utifrån rättssäkerhetsskäl, både i förhållande till barnet och till 
vårdnadshavarna. Övervägandet torde också i hög grad vara beroende av 
hur väl de förutsättningar som ska vara uppfyllda för vårdens upphörande 
har utvecklats och konkretiserats i vårdplanen. Mot bakgrund av att fort-
satt förekomst av våld och övergrepp mot barnet – efter att placering av 
barnet utanför det egna hemmet har skett – torde vara mycket svårbedömt, 
synes en lagreglering av detta innehåll i vårdplanen vara påkallat för att 
kompensera brister ur rättssäkerhetssynpunkt.

Som framgick av genomgången av barnets rättigheter i bakgrundska-
pitlet (2.2.1) avser barnets rätt till föräldrar och familjeliv i första hand 
de biologiska föräldrarna. Det är också avgörande både för att tillgodose 
denna rättighet, och för att tillgodose barnets rätt till och behov av skydd, 
att det tydligt klarlagts vad som måste ha förändrats avseende vårdnadsha-
vares (o)förmågor för att placeringen ska kunna upphöra. Efter att barnet 
har varit placerat i samma familjehem under tre år, dvs. att (minst) fem 
noggranna uppföljningar av vården visat att omhändertagandet bör bestå, 

1473. SOSFS 2006:12 s. 7.
1474. 5:1 b p. 4 SoF.
1475. Se avsnitt 4.3.3.4 ovan.
1476. Prop. 1989/90:28 s. 76.
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har socialnämnden att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden. Vårdnaden ska flyttas över till familjehems-
föräldrarna om det är uppenbart att det är bäst för barnet. Betydelsen av 
att även denna reglering ska få avsett genomslag motiverar i sig att vård-
planen tydligt anger vårdnadshavares förändringsbehov.

En annan fråga i sammanhanget är hur väl regleringen tillgodoser bar-
nets behov av trygghet; en trygg hemmiljö eller mer specifikt föräldrar som 
kan ge trygghet . Som påpekades i avsnitt 3.4.4 kan ett beslut om upphö-
rande av vården – om det tas efter ett flertal år – för barnet i princip vara 
likvärdigt med ett nytt beslut om omhändertagande; barnet flyttas då från 
vad det anser vara sin hemmiljö. Regleringen av upphörandet (”när vården 
inte längre behövs”) är svag i förhållande till samtliga inblandades rättssä-
kerhet ; för barnet, för de biologiska föräldrarna och även för familjehems-
föräldrarna. Socialnämnds beslut om upphörande av vården kan visserli-
gen överklagas, men det råder oklarhet i vad mån ett barn har de rättsliga 
förutsättningarna att föra talan mot ett sådant beslut. Att tvångsvård har 
beslutats ska upphöra, är något som i andra sammanhang svårligen kan 
anses ha gått individen emot. Likaledes finns en motsägelse i att förorda 
tvångsomhändertagande avseende sig själv; tvång förutsätter frånvaro av 
samtycke. Ifråga om våldsutsatta barn finns dock två eller tre viljor att 
beakta; barnets och en eller två vårdnadshavares.

Av Socialstyrelsens studie över sammanbrott i familjehemsplaceringar 
framgår att oplanerade avbrott i vården inte endast sker vid tonårsplace-
ringar, utan att det också är relativt vanligt bland placerade yngre barn (0–10 
år) och långvarigt placerade barn.1477 Ifråga om de yngre barnen visade stu-
dien att sammanbrotten ofta föregicks av konflikter mellan de biologiska 
föräldrarna (i huvudsak mamman) och familjehemmen. Avbrotten berodde 
inte på att situationen hos de biologiska föräldrarna hade förbättrats, utan 
på att placeringen omöjliggjordes på grund av konflikter. Socialstyrelsen 
har noterat att de biologiska föräldrarna ofta står utan stöd efter att barnen 
omhändertas, och att familjehemmen å sin sida – trots att de i många fall 
tagit hand om ett barn under mycket stor del av barnets uppväxt – inte har 
rätt att komma till tals i beslut hos socialnämnden som rör barnet. Famil-
jehemmens svaga ställning anses sannolikt vara bidragande till frustration 
och bristande stöd – och därmed avbrott i vården av barnet.1478 Om barnets 
rätt till trygga föräldrar (eller en trygg hemmiljö) skulle sättas i främsta 
rummet, krävdes att regleringen tar hänsyn till den trygghet  barnet kan 
känna i sitt familjehem. Ska LVU kunna fungera som en temporär skydds-
lag, krävs också att insatser riktas mot barnets föräldrar.

Härmed avslutas den socialrättsliga delen och i det följande behandlas 
den andra vägen att ingripa vid föräldrars våld och övergrepp mot barn: 
genom beivrande av brott mot barnet.

1477. Socialstyrelsen (2012e).
1478. Socialstyrelsen (2012e) s. 19 f.
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5 Ingripande på straffrättslig grund

Detta kapitel handlar om straffrätt. Som ett andra led i kartläggningen 
av grunderna för ingripande vid föräldrars våld och övergrepp mot barn 
behandlas grundläggande frågeställningar kring straffrättssystemet och den 
straffrättsliga regleringen. Inledningsvis berörs straffrättens särdrag, dess 
grundtankar och ändamål. I sammanhanget noteras också den straffrätts-
liga utvecklingen, inte minst avseende våld och övergrepp mot barn (5.1). 
Den rad av förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett brott ska 
föreligga behandlas, liksom relevanta straffbestämmelser varefter en för-
djupning sker (5.2). Frågor om straffmätning och påföljdsval berörs (5.3) 
och slutligen följer ett avsnitt om ekonomisk ersättning på grund av brott 
(5.4). De processuella formerna för prövning av straffansvar samt verk-
ställighet av brottspåföljd (liksom utredning av brott) behandlas i nästa 
kapitel, (6), om vägen genom straffprocessen.

5.1 Straffrättens syften och grundtankar
”Utan insikt i det syfte, straffet fullföljer, och i hvad som skänker straffet 
dess berättigande måste mycket inom straffrätten blifva en olöslig gåta.”1479

5.1.1 Inledning: om straffrättens karaktär
Straffrätten handlar om förhållandet mellan staten och underordnade 
individer. Den kan betraktas som statsmaktens yttersta och mest kraftfulla 
medel för uttryckande av klander och avståndstagande gentemot en sam-
hällsmedlem, eller snarare mot den gärning som personen begått. Straff-
rätten kan också ses som en destruktiv del av rättsordningen, på det sättet 
att den vedergällning stanke som ligger till grund för straffrätten inte syftar 
till att bygga upp eller reparera utan att möta ett begånget ont med ett 
annat ont.1480

Varför vi alls har ett straffrättssystem – dvs. varför vi kriminaliserar vissa 
typer av beteenden, dömer ut straff och andra påföljder om reglerna över-

1479. Hagströmer (1901–1905) s. 1.
1480. Lernestedt (2005) s. 19 f. Se även Christie (1981) som formulerar det som att be-

straffningar utdelade av straffrättssystemet är ett medvetet tilldelade av pina.
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296 Ingripande på straffrättslig grund

träds samt verkställer straff – kan motiveras utifrån olika utgångspunkter. 
Rättfärdigande kan ske utifrån en statspolitisk motivering: Att kriminali-
sering och straffverkställighet är nödvändigt för samhällets skydd och för 
att förhindra statens upplösning. Ett fungerande straffrättssystem kan också 
sägas vara nödvändigt för att tillfredsställa människors rättvisekrav och 
förhindra privatjustis och hämndaktioner. Vidare är en etisk motivering att 
förövandet av otillåtna gärningar bör mötas av en reaktion som innefattar 
klander.1481

Man kan med Agge konstatera att straffrättens kanske främsta och 
grundläggande funktion är den normerande, dvs. att skapa stabila, lag-
lydiga handlingsvanor hos medborgarna, att uppdra gränser för deras 
handlingsfrihet och att garantera rättsskydd för medborgarnas erkända 
intressen.1482 Med propositionen till brottsbalken kan också helt övergri-
pande sägas, att samhällets reaktion mot brottslingen – i främsta rummet – 
syftar till att bereda samhället skydd mot den fara för dess bestånd och 
utveckling som lagöverträdelser medför, samt att skydda enskilda medbor-
gare mot angrepp av olika slag.1483

Brott är beteckningen för en gärning som i ett givet samhälle vid en 
given tidpunkt ansetts vara så straffvärd att den i en eller annan allmänt 
godtagen form har förklarats vara brottslig och skola föranleda straff för 
lagbrytaren. Straff förutsätter skuld och det är gärningsmannens ansvar 
som läggs till grund för straffet. När en person med vett och vilja eller, där 
så särskilt stadgas av vårdslöshet eller försummelse, har förövat gärningen 
föreligger skuld i straffrättslig mening.1484 Argumenten för straffrättssyste-
mets berättigande har genom åren skiftat. Frågorna om hur och varför vi 
straffar, liksom de skäl som i olika tider funnits, utvecklas i de avsnitt som 
följer närmast nedan. För att kunna diskutera straffrätten som ett medel att 
ingripa mot föräldrars våld mot barn är denna del av kapitlet – om straff-
rättens utveckling och karaktär – en viktig startpunkt.

5.1.2 Straffrättens ändamål och berättigande
5.1.2.1 Teorier om varför och hur vi straffar

Straffteorier är uppfattningar rörande straffets ändamål.1485 Traditionellt 
har gjorts en distinktion mellan absoluta och relativa straffteorier. Kän-
netecknande för absoluta teorier är att de uppfattar straff som ett mål i 
sig – ett självändamål – medan de relativa teorierna karakteriseras av att 
straff uppfattas som ett medel för att uppnå ett visst mål. Den mest renod-
lade absoluta teorin är vedergällning steorin. När vedergällning är syftet 

1481. Jareborg (2001) s. 50. Om kriminaliseringens syften se a.a. s. 45 ff.
1482. Agge (1970) s. 5.
1483. Prop. 1962:10, del B, s. 63.
1484. Elwin, Heckscher & Nelson (1975) s. 11.
1485. Agge & Thornstedt (1979) s. 9.
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med straffet ska ont mötas med ont: Straffet är en rättvis vedergällning för 
orätt.1486 Till de absoluta teorierna hör också försoning: Genom att utstå 
straffet sonar gärningsmannen sin skuld.1487

Ifråga om relativa teorier kan allmänpreventiva teorier sägas ge uttryck 
för tanken att människor i allmänhet eller grupper av människor påverkas 
genom straffhotet. Allmänpreventionen  sker genom medelbar eller ome-
delbar avskräckning, varigenom en potentiell lagöverträdare avhåller sig 
från brott. En variant av allmänpreventiv teoribildning är s.k. moralbild-
ning, som understryker straffets norminternaliserande effekt. Tanken är att 
straffhotet skapar en moralinstinkt mot den brottsliga handlingen och ett 
allmänt moralbud som säger att man ska följa lagen, vilket i sin tur skapar 
en vanemässig laglydnad.1488

Individualpreventiv a teorier rör den påverkan som det konkreta straffet 
tänks ha på den specifika person som har begått brott. Straffet tänks då ha 
en individuellt avhållande effekt på det sättet att den som har dömts till 
straff avstår från att begå nya brott. Detta avses kunna ske genom vård 
och behandling, avskräckning, s.k. inkapacitering (oskadliggörande) eller 
genom annat sätt att förebygga att den som dömts för brott gör sig skyl-
dig till ny brottslighet.1489 Något som har utmärkt de individualpreventiva 
tankegångarna är att man anser att den dömde kan rehabiliteras genom 
straffet.1490

För att närmare diskutera straffets syften och dess berättigande delar 
Jareborg upp straffrättssystemet i tre olika nivåer: kriminalisering, påföljds-
bestämning och verkställighet. Nivåerna motsvarar lagstiftningsnivån, 
domsnivån respektive verkställighetsnivån.1491 Straffets syfte har inte alltid 
varit ett och samma, och det behöver inte heller vara en och samma teori 
som ligger till grund för hela straffrättssystemet.

Översiktligt om dagens straffrättssystem kan sägas att själva kriminali-
seringens syfte avses vara att undertrycka vissa gärningar; lagens straffhot 
ska påverka människors handlande i önskvärd riktning. Kriminaliseringen 
kommunicerar således samhälleliga värderingar och har ett allmänpreven-
tivt syfte.1492 På domsnivå, vid utdömande av straff i enskilda fall, byg-
ger straffrättssystemet på ett slags vedergällning sprincip: Distributionen 
av straffansvar rättfärdigas genom vad den enskilde, genom sitt beteende, 
har gjort sig förtjänt av.1493 Vid påföljdsbestämning ska proportionalitet 
råda och brottets straffvärde vara (avsevärt, om än inte ensamt) styrande. 

1486. Hagströmer (1901–1905) s. 15 f.
1487. Agge (1970) s. 47.
1488. Leijonhufvud & Wennberg (1997) s. 13 f.
1489. Se t.ex. Jareborg (2001) s. 49 och prop. 1987/88:120 s. 32.
1490. Se särskilt avsnitt 5.1.2.4 nedan angående behandlingsideologin.
1491. Jareborg (1985) s. 2, Jareborg (1992a) s. 135 f.
1492. Jareborg (1992a) s. 137, Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 46 ff. samt Lernestedt 

(2003). Grundkrav och principer för kriminalisering berörs något nedan i avsnitt 5.1.2.7.
1493. Asp, Ulväng & Jareborg. (2010) s. 46.
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När det sedan gäller själva verkställigheten av det utdömda straffet gör sig 
(främst) individualpreventiva hänsyn relativt starkt gällande. Främjande av 
den dömdes i samhället är en övergripande målsättning. Verkställigheten 
ska särskilt inriktas på åtgärder som förebygger återfall i brott, genom att 
innehållet i verkställigheten anpassas till den intagnes individuella förut-
sättningar och behov.1494 För att få perspektiv på de tankar som idag får 
kallas rådande görs nedan några nedslag i de synsätt beträffande straffets 
ändamål som har präglat historien.

5.1.2.2 Straffrättens uppkomst

Den första samlade nationella strafflagstiftningen utgjordes av missgär-
nings- och straffbalkarna i 1734 års lag. Redan i ättesamhället fanns dock 
ett system för undvikande av, och lösning av, konflikter mellan människor. 
I vad som benämns försoningsrätt (eller försoningsteknik) upprätthölls fri-
den inom stammen av maktbalansen mellan ätterna.1495 Om en ätt förgrep 
sig på en annan, exempelvis genom att någon av dess medlemmar begick 
dråp eller stöld, fanns två möjligheter för den ätt vars intressen kränkts att 
hävda sig. Ätten kunde gripa till fejd (hämnas) eller välja att sluta förlik-
ning efter kompensation för den lidna skadan. Boten, som kompensationen 
kallades, var en form av skadestånd till förekommande av fejd.1496

Vid sidan av detta utvecklades institutet fredslöshet, som innebar att 
gärningsmannens ätt uppgav, eller tvingades att uppge, sitt skydd för ätte-
medlemmen. Det stod den kränkta ätten fritt att döda denne utan att hans 
egen ätt ingrep till hans försvar. Orsak till fredslöshet kunde vara att gär-
ningen kränkte hela stammens intressen eller uppfattades som så förkastlig, 
att även den egna ätten reagerade mot gärningsmannen.1497

När Sverige kristnades under 1000- och 1100-talen kom straff att få 
religiös legitimitet, och individen kom att klandras på moraliska grunder 
för de fel han begått.1498 Den s.k. ”judiciella revolutionen” var på intåg.1499 
Kyrka och statsmakt strävade gemensamt efter att ända de blodiga ätte-
fejderna, och skuld – enligt talionsprincipen  och dess sentens öga för öga, 
tand för tand – blev ett verktyg för fokusering på den enskilde snarare 

1494. Se 5§ fängelselagen (2010:610). En nyhet i fängelselagen, som trädde ikraft 1 april 
2011, är att det återfallsförebyggande arbetet kommer till direkt uttryck i lagen. Se vidare 
prop. 2009/2010:135. Se även prop. 1987/88:120 s. 34 angående ambitionen vid verkstäl-
lighet av påföljd att genom stöd och hjälp minska risken att den dömde återfaller i brott. 
Verkställighet berörs i 6.3 nedan.

1495. Anners (1972) s. 5.
1496. Förlikning ägde rum på stammens gemensamma möten, s.k. ting. Anners (1972) 

s. 5. Se även vidare Friberg (2010) s. 42 ff.
1497. Anners (1972) s. 6.
1498. Lernestedt (2003) s. 37.
1499. Den judiciella revolutionen avser den process, generell i Västeuropa, varigenom 

lokalsamhällets rättskipning successivt trängdes ut av centralmaktens rättskipning, influerad 
av romersk rätt. Lernestedt (2003) s. 36 med hänvisningar.
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än ätten.1500 Rikets första straffrättsliga lagstiftning, giltig från mitten av 
1200-talet, var edsöreslagstiftningen. Den värnade kvinnofrid, hemfrid, 
kyrkofrid och tingsfrid.1501 Den första rikstäckande sanktionen var biltog-
het, en fredslöshet som gällde över hela riket.1502

På edsöreslagstiftningen följde landskapslagar och Magnus Erikssons 
stads- respektive landslag.1503 Sverige kom att överge katolicismen för den 
luthersk-reformerta läran och efter beslut år 1527 slogs stat och kyrka 
samman. Svenska domstolar stödde sig ofta på mosaisk rätt – med hän-
visningar till Guds och Sveriges lag – och åberopade i sina domar text i 
Moseböckerna, ända fram till antagandet av 1734 år lag.1504 1734 års lag 
var ett konservativt lagverk och den straffteoretiska åskådning som domi-
nerade straffrätten var, alltjämt, avskräckning och vedergällning .1505 Lag-
verket byggde i hög grad på spö- skam- och dödsstraff. Lagen stadgade 
dödsstraff för 68 olika brott och brotten var uppdelade i brott mot Gud, 
brott mot furste eller stat, samt brott mot enskilda.1506 1734 års lag mar-
kerade ytterligare den övergång som kom att ske från privat till offentlig 
straffrättskipning.

5.1.2.3 1864 års strafflag och klassiska straffrättsskolan

Även om det inte hann få någon egentlig genomslagskraft i 1734 års 
lag, innebar upplysningstiden och dess idéströmningar i Europa under 
1700-talets mitt en förändrad syn på straff. För upplysningsfilosofer som 
Rousseau, Voltaire, Montesquieu och Diderot var förnuftet ett vapen mot 
den gamla ordningen med vidskepelse och grymhet. Värden som frihet, 
mänskliga rättigheter, legalitet och de skyldigheter och rättigheter som 
följde med det s.k. samhällsfördraget betonades.1507

När upplysningstidens idéer såsmåningom nådde Sverige kom 1734 års 
lag att te sig föråldrad. År 1811 gavs Stora lagkommittén uppdraget att 
utarbeta en ny civil- och kriminallag. Vid införandet av 1864 års straff-
lag, till stora delar baserad på Stora lagkommitténs förslag, kom den så 
kallade klassiska straffrättsskolan  att vara vägledande.1508 Den klassiska 
straffrättsskolans grundtanke var att brottet tjänade som rättsgrund för 

1500. Lernestedt (2003) s. 37.
1501. Se vidare, Anners (1972) s. 10 f. och Lernestedt (2003) s. 37 ff.
1502. Anners (1972) s. 10, Lernestedt (2003) s. 38.
1503. Landskapslagarna nedtecknades under 1200-talet och Magnus Erikssons lands- och 

stadslag omkring 1350. Senare, år 1442, kom en reviderad version av landslagen (Kristoffers 
landslag), att stadfästas. Lernestedt (2003) s. 38.

1504. Anners (1972) s. 15. Angående sexualbrott mot barn i denna bemärkelse, se avsnitt 
5.1.3.3 nedan.

1505. Anners (1972) s. 34.
1506. Anners (1972) s. 35.
1507. Aspelin (1999) s. 112.
1508. Stora lagkommmittén avlämnade år 1832 betänkandet Förslag till Allmän Crimi-

nallag.
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straffet. Genom straffet skulle brottslingen lida för sin skuld och därige-
nom återställa den jämvikt som rubbats när brottet begåtts. Brott skulle 
följas av straff och straffet skulle stå i proportion till brottets svårhet. Straf-
fet skulle vara givet på förhand eller i vart fall kunna förutses av den som 
avsåg att begå brottet, men också annars av allmänheten. På detta sätt 
skulle straffet verka avskräckande. Den klassiska skolan hade vuxit fram 
som en reaktion mot godtycke, barbariska straff och maktmissbruk, och 
man var mån om att straffrättssystemet skulle vara utformat så att det gav 
medborgarna garantier mot statligt maktmissbruk.1509

Även om Stora Lagkommittén angav att straffet också skulle tjäna ett 
individualpreventivt  syfte – att förbättra sådana brottslingar som efter viss 
tid skulle återinträda i samhället – var inslaget av sådant med dagens mått 
mätt begränsat, då de strafftyper som 1864 års strafflag stipulerade var 
dödsstraff, böter samt frihetsstraffen straffarbete, fängelse och fängelse på 
vatten och bröd.1510

Vid sekelskiftet började individualpreventiva  tankegångar alltmer 
göra sig gällande, med inriktning på (bestraffning av) brottslingen, inte 
på brottet.1511 Strävan var att påföljder skulle anpassas efter den enskilde 
lagöverträdaren och dennes behov istället för efter det brott han dömts för. 
Vad som krävdes var skydd mot farliga brottslingar och vård och behand-
ling av dem som kunde förbättras. Omkring år 1910 formades målet att 
ersätta 1864 års strafflag med en ny strafflag, byggd på moderna principer. 
Straffrättsprofessorn Thyrén ledde detta reformarbete, med inriktningen 
att straffets huvudsyfte var att neutralisera den brottsliges samhällsfarliga 
vilja, genom antingen avskräckning, förbättring eller oskadliggörande. 
Brottets samhällsfara var straffets grund. Allmänpreventiva inslag fanns 
alltjämt, bland annat genom att straffet avsågs utgöra en rättvis hämnd 
som stod i proportion till brottet, genom hänsynen till rättssäkerhet och 
genom stränga straffsatser vid vissa allvarligare brott.1512 Det arbete som 
följde innebar en balansgång mellan allmänpreventiva och individualpre-
ventiva tankegångar. Det av Thyrén påbörjade arbetet med en total straff-
lagsreform övertogs av hovrättspresidenten Schlyter, som sedermera – efter 
vad som kallats de partiella reformernas tid – år 1956 kom att lämna ett 
förslag till Skyddslag.1513 I detta förslag framfördes idéer om att vård och 
behandling borde sättas istället för straff.

5.1.2.4 Behandlingsideologin och brottsbalken

Behandlingsideologins framväxt anses ha samband med naturvetenskaper-
nas segertåg från och med 1920-talet. En behandlingsoptimism följde på 

1509. Strahl (1971) s. 22 ff., Victor (1995).
1510. Agge (1970) s. 89, Wallén (1975) s. 6 ff.
1511. Wallén (1975) s. 18.
1512. Wallén (1975) s. 27 f.
1513. Agge (1970) s. 124, Wallén (1975) s. 31 ff.
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de ökade kunskaperna om människans funktionssätt, och behandling kom 
att tjäna som en rättfärdigandegrund för frihetsberövanden av avvikande i 
den framväxande välfärdsstaten. Brottet utgjorde, med andra ord, symtom 
på behandlingsbehov.1514

Behandlingsideologins inflytande kulminerade genom den nya brotts-
balk som antogs 1962 och trädde ikraft år 1965. Brottsbalken var starkt 
influerad av de moderna straffrättsskolorna, och brottslingen betraktades 
som en produkt av den sociala miljön och den påverkan han utsatts för 
utifrån. Det var därför väsentligt att rehabilitera honom och därmed före-
bygga fortsatt brottslighet. Straffet skulle verka preventivt genom att dels 
undanröja brottslighetens allmänt sociala och specifikt individuella orsaker, 
dels ge brottslingen behandling. För påföljdsbestämningen stadgades (i nu 
upphävda 1:7 BrB) att rätten vid val av påföljd ska, med iakttagande av vad 
som krävs för att upprätthålla allmän laglydnad, fästa särskilt avseende vid 
att påföljden är ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället.1515 
Detta var att betrakta som en kompromiss mellan betonandet å ena sidan 
av straffets individualpreventiva  och särskilt behandlingsinriktade syfte, å 
andra sidan den allmänpreventiva  hänsynen till allmän laglydnad. Värt att 
poängtera i sammanhanget är att det ifråga om grunden för, och syftet 
med, samhällets reaktion mot brott uttalades i propositionen till brottsbal-
ken att samhällsreaktionen mot brott främst fullföljer det rent praktiska 
syftet att förebygga och bekämpa den fara för samhällets bestånd, samt för 
ordningen och säkerheten i riket som vissa handlingstyper utgör.1516

5.1.2.5 Kritik mot behandlingstanken

Kritik mot behandlingstanken växte fram under 1960- och 1970-talen. 
Kritiken kom både från dem som menade att straffet skulle komma att 
förlora sin avskräckande verkan, och från dem som ansåg att den tvångs-
mässiga behandlingen innebär en kränkning av den dömdes individualitet 
och människovärde. Dessutom hade resultaten av sådan behandling svikit 
entusiasternas förhoppningar.1517

Till synpunkterna hörde vidare att behandlingstanken ledde till bris-
tande rättssäkerhet , att konflikter mellan lagbrytaren och offret eller 
samhället doldes, liksom att själva den bakomliggande uppfattningen om 
kriminalitetens orsaker var felaktig.1518 Behandlingstankens betydelse för 
påföljdsvalet kritiserades bland annat för att proportionaliteten mellan 
brott och straff kom i skymundan. När påföljden inte relateras till brottet 
utan i stället till det individuella behandlingsbehovet uppfylls inte, sades 

1514. Elwin, Heckscher & Nelson (1975) s. 72 ff.
1515. För de resonemang som låg till grund för bestämmelsens upphörande, se särskilt 

prop. 1987/88:120 s. 32 ff. och vidare i närmast följande avsnitt nedan.
1516. Prop. 1962:10 del B s. 40.
1517. Elwin, Heckscher & Nelson (1975) s. 34.
1518. Se Brå (1977) t.ex. s. 176 ff.
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det, principen om likhet inför lagen. Till kritiken hörde också synpunkten 
att tvångsmässig behandling är omöjlig; behandlingen förutsattes ske med 
tvång, men framgångsrik behandling förutsätter att lagbrytaren är behand-
lingsmotiverad.1519

5.1.2.6 Efter brottsbalken – nyklassicism

Kritiken mot behandlingstanken medförde stora förändringar i brottsbal-
kens påföljdssystem. En kriminalpolitisk arbetsgrupp inom Brottsförebyg-
gande rådet överlämnade 1977 rapporten ”Nytt straffsystem”.1520 Rappor-
ten kritiserade behandlingstanken och betonade rättvisa, förutsebarhet, 
likhet inför lagen samt krav på proportionalitet mellan brott och straff. 
Frågor som lyftes fram i rapporten var bland annat den straffrättsliga 
inflationen, med synpunkten att kriminalisering är ett medel som måste 
användas med urskiljning och att de principer som får avgöra själva kri-
minaliseringen inte nödvändigtvis behöver vara avgörande för hur själva 
verkställigheten av straffet ska gå till: Allmän- och individualpreventiva 
resonemang kan ha olika betydelse och tyngd på olika nivåer av straff-
rättssystemet.1521 Sammantaget förespråkades i rapporten ett straffsystem 
med vad som karakteriserades som en försiktig uppvärdering av allmän-
preventionen s betydelse.1522 Rapporten gav uttryck för det som kom att 
kallas ”nyklassicism ”, och på vars betonande av principerna om legalitet, 
proportionalitet och skuld vårt nuvarande system bygger.1523

Utvecklingen gick således från betonande av den enskilde brottsling-
ens karaktär till en tyngdpunkt på brottets beskaffenhet ifråga om val av 
sanktionssätt. Tham har beskrivit det som att synen på brottslingen kom 
att övergå från stackare till skurk. I övergången från vård till straff var 
också en särskild motor den brottsofferpolitik som framförde att staten ger 
brottsoffret upprättelse genom att straffa gärningsmannen.1524

5.1.2.7 Straffrättspolitik : defensiv och offensiv inriktning

Frågor om vilka handlingar som ska kriminaliseras, liksom hur dessa 
ska bestraffas och hur straffen ska verkställas, kan benämnas straffrätts-
politik .1525 Som kriminalpolitiska åtgärder avses, förutom kriminalisering 
och avkriminalisering, sanktionernas och sanktionssystemets utform-
ning samt verkställigheten av sanktionerna. Enligt det ”nyklassiska” eller 

1519. Elwin, Heckscher & Nelson (1975) s. 231 ff.
1520. Brå (1977).
1521. Brå (1977) s. 148 f. och 196.
1522. Brå (1977) s. 199.
1523. SOU 1986:13–15 (huvudbetänkande av fängelsestraffkommittén) och prop. 1987/

88:120 (om straffmätning och påföljdsval).
1524. Tham (2002) s. 588 f.
1525. Jareborg (1995) s. 22.
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klassisk-liberala1526 synsättet bör straffrätt användas restriktivt. Statsmak-
ten uttrycker genom kriminalisering av ett handlande, på ett påtagligt sätt, 
att handlandet är socialt förkastligt. Straff är en kraftig och relativt primi-
tiv samhällsreaktion, varför kriminalisering bör utgöra den sista utvägen 
(ultima ratio ) för att komma till rätta med ett problem.1527 Också rege-
ringen har uttalat att kriminalisering bör användas med försiktighet. Det 
allmännas resurser för brottsbekämpning bör koncentreras på sådana för-
faranden som kan föranleda påtaglig skada eller fara och som inte kan 
bemötas på annat sätt.1528

Vid sidan av – eller snarast som ett utflöde av – grundläggande straffrätts-
liga principer,1529 har Jareborg konkretiserat tio rättsstatliga principer för 
kriminalisering . Den första är att brott förutsätter att gärningen typiskt sett 
kränker eller hotar ett rättsligt erkänt intresse eller värde, som är möjligt att 
konkretisera och som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen och 
värderingar. Av 2 kap. RF kan utläsas att liv, frihet och integritet är centrala 
och skyddsvärda värden. Som har berörts ovan (i 2.2) erkänner barnkon-
ventionen uttryckligen barnets skydd mot fysiskt och psykiskt våld som 
ett centralt intresse. Vidare får kriminalisering inte avse enskilda fall eller 
personer, utan måste vara generell, dvs. avse brottstyper. En tredje princip 
är att bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande sanktion, 
varför kriminalisering bör tillgripas endast i sista hand eller för de mest för-
kastliga gärningarna. För det fjärde gäller att ett brott består i enstaka onda 
eller kränkande gärningar; straffrätten riktar sig direkt mot handlingar och 
underlåtenheter, endast indirekt riktar den sig mot gärningsmannen. Enligt 
den femte principen förutsätter brott att gärningsmannen kan anses vara 
moraliskt ansvarig för gärningen; straffrättsligt ansvar får inte åläggas om 
gärningsmannen saknade ansvarsförmåga eller om han eller hon handlade 
utan uppsåt eller oaktsamhet eller på annan grund måste anses vara ursäk-
tad. Vidare måste brottstyperna vara definierade i lag och dessutom vara 
begripligt och bestämt definierade. Kriminalisering får inte ske retroaktivt 
till gärningsmannens nackdel, och kriminaliseringen bör genom straffska-
lans utformning återspegla också måttet av förkastlighet hos brottstypen. 
Enligt den sista principen bör repressionsnivån, dvs. straffhotet sådant det 
kommer till uttryck i påföljdspraxis, inte vara strängare än vad som är nöd-
vändigt för att hålla brottsligheten på en tolerabel nivå.1530

I en uppdelning för diagnostisering och sammanfattning av olika inrikt-
ningar av svensk straffrättspolitik har Jareborg benämnt den ”nyklas-
siska” inriktningen defensiv straffrättspolitik. Den andra av de två ideal-

1526. Se t.ex. Lernestedt (2010a) s. 18.
1527. Prop. 1994/95:23 och Jareborg (2001) s. 46. Se även Jareborg (2006) s. 31 ff.
1528. Prop. 1994/95:23 s. 52. Se även Dir. 2011:31 för den idag pågående utredningen 

om användningen av straffrätt.
1529. Straffrättens principer behandlas i avsnitt 5.1.4 nedan.
1530. Jareborg (2001) s. 63 ff.
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typiska modellerna är offensiv. Den defensiva modellen har sin historiska 
förankring, men inte nödvändigtvis förebild, i vad som benämns klassisk 
straffrätt.1531 En rättsstatsideologi ligger till grund för modellen, som kän-
netecknas av att straffrättens syfte anses vara att skydda enskilda mot 
maktmissbruk. Skydd ska finnas mot överdriven repression i såväl lagliga 
som olagliga former och mot missbruk av informell makt (privatjustis). En 
följd av att de ovan nämnda kriminaliseringsprinciperna åtföljs, anses vara 
att kriminaliseringen får en värdeexpressiv funktion och strafflagen blir ett 
socialmoraliskt syndaregister, dvs. en förteckning över samhälleligt sank-
tionerade grundläggande krav.1532

Den defensiva modellen utgår – till skillnad från den offensiva – inte 
nödvändigtvis från att staten är god. På kärnfrågan huruvida det är en 
straffrättslig huvuduppgift att bidra till att lösa sociala eller samhälleliga 
problem svarar den defensiva modellen nekande. Straffrätten anses skilja 
sig från praktiskt taget all annan rättslig reglering genom att den inte pri-
märt är till för att bilägga konflikter eller underlätta lösandet av samhälle-
liga problem.1533

För den offensiva inriktningen, å andra sidan, betraktas straffrättssys-
temet som åtminstone potentiellt användbart för lösningar av sociala och 
samhälleliga problem. Ur en offensiv synvinkel är prevention av skadligt 
eller annars felaktigt handlande helt avgörande, liksom systemets effekti-
vitet i relation till detta ändamål. För den offensiva inriktningen är staten 
en bundsförvant. Karakteristiskt är snabba ingripanden mot vad som upp-
fattas som problemlägen, med metoder såsom kriminalisering av gärningar 
som endast innefattar potentiell fara för något rättsligt skyddat intresse 
eller värde, höjd repressionsnivå och rationalisering av brottmålsproces-
sen. Den offensiva inriktningens metoder innebär att kriminalisering ibland 
tillgrips i första hand (i stället för i sista hand) och att straffrätten därmed 
nyttjas för pedagogiska eller paternalistiska syften, samt medför modellen 
konsekvenser som överkriminalisering och minskad förutsebarhet.1534

En annan, närliggande, uppdelning av straffrättspolitik är Greves posi-
tionspar rättsstaten och socialstaten. Rättsstatsideologin karakteriseras av 
att staten med rättsordningens hjälp ska skydda den enskilde mot statens 
maktmissbruk. En kärna är kravet på legalitet. Socialstaten (eller välfärds-
staten) å sin sida kännetecknas av omfattande reglering och kriminalise-
ringsiver. Medan statsmakten i rättsstaten ses som farlig – eller åtminstone 
som latent farlig – ses den i socialstaten som god.1535

1531. Den defensiva modellen har enligt Jareborg i viss mån inspirerats av den klassiska 
straffrättens historiska framgång, men modellen är avsedd att vara ideologisk; inte att åter-
spegla en historisk straffrättslig guldålder. Jareborg (1995) s. 23 f.

1532. Jareborg (1995) s. 25.
1533. Jareborg (1995) s. 26 f.
1534. Jareborg (1995) s. 27 ff.
1535. Greve (2004).
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Klart är, som framgått ovan, att den nyklassisk a skolan, liksom den 
defensiva inriktningen av straffrättspolitiken, i princip motsätter sig en 
utveckling mot ökad kriminalisering och användning av straffrätten för att 
förebygga brott. Straffrätten bör ses som den yttersta och elementära basen i 
en normativ samhällsordning och dess roll som problemlösare nedtonas.1536 
I propositionen till brottsbalken uttalades också att inte alla skyddsvärda 
intressen kräver kriminalisering. Erforderligt skydd kan, anfördes det, ofta 
beredas på annat sätt, exempelvis genom skadeståndsskyldighet utan för-
ening med brottsansvar, genom kontrollåtgärder av skilda slag och genom 
upplysning. Vidare poängterades att det, för att en riktig och ändamåls-
enlig avvägning av det kriminaliserade området ska kunna nås, är av stor 
betydelse att bedömningen – utan stel bundenhet vid historiskt betingade 
värderingar eller traditionella tankesätt – sker med hänsyn till det samhälle 
i vilket vi nu lever.1537

Ifråga om dagens straffrättspolitik kan sägas att lagstiftaren befinner 
sig i ett mer offensivt betraktelsesätt än vad den nyklassiska (eller klassisk-
liberala) skolan förespråkar.1538

5.1.3 Utvecklingen avseende våld och övergrepp mot barn
I de avsnitt som följer ges en kort bild av hur straffrättssystemet har han-
terat, i tur och ordning, fysiskt våld, psykiskt våld och sexuella övergrepp, 
allt mot barn.1539

5.1.3.1 Fysiskt våld: från aganderätt till agaförbud 

Äldre svensk lagstiftning skyddade starkt föräldrarnas rätt mot barnen. 
Aganderätt tillkom föräldrar, såväl naturliga som fosterföräldrar, samt 
förmyndare. I lagen (1920:407) om barn i äktenskap, som var utformad 
med utgångspunkt i att barnets bästa skulle sättas i förgrunden, fanns en 
bestämmelse om att föräldrarna – om det var nödvändigt för barnets upp-
fostran – ägde rätt att tukta barnet på lämpligt sätt. Av strafflagen (14:16) 

1536. Asp (2009) s. 11 ff.
1537. Prop. 1962:10, del B, s. 41.
1538. Lernestedt (2010a) s. 62. Till ämnet hör dock också att regeringen år 2011 tillsatte 

en särskild utredare att efter en kartläggning av straffrätten analysera om det går att vara mer 
återhållsam med användningen av straffrätt på olika områden. Straffrätt ska enligt direktiven 
användas i sista hand och bara när det framstår som den mest effektiva åtgärden för att mot-
verka ett oönskat beteende. Se dir. 2011:31.

1539. Utvecklingen avseende hur straffrättssystemet hanterat försummelse av barn be-
handlas inte separat här, då det till stor del faller in under psykisk (resp. fysisk) misshandel. 
En påtaglig barnrelaterad förändringspunkt som kan utrönas i förhållande till försummelse, 
är att kravet på målsägandeangivelse för brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom (3:8 
BrB) slopades år 2003. Se 3:12 BrB och prop. 2002/03:53. Se i sammanhanget även bak-
grundsavsnittet 2.1.1.4 ovan.
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framgick också att om någon under utövning av laga rätt att aga tillfogade 
barnet skada som var ringa, skulle denne inte fällas till straff därför.1540

Bestämmelserna om rätten att fysiskt bestraffa barn levde kvar långt 
in på 1900-talet.1541 Efter en ändring i SL år 1957, med upphävande av 
stadgandet i 14:16, kunde aga – eller ”missbruk av aganderätt” – beiv-
ras även då endast lindrig misshandel förekommit.1542 Den rest av egentlig 
agarätt som då fanns kvar togs bort år 1966, genom en ändring i att 6:3 
FB, som stadgat att föräldrar för barnets tillrättavisande ägde använda de 
uppfostringsmedel som med hänsyn till dess ålder och övriga omständighe-
ter må anses lämpliga. Efter sistnämnda lagändring innehöll FB inte någon 
bestämmelse som berättigade föräldrar att i uppfostringssyfte utsätta sina 
barn för kroppslig bestraffning. Det fanns dock inte någon bestämmelse 
som uttryckligen förbjöd aga förrän agaförbudet år 1979 infördes i dåva-
rande 6:3 FB. I förarbetena betonades betydelsen av att det skapas en opi-
nion mot handgripliga tillrättavisningar  och att våld mot barn bedöms som 
just våld och inget annat.1543

Från år 1979 är en bestraffningsåtgärd mot barn brottslig, om motsva-
rande handling mot annan person är straffbar enligt BrB. För att misshan-
del i brottsbalkens mening ska föreligga krävs att en kroppslig störning inte 
varit alltför lindrig eller hastigt övergående, medan förbudet mot kroppslig 
bestraffning av barn avser tillfogande av kroppskada och smärta även om 
störningen varit helt lindrig eller hastigt övergående. Till den del agaför-
budet går utöver det straffbara området avser det ha betydelse främst som 
ett pedagogiskt stöd i strävan att övertyga föräldrar och andra om att inga 
former av våld får vara medel i barnens fostran.1544

Samtidigt fanns vid agaförbudets införande år 1979 regler om åtals-
prövning som innebar att misshandel, som inte var grov och som inte hade 
förövats på allmän plats, kunde åtalas av åklagare endast om målsäganden 
(dvs. barnets vårdnadshavare som dess ställföreträdare) angav brottet till 
åtal eller åtal var påkallat från allmän synpunkt. Denna åtalsprövnings-
regel upphävdes 1982, delvis som en följd av agaförbudets införande och 
synsättet att samhället inte accepterar våld eller andra övergrepp mot barn 
och är berett att vid behov ingripa mot det.1545 Ett starkt argument för 
slopande av åtalsprövningsregeln var också att denna principiellt sett fick 
egenartade konsekvenser, då det ofta är just vårdnadshavare som förövat 
misshandel och som enligt 20:14 RB är den som har att företräda den som 

1540. Till ledning av vad som i dåvarande strafflag avsågs med ringa skada, kan sägas att 
det omfattade svullnader och alla slags sår i vidsträckt mening, samt att en misshandlad per-
son fortgående efter misshandeln varit illamående eller lidit av smärtor. Hagströmer (1906) 
s. 127f.

1541. Allmänt om aga som rättspolitisk fråga, se Nelson (1988).
1542. Prop. 1962:10, del B, s. 90.
1543. SOU 1978:10, del 1, s. 25.
1544. Se särskilt lagrådets uttalande i prop. 1978/79:67 s. 32.
1545. Prop. 1981/82:43 s. 10.
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är underårig och ange förövat brott.1546 År 2003 togs kravet på målsägan-
dens angivelse för att åklagare ska få väcka åtal bort även beträffade brot-
ten vållande till kroppsskada eller sjukdom som inte är grovt brott, samt 
förtal, grovt förtal och vissa fall av förolämpning, under förutsättning att 
brottet riktats mot ett barn.1547

Det finns idag inga särskilda straffbestämmelser för fysiskt våld mot 
barn: Sådana gärningar beivras enligt bestämmelserna rörande misshandel 
och övriga bestämmelser i BrB. I Barnmisshandelskommitténs slutbetän-
kande från 2001 diskuterades huruvida misshandel som riktar sig mot barn 
borde särregleras, och det övervägdes om en ny bestämmelse med innebörd 
att misshandel av barn skulle bedömas som grov misshandel. Kommittén – 
som menade att en vuxen persons misshandel av (i vart fall små) barn i 
rättspraxis regelmässigt bedöms som grov misshandel även om det inte 
kommer till uttryck i lagen1548 – fann ett flertal skäl till en bestämmelse med 
sådan innebörd. Att misshandel av barn ska bedömas som grov misshandel 
ansågs ha ett pedagogiskt värde: Det skulle tydligt visa att lagstiftaren ser 
allvarlig på sådan brottslighet. En sådan bestämmelse skulle också kunna 
föra med sig en ökad kunskap om barns utsatthet (främst i rättsväsendet). 
Ett ytterligare skäl för särreglering var att det skulle kunna bidra till att 
göra misshandeln av barn – som ofta sker inom familjens slutna krets – 
till ett mer synligt problem. Kommittén fann dock att det vore principiellt 
felaktigt att föra in en särskild bestämmelse om (grov) misshandel av barn, 
om det inte görs samma sak ifråga om andra brott som riktar sig mot barn 
(i sammanhanget nämns till exempel olaga hot, ofredande och förolämp-
ning). Kommittén bedömde sammanfattningsvis att en särbestämmelse 
angående misshandel av barn skulle medföra en olämplig och principiellt 
felaktig fokusering på just brottet misshandel.1549

Vad gäller allvarliga våldsbrott generellt, genomfördes år 2010 en straff-
mätningsreform som främst syftade till att skärpa straffen.1550 För det som 
definierades som allvarliga våldsbrott – uppsåtliga brott mot liv, hälsa eller 
trygghet till person vars straffvärde motsvarar sex månaders fängelse eller 
mer – syftade reformen till en generell straffskärpning genom att det i den 
grundläggande bestämmelsen om straffvärde, 29:1 BrB, tillades att det sär-
skilt ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons 
liv eller hälsa eller trygghet till person. Dessutom infördes (i 3:6 BrB) en 
särskild straffskala för synnerligen grov misshandel.1551

1546. Prop. 1981:82:43 s. 11 f. Den knappast tänkbara men ändock enda praktiska lös-
ningen var att god man förordnades för barnet för att giltig angivelse skulle komma till stånd.

1547. Prop. 2002/03:53 s. 73 ff. Misshandelsbrott mot barn, inklusive oaktsamhetsbrott, 
ligger därmed numera alltid under allmänt åtal, se 3:12 BrB.

1548. SOU 2001:72 s. 328 och 337.
1549. SOU 2001:72 s. 337.
1550. Se 29:1 st. 2 BrB och vidare nedan i kapitel 3.3.
1551. Se avsnitt 5.2.2.2 nedan och prop. 2009/10:147.
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5.1.3.2 Psykiskt våld: förbud, men främst andra metoder än 
straffrättsliga

Agaförbudet  i 6:1 FB avser, vid sidan av kroppslig bestraffning, även 
annan kränkande behandling . Detta led i bestämmelsen infördes i syfte att 
markera samhällets avståndstagande mot vad som i dagligt tal kallas psy-
kisk misshandel, och innebär att kränkande behandling som är straffbar 
enligt brottsbalken inte kan bli rättsenlig därför att den utövas av en vård-
nadshavare mot ett barn.1552 I relation till annan kränkande behandling av 
barn gavs bland annat följande exempel på vad som avses vara förbjudet:

Rumsarrest o.d. används ibland, främst i bestraffningssyfte. Åtgärden kan skapa 
ångest hos barnet och kan vara att beteckna som en otillåten kränkning av 
barnet, när den inte med hänsyn till omständigheterna rentav är att räkna som 
en kroppslig bestraffning eller annars faller under brottsbalkens bestämmelser. 
Också sådant som att öppna ett barns brev och liknande integritetskränkningar 
kan, delvis beroende på barnets ålder och mognadsgrad, träffas av förbudet mot 
kränkande behandling.1553

Ett flertal av dagens straffbestämmelser kan inrymma psykiskt våld.1554 Till 
dessa hör olaga hot i 4:5 BrB, och ofredande (4:7 BrB), dvs. kännbara 
fridskränkningar såsom omfattande och systematiska trakasserier. Andra 
karakteristiska straffbestämmelser i sammanhanget är olaga frihetsbe-
rövande (enligt 4:2 BrB), olaga tvång (enligt 4:4 BrB) och förolämpning 
(enligt 5:3 BrB). Även skadegörelse (enligt 12:1 BrB) kan utgöra psykiskt 
våld mot barnet.1555 Dessutom kan misshandel (3:5 och 3:6 BrB) och vål-
lande till kroppsskada och sjukdom (3:8 BrB) göra det, om den psykiska 
påverkan yttrat sig i exempelvis en medicinskt påvisbar psykisk chock.1556

Hur psykiskt våld kan och bör regleras straffrättsligt har de senaste 
decennierna diskuterats i olika lagstiftningsärenden.1557 Lagstiftarens 
bedömning har genomgående varit att (inte redan straffbelagda) kränk-
ningar och andra lindrigare former av psykisk misshandel hellre än med 
straffrättsliga åtgärder bör lösas med andra metoder såsom information, 
utbildning och organisatoriska förändringar.1558 Befintlig kriminalisering 
har bedömts tillräcklig för att fånga in de straffvärda fallen av psykiskt 
våld. Samtidigt har lagstiftaren, exempelvis vid höjning av straffskalorna 
för misshandel, olaga hot, ofredande och sexuellt ofredande (6:10 BrB), 
uttalat att psykiskt våld är ett allvarligt problem och betonat vikten av att 

1552. Prop. 1978/79:67 s. 6 och 33.
1553. Prop. 1978/79:67 s. 7 f.
1554. Angående vad som kan inrymmas i begreppet psykiskt våld (eller psykisk misshan-

del) se avsnitt 2.1.1.2 ovan.
1555. Se avsnitt 2.1.1.2 ovan, och om straffbestämmelserna i kapitlen 5.2.2–5.2.5 nedan.
1556. Se t.ex. resonemangen i prop. 1992/93:141 s. 21 f.
1557. Se t.ex. prop. 1962:10, del B, s. 90, prop. 1992/93:141, SOU 1995:60 och SOU 

2001:72 s. 334 f.
1558. SOU 2001:72 s. 334 f.
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förekomsten av psykiskt våld och sådant vålds effekter beaktas vid straff-
mätningen.1559

Kvinnofridskommissionen föreslog i sitt betänkande att det nya kvinno-
fridsbrottet skulle omfatta vissa typer av handlingar som gav psykisk påver-
kan, exempelvis olika kontrollerande beteenden.1560 I den efterföljande 
propositionen invändes dock mot straffbeläggande av lindrigare psykisk 
misshandel med åberopande av legalitetsprincipen: Den uppenbara risken 
framhölls, att en straffbestämmelse som tar sikte på lindrigare psykisk miss-
handel skulle bli alltför oprecis och omfatta en alltför oöverskådlig krets av 
gärningar för att kunna godtas.1561 I de fridskränkningsbrott som infördes 
år 1998 ingår dock att de gärningar som konstituerar brottet ska ha varit 
ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla .1562 Barn som offer ingår – och 
i sammanhanget nästan göms1563 – i det (relativt kvinnofrid) identitetslösa 
första stycket i bestämmelsen, benämnt grov fridskränkning.1564

Ifråga om psykiskt våld mot barn konstaterade Barnmisshandelskom-
mittén i sitt slutbetänkande år 2001 att olika typer av psykiskt våld mot 
barn visserligen är straffvärda – barn är generellt mer utsatta och sårbara 
än vuxna människor och det finns risker för att barnets hälsa och utveck-
ling skadas – men att det är tveksamt att en utökad kriminalisering skulle 
ha någon avskräckande effekt, eftersom den psykiska misshandel mot barn 
som förövas av vuxna oftast äger rum i hemmet, där risken för upptäckt 
är mycket liten. Framför allt, påtalade utredningen, bör ifrågasättas om 
straffrättsliga åtgärder är en lämplig metod att få vuxna människor att 
behandla barn med respekt.1565

Avseende kriminalisering av försummelse uttalades att det måste beak-
tas att vårdnadshavare som försummar sina barn så pass grovt att en krimi-
nalisering skulle kunna övervägas sällan gör det avsiktligt. Ofta har vård-
nadshavaren på grund av psykiska eller andra egna problem inte förmåga 
att leva upp till de krav som föräldrarollen kräver, varför stöd i föräldra-
skapet för kommittén framstod som en mer ändamålsenlig åtgärd än straff-
rättsliga sanktioner.1566 I den efterföljande propositionen tillades också att 
det som regel inte torde ligga i barnets intresse att den vårdnadshavare som 
gör sig skyldig till försummelse döms till ansvar för brott.1567

Som framgått i bakgrundskapitlet (2.2) betraktas idag barn som bevitt-
nar våld  generellt som utsatta för psykisk misshandel.1568 Barnmisshan-

1559. Prop. 1992/93:141 s. 57 f.
1560. Se SOU 1995:60.
1561. Prop. 1997/98:55 s. 78.
1562. Se avsnitt 5.2.3.6. nedan och prop. 1997/98:55.
1563. Lernestedt (2010a) s. 143.
1564. 4:4 a st. 2 BrB benämns grov kvinnofridskränkning. Vidare om fridskränknings-

brottet, se avsnitt 5.2.3.6 nedan.
1565. SOU 2001:72 s. 335 och prop. 2002/03:53 s. 68 f.
1566. SOU 2001:72 s. 336 f.
1567. Prop. 2002/03:53 s. 68.
1568. Se särskilt avsnitt 2.1.1.2 ovan.
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310 Ingripande på straffrättslig grund

delskommitténs ställningstagande att inte vilja ytterligare kriminalisera 
psykiskt våld mot barn har bekräftats i ett senare lagstiftningsärende.1569 
För barn som har bevittnat våld, infördes dock år 2006 en särskild rätt till 
brottsskadeersättning, grundad i motiveringen att dessa barn har behov av 
upprättelse.1570 Det tydliggjordes också i SoL att barn som bevittnar våld är 
offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.1571 Det finns ingen 
straffbestämmelse som uttryckligen och direkt tar sikte på barn som bevitt-
nar våld, men det har i NJA 2005 s. 712 prövats om det kunde anses vara 
ofredande enligt 4:7 BrB att utsätta barn för att bevittna våld från den ena 
föräldern mot den andra. HD bedömde att tillräckliga skäl saknades för att 
utvidga utrymmet för bestämmelsen om ofredande så att handlandet kunde 
bedömas som en särskild brottslig gärning.1572

Avslutningsvis ska i sammanhanget nämnas att Fridskränkningsutred-
ningen föreslagit att skadegörelsebrott enligt 12 kap. BrB – som kan inne-
bära att den personliga integriteten angrips genom att gärningsmannen 
förstör eller skadar barnets personliga tillhörigheter – ska kunna ingå i ett 
fridskränkningsbrott.1573

5.1.3.3 Sexuellt våld: från blodskam till allvarlig brottslighet

Incest, eller tidigare blodskam, är en brottskategori som återfinns redan 
i landskapslagarna. Under den katolska tiden i Sverige var incest i första 
hand ett brott mot Gud, varför kyrkan blev dömande instans i dessa mål. 
Läget förändrades 1528 då Gustav Vasa bestämde att böterna vid incest-
brott inte längre skulle tillfalla biskopen, utan kronan. På 1560-talet skärp-
tes attityden mot incesthandlingar ytterligare, och sexuellt umgänge i de 
relationer som Bibeln förbjöd skulle från 1563 medföra dödsstraff. 1608 
lät Karl IX infoga delar av tredje Moseboken i ett appendix till landslagen 
så att Bibelns stränga regelverk blev gällande lag. I Bibeln görs ingen skill-
nad i straffbarhet mellan den yngre och den äldre parten i släktskapsrela-
tioner i rakt upp- och nedstigande led. Det är själva handlingen, det sexu-
ella umgänget, som är vederstygglig för Gud, och det var denna handling 
som skulle bestraffas.1574 Även om blodskam  i form av sexuella övergrepp 
mot barn betraktades som ett synnerligen grovt brott, bör det noteras att 
de sexuella handlingar mellan släktingar som samhället befattade sig med 

1569. Prop. 2005/06:166 s. 12 f. Se även Ds 2004:56.
1570. 4 a § brottsskadelagen (1978:413). Se vidare Ds 2004:56, prop. 2005/06:166, samt 

och Forsman (2006). Brottsskadeersättningen behandlas även i avsnitt 5.4.3 nedan.
1571. 5:11 SoL, se särskilt avsnitten 3.1.2.4 och 3.2.1 ovan.
1572. Se vidare i avsnitt 5.2.3.5 nedan.
1573. SOU 2011:85 s. 105. Se även prop. 2012/13:108 där nämnda ändring föreslås träda 

i kraft den 1 juli 2013.
1574. Lindstedt Cronberg (2002) s. 106 f. Se även SOU 1935:68 s. 38 f. om blodskams-

brotten och den mosaiska rättens inflytande med brott mot Guds egen lag, incestus juris 
divini.
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på 1600-talet främst var handlingar mellan vuxna besläktade personer – 
inte en vuxens övergrepp mot ett barn. 1575

Bestämmelserna i 1734 års lag präglades av inställningen att sexuellt 
umgänge endast var tillåtet inom äktenskapet, och var straffbart under 
andra förhållanden. I missgärningsbalken likställdes ”hävdande av 
kvinna, som ej fyllt 12 år” med våldtäkt och belades med dödsstraff.1576 
Även i 1864 års SL fanns brottet blodskam  för det fall att ett barn utsattes 
för sexuellt övergrepp av en nära anförvant. Blodskamsbrottet var dock i 
SL inte längre belagt med dödsstraff: För grov blodskam var straffet upp 
till tio års straffarbete. Fortfarande var båda parter straffbelagda, men 
straffsatserna var lägre för barnet än för den vuxne.1577

En undersökning av rättssystemets tillämpning av blodskamsbrotten 
under perioden 1913–1933, företagen i anslutning till de lagändringar som 
kom att ske 1937, visade att blomskamsbrott förekom tämligen sparsamt 
i tillämpningen i jämförelse med andra brott, men att de förekom i en 
utsträckning som gjorde dem till en samhällsfara vilken inte ansågs kunna 
negligeras eller bagatelliseras. Blomskamsbrotten ökade mycket starkt 
under hela perioden och i synnerhet åren 1928–1930. Den sistnämnda 
ökningen antogs ha att göra med de nya barnavårdslagarna, som innebar 
uppsikt över befolkningens sexuella förbindelser, varför förbindelser i för-
bjudna led som givit upphov till barn hade svårare att undgå upptäckt.1578

År 1937 ändrades lagen så att möjligheter gavs att medge straffrihet 
för de utsatta flickorna. Det kunde konstateras att kriminaliseringen av 
incestbrotten hade stor allmänpreventiv betydelse, men att det straffhot 
som vilade över döttrar och styvdöttrar hade motsatt verkan. Straffhotet 
kunde utnyttjas av fäder för att, sedan förhållandet börjat, tvinga dött-
rarna till tystnad och hålla dem kvar i beroende och förnedring.1579 En 
utgångspunkt vid 1937 års lagändringar var att ett utvidgat skydd för barn 
och ungdom mot indragande i otukt ansågs påkallat, och därför straffbe-
lades otukt också med gossar yngre än 15 år. Som skäl för denna ändring 
hänvisades till den omständigheten, att det inte alltför sällan förekom att 
gossar av äldre kvinnor lockades till otukt. Vidare angavs att beträffande 
gossar nackdelarna av alltför tidiga sexuella upplevelser är så avsevärda, 
att ett bestämt behov av straffskydd för dem i angivna hänseenden bedöm-
des föreligga.1580

I och med brottsbalkens tillkomst år 1965 omarbetades blodskams-
brotten och behandlades nu som brott mot person: som brott förövade 
av en person mot en annan person, offret. I förarbetena till brottsbalken 

1575. Lindstedt Cronberg (2002) s. 110.
1576. SOU 1935:68 s. 61.
1577. Bergenheim (2005) s. 60 Se även Lindstedt Cronberg (2002) s. 131 och SOU 

1935:68 s. 38 f.
1578. T. Sondén i SOU 1935:68 s. 45 ff. Om barnavårdslagarna vid denna tid, se avsnitten 

3.1.2.1–3.1.2.2 ovan.
1579. SOU 1935:68 s. 54 f. och 18:3 strafflagen. Se även Bergenheim (2005) s. 166.
1580. SOU 1935:68 s. 37 f. och s. 66.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   311017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   311 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



312 Ingripande på straffrättslig grund

gjordes tydligt att ansvar för otukt med barn kunde inträda oberoende av 
förövarens och offrets kön.1581

Under 1970-talet fanns sexualliberala strömningar, som bland annat 
kom till uttryck i det betänkande som år 1976 överlämnades av Sexual-
brottsutredningen.1582 Frågor som berördes var bland annat en sänkning 
av åldersgränsen för straffbart sexuellt umgänge med barn till 14 år, och 
avkriminalisering av incest och sexuellt ofredande utom i de fall då det rik-
tade sig mot barn under tio år. När sexualbrottslagstiftningen blev föremål 
för översyn 1982 uttalades det dock tydligt att lagstiftningen ska straffa 
alla former av sexuella handlingar inom familjen som riktas mot barn och 
ungdomar, och vissa personer ska åläggs ett absolut förbud mot sexuella 
kontakter med vissa underåriga. Detta förbud avsågs gälla föräldrar, styv-
föräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar i förhållande till sina barn, 
styvbarn, adoptivbarn och fosterbarn.1583

En översyn och omarbetning av straffbestämmelserna gjordes också i 
2000-talets början, med införande av en särreglering av sexualbrott mot 
barn, som enligt förarbetena syftade till att uttrycka en skärpt syn på sex-
ualbrott mot barn.1584 Utgångspunkten för nu gällande bestämmelser om 
sexualbrott mot barn, införda i 6 kap. BrB år 2005, är att barn under 15 
år har behov av ett absolut skydd mot alla former av sexuella handlingar, 
att det alltid är en kränkning av barnet att utsätta det för sexuella hand-
lingar, och att barn aldrig kan ”samtycka” till sådana handlingar.1585 2005 
års ändringar har sedermera utvärderats av 2008 års sexualbrottskom-
mitté, som bland annat föreslog en utvidgning av tillämpningsområdet för 
bestämmelsen om våldtäkt mot barn och skärpning av straffskalorna för 
sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn.1586

5.1.4 Grundprinciper i straffrätten
Principer anses spela en framträdande roll inom straffrätten. Detta anses 
främst sin bakgrund i att konsekvenserna av straffrättsanvändning är så 
ingripande att det funnits behov av att förankra verksamheten i vissa grund-
läggande värden.1587 Kriminalisering tänks därför, som nämnts ovan, att 
användas som yttersta medel i yttersta fall. Denna grundprincip, ultima 
ratio , är enligt Jareborg i sig en metaprincip för de tre övergripande kri-

1581. Prop. 1962:10, del A, s. 17. Brottsbenämningarna vid denna tid var otukt med 
barn, otukt med ungdom och otukt med avkomling samt otuktigt beteende.

1582. SOU 1976:9.
1583. SOU 1982:61 s. 81 och 95 ff.
1584. Se SOU 2001:14 och prop. 2004/05:45.
1585. Barn ansågs på grund av sin särställning ha ett betydligt större behov av skydd än 

vuxna, och även fortsättningsvis avsågs finnas ett särskilt skydd för ungdomar i åldern 15–18 
år mot att bli utnyttjade i olika sammanhang. Se prop. 2004/05:45 s. 22 ff.

1586. Se vidare SOU 2010:71 och prop. 2012/13:111, samt avseende straffbestämmelser-
na för sexualbrott mot barn i avsnitt 5.2.5 nedan.

1587. Ulväng (2009) s. 150. Angående principer, se även Jareborg (2006) s. 159 ff.
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minaliseringsprinciperna rörande straffvärde, nytta och ekvivalens.1588 För 
användning av kriminalisering som metod är en grundläggande förutsätt-
ning att det finns något värde eller intresse som måste skyddas, exempelvis 
liv, hälsa, frihet: s.k. skyddsintressen. För att avgöra när en gärningstyp är 
straffvärd gäller att kriminalisering endast bör avse särskilt skyddsvärda 
intressen.1589 Beaktas bör också att kriminaliseringen måste vara någorlunda 
effektiv.1590 Vid sidan av dessa övergripande utgångspunkter finns ett antal 
straffrättsliga principer som menas böra vara styrande för när kriminalise-
ring bör ske, och som tillhör straffrättens grundvalar. I det närmaste följer 
en redogörelse för några centrala principer för straffrätten.

5.1.4.1 Legalitetsprincipen

En grundläggande princip är legalitetsprincipen. Denna grundsats, som i 
olika delar uttrycks i 2:10 st. 1 och 8:3 RF, art. 7 EKMR, 1:1 BrB och 
5 § st. 1 brottsbalkens promulgationslag, innebär helt övergripande att 
straff inte får ådömas utan direkt stöd i skriven lag.1591 Principen har for-
mulerats i sentenserna nulla poena sine lege (inget straff utan lag), nulla 
poena sine crimine (inget straff utan brott) och nullum crimen sine poena 
legali (inget brott utan kriminalisering genom lag).1592 Den straffrättsliga 
legalitetsprincipens innebörd kan formuleras i fyra regler: förbud mot 
bestraffning utan lagstöd (det s.k. praeter legem-förbudet), förbud mot 
analog strafflagtillämpning, förbud mot retroaktiv strafflagstiftning och 
obestämdhetsförbudet.1593

Endast det som är tydligt straffbelagt i lag får föranleda straffrättsliga 
ingripanden, och ett straffstadgandes ordalydelse bildar en gräns som inte 
får överskridas av en tolkning som strävar efter att realisera lagens ända-
mål. Av 2:10 st. 1 RF framgår att strafflag inte får ges tillbakaverkande 
kraft: Den lag som gällde vid tidpunkten för gärningens företagande ska 
som huvudregel tillämpas.1594

Legalitetsprincipen ska vidare garantera rättssäkerhet  på straffrättens 
område. Straffsystemet ska vara uppbyggt så att det motverkar missbruk av 
statens tvångsmakt mot den enskilde, exempelvis genom krav på förutse-
barhet och konsekvens i rättstillämpningen. Detta innefattar ett obestämd-

1588. Jareborg (2006) s. 29 ff.
1589. För en fördjupning rörande skyddsintressen se Lernestedt (2003) s. 127 ff.
1590. Angående effektivitetskravet, se vidare Lernestedt (2003) s. 312 ff.
1591. Som nämndes i inledningen av den straffrättsliga delen är brott enligt 1:1 BrB en 

gärning som är beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning och för vilken straff 
är föreskrivet.

1592. Se t.ex. prop. 1993/94:130 s. 13. Utförligt till den straffrättsliga legalitetsprincipen, 
se Frände (1989).

1593. Frände (1989) s. 1 ff.
1594. Denna huvudregel har dock undantag, angivet i brottsbalkens promulgationslag 

(BrP) 5 §, med innebörd att ny vid domstillfället mildare strafflag ska tillämpas – i enlighet 
med den lindrigaste lagens princip – med undantag när fråga är om gärning som under viss tid 
varit straffbelagd på grund av då rådande särskilda förhållanden. Se vidare BrP 5 §.
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314 Ingripande på straffrättslig grund

hetsförbud, dvs. att lagstödet i rimlig utsträckning måste vara bestämt till 
sin utformning; det uppställs med andra ord krav på viss begriplighet och 
precision.1595

I sammanhanget kan också nämnas (den processrättsliga) principen om 
in dubio pro reo, som anses innebära att när ett straffstadgande kan ges 
olika tolkningar ska dess innebörd ges till förmån för den tilltalade.1596

5.1.4.2 Konformitets- och skuldprinciperna

Legalitetsprincipen kan delvis härledas från konformitetsprincipen, som 
innebär att straff eller annan brottspåföljd endast får drabba den som haft 
förmåga och tillfälle att – dvs. kunde – rätta sig efter lagen.1597 Från denna 
princip konkretiserar Jareborg fyra underprinciper. En person bör inte 
anses vara ansvarig för ett brott om hon

1. inte hade förmåga att rätta sig efter lagen,
2. inte hade tillfälle att rätta sig efter lagen,
3. inte skulle haft förmåga att rätta sig efter lagen, även om… eller
4. inte skulle haft tillfälle att rätta sig efter lagen, även om…1598

En gärningsman saknar förmåga att rätta sig efter lagen om han eller hon 
är oförmögen att kontrollera sitt beteende, men Jareborg påpekar dock att 
frånvaro av sådan förmåga är relativt sällsynt. Att gärningsmannen inte haft 
tillfälle att rätta sig efter lagen är däremot vanligare. Huvudanledningen till 
att en person har förmåga men inte tillfälle att rätta sig efter lagen är att 
personen saknar vetskap om vad denne ska göra: Konformitetsprincipen 
kräver att gärningsmannen ska ha förstått att han eller hon gjorde något 
visst och att vad han eller hon gjorde var straffrättsligt otillåtet.1599 Princi-
pens huvudfunktion ligger enligt Jareborg på lagstiftningsplanet, men den 
används också ibland som argument av domstolarna, och kan betraktas 
som en rättspolitisk och etisk princip.1600

Vissa av konformitetsprincipens krav kan i sin tur sammanfattas i skuld-
principen. 1601 Rättmätigt straff förutsätter skuld. Skuldprincipen, uttryckt 
med sentensen nulla poena sine culpa, utgör grunden för att en person 
ska kunna ådra sig straffrättsligt ansvar. Skuldprincipen sätter också grän-
ser för vad en människa har att ansvara för: Endast den person som visat 

1595. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 62. Se även Lernestedt (2008) rörande siktbarhet.
1596. Principen in dubio pro reo innebär vid prövning av skuld i brottmål ”vid tvivel, 

till förmån för den tilltalade” och behandlas vidare nedan under avsnitt 6.2.1.1. Se även den 
processrättsliga legalitetsprincipen på angivet ställe.

1597. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 65.
1598. Jareborg (2001) s. 303.
1599. Se vidare Jareborg (2001) s. 303 f.
1600. Jareborg (2001) s. 303.
1601. Jareborg (2001) s. 59.
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skuld, bör drabbas av straffansvar och straffet bör inte vara strängare än 
vad som motsvarar graden av skuld.1602

Att bestraffa en person som inte kunnat rätta sig efter lagen anses omo-
raliskt och oförenligt med grundläggande rättssäkerhet sprinciper.1603 Ett 
uttryck för skuldprincipen finns i 1 kap. 2 § st. 1 BrB: En gärning ska, om 
inget annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast när den begås 
uppsåtligen. Av stadgandet följer att undantag på kravet för uppsåt måste 
anges särskilt.1604

5.1.4.3 Proportionalitet  och humanitet

Proportionalitetsprincipen innebär att straff ska få vidkännas efter för-
tjänst; den som har gjort sig skyldig till brott ska drabbas av en påföljd 
som står i proportion till den brottsliga gärningens allvar. Det ska också 
råda ekvivalens mellan olika gärningstypers straffsatser, på det sättet att 
lika svåra brott bestraffas lika strängt. Ytterst bygger proportionalitets-
principen på att den straffrättsliga reaktionen ska vara rättvis. Proportio-
nalitetsprincipen anses ska iakttas både av lagstiftaren, när straffskalor för 
de olika straffbelagda gärningarna bestäms, och av domstolen, när den 
straffrättsliga reaktionen i det enskilda fallet ska beslutas.1605

Att straffa någon innebär att medvetet påföra personen i fråga någon 
form av lidande eller obehag.1606 Det finns dock begränsningar ifråga om 
vilket lidande som får påföras: RF innehåller bland annat absoluta förbud 
mot dödsstraff, kroppsstraff, tortyr och landsförvisning.1607 Påföljdssyste-
met anses bygga på en humanitetsprincip , som kan sägas innebära att det 
finns ett generellt krav på rimlighet och måttlighet vid bestraffning: Att hota 
med straff och att verkställa straff är moraliskt förkastligt, om samma mål 
kan uppnås med svagare medel.1608 Vid bestraffning bör enligt detta synsätt 
visas tolerans för det mänskliga i att begå misstag, förståelse för att ett straff 
innebär lidande, och respekt för människors förmåga att ta till sig klander. 
Det straffrättsliga systemet ska sammantaget upprätthålla principen om 
alla människors lika värde och värna om den enskildes värdighet.1609

1602. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 65.
1603. Se t.ex. Jareborg (2001) s. 59.
1604. Vissa gärningar som begås av oaktsamhet eller grov oaktsamhet är straffbelagda. Se 

även avsnitt 5.2.1.3 nedan angående skuldformerna och avsnitt 5.3 nedan angående skuldens 
inverkan vid straffmätningen.

1605. Borgeke (2008) s. 30 f., Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 62 ff.
1606. Se särskilt Christie (1981).
1607. 2 kap. 4, 5 och 7 §§ RF.
1608. Vidare angående humanitetsprincipen, se t.ex. Ulväng (2005a) s. 102 ff.
1609. Borgeke (2008) s. 31 f.
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5.1.5 Sammanfattande diskussion: mellan fördömande 
och bristande effektivitet

”Framför allt måste man emellertid ifrågasätta om straffrättsliga åtgärder 
är en lämplig metod att få vuxna människor att behandla barn med den 
respekt som de har rätt till (jfr 6 kap. 1 § föräldrabalken).”1610

I delkapitlet (5.1) har berörts straffrättens inneboende begränsningar. 
Såsom varandes en destruktiv del av rättsordningen – med syfte att möta 
ett begånget ont med ett annat ont – måste den straffrättsliga verksam-
heten vara väl förankrad i grundläggande värden. Kriminalisering tänks 
därför också användas endast som yttersta medel i yttersta fall och endast 
avse särskilt skyddsvärda intressen. Den inledande historiska överblicken 
har visat att straffrätten ständigt varit föremål för växlingar i synsätt, och 
att idéerna om hur straffrätten bör vara utformad har förskjutits genom 
tiderna. Vissa idéer har återuppträtt i ny gestalt, medan andra har sjunkit 
undan.1611 Uppfattningen om straffrättens ändamål och berättigande kan 
sägas ha svängt som en pendel från 1800-talets klassiska synsätt, med 
innebörd att straffet skulle bestämmas utifrån – och vara proportionellt 
till – brottet, via den behandlingstanke som kom att bli rådande under 
1900-talets första hälft och med åsikten att straffet skulle bestämmas med 
utgångspunkt i brottslingen, och tillbaka till vad som kallas en ”nyklas-
sisk ” uppfattning.1612

Enligt det nyklassiska synsättet bör straffrätten användas restriktivt; 
en defensiv straffrättspolitik  förordas. Det anses, enligt det synsätt som 
har stark förankring i den straffrättsvetenskapliga doktrinen, inte vara en 
straffrättslig huvuduppgift att bidra till att lösa sociala eller samhälleliga 
problem. Mot denna uppfattning står vad som har benämnts en offensiv 
straffrättspolitik, där staten istället anses vara en bundsförvant och straff-
rättssystemet betraktas som åtminstone potentiellt användbart för många 
slags problemlösning. Karakteristiskt för det motstående synsättet sägs 
vara att där finns en övertro till straffrättens möjligheter, och att lagar stif-
tas som i verkligheten endast har en symbolisk betydelse och därför ger 
upphov till frustration bland allmänheten när de inte blir effektiva.1613

Som genomgången av straffrättssystemets utveckling avseende våld och 
övergrepp mot barn ovan visat, har lagstiftaren avseende sexuella över-
grepp mot barn, allt sedan landskapslagarnas tid, varit mån om att hävda 
och tydliggöra det förkastliga och särskilt straffvärda i sexuellt umgänge 
med barn. Sexualbrott mot barn har en historia av skuld och skam, och inte 
förrän år 1937 ändrades lagen så att möjligheter gavs att medge straffrihet 

1610. SOU 2001:72 s. 335.
1611. Se t.ex. Strahl (1971) s. 22 ff. för en sammanfattning.
1612. Ideologiskt och teoretiskt står enligt Träskman nu gällande bestämmelser nära det 

som gällde på 1800-talet. Träskman (2009) s. 499.
1613. Jareborg (1995) s. 27 ff., Träskman (2009) s. 514.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   316017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   316 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



 Straffrättens syften och grundtankar 317

för de utsatta barnen. Från denna tidpunkt utvidgades stegvis det straff-
bara området. Sexualbrott mot barn är idag särreglerade i straffrätten, och 
utgångspunkten är att barn under 15 år ska ha ett absolut (straffrättsligt) 
skydd mot alla former av sexuella handlingar.1614

Avseende fysisk misshandel av barn var 1979 års agaförbud en milstolpe 
i förhållande till de straffrättsliga reaktionerna. Från år 1982 – när åtals-
prövningsregeln upphävdes – kan misshandel mot barn beivras, förutsatt 
att handlingen är straffbar som misshandel enligt BrB. Angående fysisk 
misshandel har diskuterats, men inte genomförts, särreglering som tar sikte 
på barn som offer. Även om en särskild bestämmelse för misshandel av 
barn bedömdes ha väsentliga fördelar (såsom att misshandeln av barn, som 
ofta sker inom familjens slutna krets, görs till ett mer synligt problem) fann 
lagstiftaren att en sådan särbestämmelse skulle medföra en olämplig och 
principiellt felaktig fokusering på just brottet misshandel: Annan brottslig-
het mot barn behöver uppmärksammas i lika stor utsträckning.1615

På frågan om det kriminaliserade området bör utvidgas ifråga om kränk-
ningar och andra lindrigare former av psykisk misshandel mot barn sva-
rade Barnmisshandelskommittén nekande. Även om psykisk misshandel av 
barn bedömdes som straffvärd i och för sig, togs fasta på att den psykiska 
misshandel av barn som förövas av vuxna oftast äger rum i hemmet – där 
risken för upptäckt är mycket liten – varför det bedömdes vara tveksamt 
huruvida en utökad kriminalisering verkligen skulle ha någon avskräck-
ande effekt.1616 Således befarades att kriminalisering av psykisk misshandel 
av barn, till följd av misshandelns privata karaktär, skulle bli ineffektiv. 
Intressant att notera är att argument om effektivitet också framfördes av 
Sexualbrottskommittén vid reformeringen av sexualbrott mot barn. Här 
uttalades istället att ett effektivt bekämpade av sexuella övergrepp mot 
barn förutsätter ett väl utvecklat straffrättsligt skydd och ett väl fungerade 
rättsväsende och aktörer som har förståelse för och god kunskap i frågor 
som rör sexualbrott.1617

Användande av effektivitet som ett positivt, legitimerande, skäl för 
(utökad) kriminalisering kan främst tillskrivas lagstiftaren.1618 Ett sådant 
sätt att nå ett effektivare intresseskydd är skapandet av ”berättande” eller 
kontextualiserade straffstadganden.1619 Detta kan ske med utgångspunkt 
exempelvis i att ett tydligare avståndstagande behöver komma till språkligt 
uttryck, eller att en viss problematik, ett visst specifikt tillvägagångssätt 
eller en viss specifik gärningsmanna- eller offerkategori behöver synliggö-

1614. Prop. 2004/05:45 s. 22. Straffbestämmelserna behandlas i 5.2.5 nedan.
1615. SOU 2001:72 s. 337.
1616. SOU 2001:72 s. 335.
1617. Prop. 2004/05:45 s. 19.
1618. Lernestedt (2003) s. 312 f. I denna diskussion se även Burman (2007) s. 398 ff. 

avseende mäns våld mot kvinnor.
1619. I äldre straffrätt berättade lagen ofta en historia, där de överväganden och skäl 

som låg bakom en viss reglering ibland angavs i själva straffbudet. För exempel se Lernestedt 
(2003) s. 332 f.
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ras.1620 Föräldrars våld och övergrepp mot barn har inte (ännu) synliggjorts 
på detta sätt, men ett tydligt exempel är bestämmelserna om grov kvinno-
fridskränkning och grov fridskränkning.1621 Om våld mot barn hade varit 
i fokus, synes det troligt att straffstadgandet hade kunnat få ett – utifrån 
våldets karaktär anpassat – stycke benämnt grov barnfridskränkning.

När det gäller effektivitet som negativ, begränsande, legitimation av 
(utökad) kriminalisering – dvs. siktet på att den som företar den straffbe-
lagda gärningen ska kunna upptäckas och fällas, och att stadgandet ska 
påverka frekvensen av aktuell gärningstyp negativt1622 – kan till att börja 
med konstateras att låg upptäcktsrisk är ett gemensamt drag för alla for-
mer av föräldrars våld och övergrepp mot barn. Fysisk misshandel, grövre 
försummelse och vissa sexuella övergrepp kan orsaka synlig skada, men i 
övrigt begränsas upptäcktsrisken – och därmed, i den argumentationslinjen 
strafflagens avskräckande verkan – av att gärningarna, såsom Barnmiss-
handelskommittén påpekade, sker i hemmets slutna krets.

Kriminaliseringens moral- eller normbildande funktion, och samhällets 
fördömande av gärningarna, var å andra sidan argument som låg till grund 
för de reformerade stadgandena om (svårligen upptäckta) sexualbrott mot 
barn. Här uttalades bland annat att avsikten var att påverka människors 
värderingar och på så sätt understödja den allmänt omfattade insikten att 
sexuella övergrepp är skadliga och kränkande gärningar som måste bekäm-
pas.1623 När särreglering av fysisk misshandel av barn övervägdes (men 
avfördes), lyftes också fram sådana argument som att detta skulle visa att 
lagstiftaren ser allvarligt på sådan brottslighet, samt att det skulle kunna 
bidra till att göra misshandeln av barn till ett mer synligt problem.1624

Ifråga om psykisk misshandel av barn har lagstiftaren konstaterat att 
lämpligare än straffrättsliga åtgärder – för att förmå föräldrar att behandla 
barn med den respekt de har rätt till – är att genom utbildning och infor-
mation höja kunskapsnivån om den psykiska barnmisshandelns skade-
verkningar.1625 I förhållande till försummelse att tillgodose barns behov har 
därtill uttalats att det måste beaktas att de vårdnadshavare som försummar 
sina barn så pass grovt att en kriminalisering skulle kunna övervägas sällan 
gör det avsiktligt. Ofta har vårdnadshavaren på grund av psykiska eller 
andra egna problem inte förmåga att leva upp till de krav som föräldra-
rollen kräver.1626 Uppfattningen har med andra ord varit att det inte finns 

1620. Lernestedt (2003) s. 333.
1621. Angående straffbestämmelsen om grov fridskränkning, se avsnitt 5.2.3.6 nedan. Ett 

annat exempel är lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, som infördes 
trots att det redan var straffbart som misshandel eller grov misshandel. Syftet med lagen var 
att synliggöra den speciella kontexten för just den typen av övergrepp. Lernestedt (2003) 
s. 332 ff.

1622. Lernestedt (2003) s. 313.
1623. Prop. 2004/05:45 s. 21.
1624. SOU 2001:72 s. 337.
1625. SOU 2001:72 s. 335.
1626. SOU 2001:72 s. 336 f.
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(tillräckliga) skäl att rikta straffrättens fördömande och avståndstagande 
verkan mot föräldrar som misshandlar sina barn psykiskt eller som på 
grund av egna problem försummar att tillgodose barnets behov.

Av intresse i sammanhanget är att det i relation till kriminalisering av 
grövre former av försummelse också uttalats att det som regel inte torde 
ligga i barnets intresse att den vårdnadshavare som gör sig skyldig till för-
summelse döms till ansvar för brott.1627 Sammanfattningsvis kan sägas 
att det ifråga om sexuella övergrepp mot barn och fysisk misshandel av 
barn har skett en utveckling mot ökad användning av straffrätt. Utöver 
det redan straffbelagda området avseende våld och övergrepp mot barn 
har dock lagstiftaren de senaste decennierna – främst på grund av våldets 
karaktär och relationen mellan offer och förövare – i huvudsak funnit att 
andra insatser och åtgärder mer lämpliga än straffrättsliga.

5.2 Det straffbelagda området avseende 
våld och övergrepp mot barn

”Straffrätten är märklig. Den består i institutionaliserad makt- och vålds-
utövning och ibland i institutionaliserad brutalitet. Men den är också ett 
av de viktigaste områdena för prövning av filosofiska idéer. Det må här 
räcka med att erinra om några centrala straffrättsliga begrepp: handling, 
underlåtenhet, frivillighet, avsikt, vetskap, orsakande, risktagande, ansvar, 
klandervärdhet och rättvisa.”1628

5.2.1 Övergripande om straffrättens allmänna del
5.2.1.1 Inledning: straffrättens allmänna och speciella del

Syftet med delkapitlet (5.2) är att behandla det straffbara området för för-
äldrars våld och övergrepp mot barn. Till skillnad från socialrätten har 
straffrätten en välutvecklad och bestämmande allmän del. Straffrättens all-
männa del omfattar regler om brott (och straff) som är gemensamma för 
många brott, och det ges en framskjuten plats åt allmänna läror och princi-
per för avgörande av exempelvis huruvida en gärning utgör handling eller 
underlåtenhet , och för att avgöra frågor om orsakande och risktagande.1629 
De allmänna lärorna kompletterar i hög grad den ofullständiga beskrivning 
av brott som ges i första paragrafen BrB.

Efter en övergripande genomgång av brottsbegreppet i avsnitten när-
mast nedan, kommer i avsnitt 5.2.6 vissa frågor i straffrättens allmänna 
del att behandlas mer fördjupat. I avsnitten däremellan (5.2.2–5.2.5) tas 
sikte på straffrättens speciella del, dvs. straffbuden. En genomgång görs 

1627. Prop. 2002/03: 53 s. 68.
1628. Jareborg (1985) s. 1.
1629. Se vidare om detta t.ex. i Asp, Ulväng & Jareborg (2010).
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320 Ingripande på straffrättslig grund

av straffbestämmelser som äger särskilt intresse när fråga är om föräld-
rars våld och övergrepp mot barn. Dispositionen i de avsnitt som rör 
straffbestämmelserna följer i stort uppdelningen av olika typer av brott 
i BrB. Straffbestämmelserna är i BrB indelade i grupper efter arten av det 
intresse mot vilket brottet närmast riktar sig. I framställningen behandlas 
först brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB, avsnitt 5.2.2) och därefter brott 
mot frihet och frid (4 kap. BrB, avsnitt 5.2.3). Studiens utgångspunkt i 
föräldrars våld och övergrepp mot barn, med uppdelning på fysiskt våld, 
psykiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse, har därtill fått inverka 
såtillvida att händelser som kan inrymmas under psykisk misshandel (t.ex. 
glåpord och förstörelse av barnets saker), dvs. ärekränknings- respektive 
skadegörelsebrott enligt 5 kap. respektive 12 kap. BrB, behandlas i ett eget 
avsnitt (5.2.4).1630 Slutligen behandlas sexualbrott mot barn (6 kap. BrB, 
avsnitt 5.2.5), innan en fördjupad diskussion tar vid.

De allmänna förutsättningarna för brott (brottsbegreppet ) behandlas 
först översiktligt. Dessa indelas enligt idag vedertaget synsätt i två grupper: 
rekvisit för otillåten gärning (gärningsrekvisit) och rekvisit för personligt 
ansvar (ansvarsrekvisit).1631

5.2.1.2 Gärningsrekvisit

Vid bedömning av om ett brott har förövats är ett första krav att 
gärningen uppfyller antingen straffbestämmelsens brottsbeskrivning eller 
förutsättningarna för någon osjälvständig brottsform såsom försök,1632 
förberedelse,1633 stämpling1634 eller medverkan. Till det sistnämnda, dvs. 
medverkan, ska sägas att även om straffbestämmelserna i princip beskri-
ver en gärning utförd av en person kan flera personer vara delaktiga. Om 
inte personerna var och en för sig eller tillsammans uppfyller samtliga 

1630. Försummelse möjliggör ingen särskild systematisering, även om kärnområdet kan 
sägas vara inom brott mot barnets liv och hälsa (avsnitt 5.2.2).

1631. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 33 ff.
1632. Försöksansvaret regleras i 23:1 st. 1 BrB. Där förutsätts att försök är kriminaliserat 

för aktuellt brott (se för denna avhandlings vidkommande särskilt 3:11, 4:10, 6:15 och 12:5 
BrB) att försöket är påbörjat, att brottet inte har kommit till fullbordan, och att något fare-
rekvisit är uppfyllt. Vidare förutsätts att där finns uppsåt att föröva ett fullbordat brott: för-
sök till oaktsamhetsbrott kan inte förekomma. Angående uppsåtsprövningen se vidare t.ex. 
Wennberg (2010) s. 239 ff.

1633. Förberedelseansvaret, som regleras i 23:2 BrB, är subsidiärt till fullbordat brott 
och försök och träffar den som med uppsåt att utföra eller främja brott har utfört en förbe-
redelsegärning, dvs. antingen tagit befattning med pengar eller annat av värde eller tagit viss 
befattning med farliga hjälpmedel. Generellt om förberedelse till brott, se Asp (2007). Ansvar 
kan bland annat utdömas för förberedelse till misshandel som inte är ringa, liksom olaga 
frihetsberövande och olaga tvång som är grovt.

1634. Med stämpling till brott – också del i 23:2 BrB – förstås, att någon i samråd med 
annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att 
utföra den. Gärningsmannen ska vid stämpling, liksom vid försök och förberedelse, ha uppsåt 
till att fullbordat brott ska komma till stånd. Stämpling till brott kan avse exempelvis grov 
misshandel och olaga frihetsberövande, se 3:11 och 4:10 BrB.
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brottsrekvisit (s.k. medgärningsmannaskap)1635 så kan den som har främ-
jat en gärning med råd eller dåd åläggas ansvar som medverkande till viss 
gärning. Enligt 23:4 BrB kan den som förmått gärningsmannen att utföra 
brottet dömas som anstiftare av brottet och den som på annat sätt främjat 
gärningen med råd eller dåd dömas som medhjälpare.

Straffrätten utgår från gärningar. En gärning kan i sin tur utgöras av en 
handling eller av en underlåtenhet  att utföra en handling. Underlåtenhet i 
straffrättslig mening består i att underlåta att göra något visst.1636 Avgö-
rande för om någon kan hållas ansvarig för underlåtenhet är att det finns 
en rättsligt relevant förväntan på agerande. Så är fallet om en person är i 
det som kallas garantställning .1637 Garantlärans  funktion är både att möj-
liggöra bestraffning av, och begränsa kretsen av, personer som kan åläggas 
ansvar när en gärning förövas genom orsakande av en effekt genom under-
låtenhet. Skyddsgaranter är sådana personer som kan sägas ha en ställning 
av beskyddare i förhållande till person, egendom eller intresse. Så är exem-
pelvis vårdnadshavare skyddsgaranter   för sina barn.1638 Av detta följer en 
skyldighet att ingripa till skydd för barnet. En vårdnadshavare som inte gör 
detta när barnet utsätts för exempelvis misshandel kan således dömas till 
ansvar på grund av underlåtenhet eller för medverkan till brott genom sin 
passivitet. Frågan behandlas fördjupat i avsnitt 5.2.6.1 nedan.

I rekvisiten för otillåten gärning ingår att gärningsmannen haft kontroll 
över skeendet fram till brottets fullbordan eller att gärningsmannens hand-
lande inneburit ett otillåtet risktagande som är relevant för det resultat som 
uppkom, så kallad gärningsculpa.1639 Därtill fordras att gärningen strider 
mot svensk lag, dvs. att krav som gäller nationella och territoriella begräns-
ningar är uppfyllda.

Rekvisiten för otillåten gärning kräver dessutom frånvaro av rättfär-
digande omständigheter. En straffbelagd gärning är ibland att anse som 
tillåten, för att en undantagsregel gör den berättigad. De mest generella av 
sådana undantagssituationer är nöd, nödvärn, samtycke och att gärningen 
anses socialadekvat. Enligt 24:4 BrB är en straffbelagd gärning, som för-
övas i vissa fall av nöd  inte brottslig, om den inte är oförsvarlig. En nöd-

1635. Flera personer, som tillsammans t.ex. misshandlar någon, kan var och en dömas 
som gärningsman för misshandel, även om det inte kan utrönas vem av förövarna som orsakat 
viss skada. Det kan vara så att ingen av deltagarna i en gärnings utförande uppfyller brottsrek-
visiten på egen hand, men att de handlat ”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt 
och i samråd”. För sådant medgärningsmannaskap krävs att man vet att alla de inblandade 
personerna verkligen var med och utförde handlingen, att de tillsammans uppfyller kravet 
på att ha orsakat skadan, samt att var och en uppfyller kravet på uppsåt. Utvidgningen av 
gärningsmannabegreppet följer av 23:4 BrB. Se Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 463, och 
Leijonhufvud & Wennberg (1997) s. 137 samt även Lernestedt (2009), Wennberg (2003), 
Herlitz (1996) och SOU 1996:185 för fördjupade diskussioner om medgärningsmannaskap.

1636. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 85.
1637. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 86.
1638. Skyddsgarantställning kan ha sitt ursprung i nära levnadsgemenskap, se Asp, Ulväng 

& Jareborg (2010) s. 121 ff. samt vidare i avsnitt 5.2.6.1 nedan.
1639. Vidare angående gärningsculpa, se Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 146 ff.
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situation innefattar en kollision mellan två intressen, som båda skyddas 
av rättsordningen: Den fara som hotar det ena intresset kan avvärjas bara 
genom ett intrång i det andra.1640 För tillämpning av bestämmelsen om nöd 
krävs ett nödläge som innefattar att fara hotar liv eller hälsa eller egendom 
eller någon annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. De i prakti-
ken vanligaste fall där nöd aktualiseras rör att liv eller hälsa hotas.1641 En 
straffbelagd gärning av vilken typ som helst kan företas i nöd, och det är 
också möjligt att underlåta att göra något på grund av nöd.1642 En gärning 
som begås i nöd är brottslig endast om den är oförsvarlig med hänsyn till 
farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna 
i övrigt. Principiellt krävs att gärningen ska vara påkallad av ett intresse av 
betydligt större vikt än det som offras. Normalt krävs också att gärningen 
har varit behövlig. I vart fall ska ett upphävande av nödsituationen inte 
skäligen kunna vinnas på annat sätt.1643

Rätt till nödvärn  föreligger enligt 24:1 BrB mot ett påbörjat eller över-
hängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Nödvärnsrätt kan 
föreligga mot angrepp också från (icke straffmyndiga) barn.1644 Nödvärns-
gärningen, som är en försvarsåtgärd, måste rikta sig mot angriparen per-
sonligen eller något hans intresse. Lagen kräver däremot inte att nödvärns-
gärningen utförs av den som utsätts för angreppet. Även nödvärnshjälp 
är enligt 24:5 BrB rättsenlig.1645 En nödvärnsgärning är brottslig endast 
om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse 
och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Nödvärnsrätten är 
således relativ. Vägledande i bedömningen är att försvarsgärningen inte får 
klart avvika från vad som har varit behövligt för att avvärja angreppet och 
att det inte får råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgär-
ningen och den skada som hotar genom angreppet.1646 Exempelvis kan för-
hållandena vara sådana att den angripne i stället för att slå ned angriparen 
bör göra något annat, exempelvis påkalla hjälp av en granne eller av polis. 
Hänsyn ska i bedömningen tas till den angripnes egenskaper (främst hans 
kroppskrafter) liksom angriparens egenskaper. Även om en angripen i regel 
har rätt att stanna kvar och försvara sig, kan fall förekomma – exempelvis 
vid angrepp från barn – där den angripne förfar uppenbart oförsvarligt 
genom att inte ge vika.1647

1640. Jareborg (2001) s. 263.
1641. Jareborg (2001) s. 263.
1642. Jareborg (2001) s. 265.
1643. Jareborg (2001) s. 266 f.
1644. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 233.
1645. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 236.
1646. Asp, Jareborg & Ulväng (2010) s. 237. Se även NJA 2005 s. 237 och NJA 2009 

s. 234.
1647. Prop. 1993/94: 130 s. 31 f.
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Vidare utgör enligt 24:7 BrB en gärning som någon begår med samtycke 
från den mot vilken den riktas brott endast om gärningen är oförsvarlig.1648 
Grunden till samtyckesläran är att den enskilde bör tillåtas att förfoga över 
sina intressen. Samtidigt är vissa intresseintrång inte sådana att den enskilde 
bör kunna förfoga över dem.1649 För att ett samtycke ska vara ansvarsbe-
friande krävs dels att ett samtycke har lämnats, dels att den gärning som 
företas med samtycke kan anses försvarlig. För ett rättsligt giltigt samtycke 
krävs att den utsatte har samtyckt till gärningen (dvs. accepterat den), att 
samtycket föreligger vid tidpunkten för gärningen och hela dess utförande, 
att den samtyckande är behörig att förfoga över det ifrågavarande intresset 
samt har förmåga att förstå innebörden av gärningen. Dessutom krävs att 
samtycket har lämnats frivilligt, under insikt om relevanta förhållanden, 
och har varit allvarligt menat.1650

Ifråga om samtyckande barn blir kravet på förmåga att förstå inne-
börden av gärningen, och på behörighet att förfoga över intresset, särskilt 
intressant. För att vara kapabel att förstå innebörden av ett samtycke måste 
den samtyckande ha en någorlunda korrekt verklighetsuppfattning: Barnet 
måste ha uppnått en sådan mognad att det kan förstå innebörden av de 
intressen som samtycket berör.1651 Av betydelse är givetvis samtliga omstän-
digheter i det enskilda fallet och – inte minst – vilken brottstyp det rör sig 
om. Samtyckesregleringen tar enligt förarbetena främst sikte på brotten i 
3 och 4 kap. BrB, och torde ha störst tillämpningsområde vid (ringa) miss-
handelsbrott.1652 I de fall där straffbestämmelser specifikt skyddar barnets 
intressen kan samtycke inte anses giltigt även om de övriga förutsättning-
arna är uppfyllda. Exempelvis kan ett barn under 15 år i princip inte lämna 
ett giltigt samtycke till sexuellt umgänge.1653

I princip är ingen behörig att bestämma över någon annan än sig själv. 
Vårdnadshavare har dock rätt och skyldighet att bestämma i frågor som 
rör barnets personliga angelägenheter (6:2 och 6:11 FB), och de är i princip 
behöriga att med ansvarsbefriande verkan ge ett samtycke för sitt barns 
räkning. Denna behörighet behöver dock inte sträcka sig lika långt som 
när det gäller ett handlande som riktar sig mot vårdnadshavarens egen 
intressesfär. Av betydelse i sammanhanget är att barn, enligt 6:1 FB, har 

1648. 24:7 BrB. Här bör nämnas att begreppet samtycke också kan vara relevant i för-
hållande till kravet på brottsbeskrivningsenlighet. Brottsbeskrivningen kan exempelvis ställa 
krav på att gärningen ska vara ”olovlig”, ”obehörig” eller ”egenmäktig”. Se Asp, Ulväng & 
Jareborg (2010) s. 253. Se även Fridskränkningsutredningens begreppsdiskussion i relation 
till vårdnadshavares straffansvar vid brottet egenmäktighet mot barn (7:4 BrB), SOU 2011:85 
s. 152 f.

1649. Närmare om samtycke, se Asp (2010b).
1650. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 247 ff., prop. 1993/94:130 s. 39.
1651. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 252 och Zila (2004) s. 192. Se även NJA 1974 

s. 614, där en femårig flicka inte ansågs kunna ge ett samtycke som kunde utesluta ansvar för 
olaga frihetsberövande.

1652. Se vidare prop. 1993/94:130 s. 72 f.
1653. Prop. 1993/94:130 s. 72, Zila (2004) s. 192 och Asp (2010b) s. 66.
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rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran och ska behandlas med 
aktning för sin person och egenart, och de får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling.1654 Vid bedömning av om 
den gärning som företas med samtycke är försvarlig, ska hänsyn tas till den 
skada, kränkning eller fara som gärningen medför, dess syfte och övriga 
omständigheter. Som huvudregel inträder ansvarsfrihet inte vid allvarligare 
misshandelsskador.1655

I relation till nöd, nödvärn och samtycke bör vidare s.k. putativsituatio-
ner kort nämnas. En person kan tro (inbilla sig) att han eller hon befinner 
sig i nöd, i en nödvärnssituation eller att samtycke finns, trots att verklighe-
ten inte är sådan. Vid putativsituationer ska gärningsmannens uppfattning 
om verkligheten tas för given och det prövas om gärningen skulle ha varit 
rättsenlig om omständigheterna var sådana som han eller hon (felaktigt) 
trodde.1656

Vid sidan om de ansvarsfrihetsgrunder som regleras i 24 kap. BrB finns 
ett utrymme för tillämpning av oskrivna regler om ansvarsfrihet när det 
föreligger en kollision mellan ett straffskyddat intresse och något annat 
intresse som anses böra sättas före. En gärning sägs vara socialadekvat  
om den är tillåten därför att en oskriven undantagsregel är tillämplig. Ett 
sådant undantagsfall kan utgöras av sådant som ryms inom vårdnadsha-
vares tillsynsplikt enligt 6:2 st. 2 FB. För att utöva tillsyn över barnet och 
tillse att barnet inte orsakar skada för någon annan anses vårdnadshavare 
kunna behöva använda vissa lindriga förfaringssätt, som i och för sig kan 
betecknas som tvång enligt bestämmelsen om olaga tvång (i 4:4 BrB) eller 
som ett handgripligt antastande enligt bestämmelsen om ofredande (i 4:7 
BrB); men utrymmet anses i doktrinen inte vara så stort att även förfa-
randen som faller under straffbestämmelsen för misshandel (3:5 BrB) kan 
anses försvarliga.1657

Andra typexempel på socialadekvata  gärningar kan hämtas från områ-
det för hälso- och sjukvård.1658 Medicinska åtgärder av olika slag innefattar 
ofta ingrepp som i sig uppfyller misshandelsdefinitionen. I dessa fall kan 
ofta bestämmelserna om nöd eller samtycke vara tillämpliga. Varje ingrepp 
som är motiverat från medicinsk synpunkt anses vara försvarligt. Om ett 
barn motsätter sig ett medicinskt ingrepp är vårdnadshavares inställning 

1654. Se NJA 1997 s. 636, där vårdnadshavares samtycke godtogs till omskärelse av sex 
söner utan bedövning. Rättsfallet ledde sedermera till lagen (2001:499) om omskärelse av 
pojkar.

1655. Prop. 1993/94:130 s. 38.
1656. Se vidare Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 274 f. och s. 408 samt Lernestedt 

(2008).
1657. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 282 f. med motsvarande resonemang ifråga om 

lärares tillsynsplikt utifrån NJA 1988 s. 586. Se även NJA 2009 s. 776, där en lärare och en 
elevassistent bedömdes skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande vid utövning av 
tillsynsplikt, men där det diskuterades i termer av social adekvans. Se även vidare vid behand-
lingen av respektive straffbestämmelse nedan.

1658. Generellt om samtycke till medicinsk vård och behandling, se Rynning (1994).
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avgörande; det följer av att det kan vara brottsligt enligt 3 kap. BrB att 
underlåta att se till att barn får läkarvård.1659

5.2.1.3 Ansvarsrekvisit

Den andra huvudtypen av brottsförutsättningar utgörs av rekvisiten 
för personligt ansvar (ansvarsrekvisiten). Enligt dessa krävs för ansvar 
att skuldkravet är uppfyllt och att det inte föreligger någon ursäktande 
omständighet.1660

Som tidigare nämnts kräver den straffrättsliga skuldprincipen för ansvar 
att gärningsmannen har ådagalagt skuld.1661 Om inte annat är föreskrivet 
anses enligt 1:2 BrB en gärning som brott endast då den begås uppsåt-
ligen. I svensk rätt förekommer också skuldformen oaktsamhet (culpa). 
Skuldrekvisitet måste täcka rekvisiten för den otillåtna gärningen (enligt 
den s.k. täckningsprincipen1662). Vad gärningsmannen tror – om den gär-
ning han begått inklusive dess följder – ska överensstämma med vad som 
faktiskt utretts ha skett.1663

Skuldformen uppsåt kan definieras som den själsliga inställning som 
rättfärdigar att gärningsmannen görs ansvarig för den i skuldhänseende 
mest klandervärda brottsformen.1664 Denna skuldform indelas idag i tre 
olika former: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.1665 
Avsiktsuppsåt föreligger i situationer där gärningsmannen ser följden som 
ett syfte (eller ett genomgångsled till ett annat syfte). Insiktsuppsåt före-
ligger då gärningsmannen inte hyser några egentliga tvivel om att en följd 
kommer att inträffa som en konsekvens av gärningen eller att en omstän-
dighet föreligger. Insiktsuppsåtet fäster med andra ord avseende vid gär-
ningsmannens föreställning avseende följden och omständigheterna som 
omger gärningen. Den tredje uppsåtsformen, likgiltighetsuppsåt, föreligger 
när gärningsmannen har insett risken för effekten och har en inställning till 
denna som kan beskrivas som likgiltig.1666

I NJA 2004 s. 176 konstaterade HD att för att ett likgiltighetsuppsåt 
ska föreligga i förhållande till en effekt krävs att gärningsmannen insett 
risken för effekten samt att han eller hon varit likgiltig – inte till risken 

1659. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 292. Se även vidare vid genomgången av straff-
bestämmelser nedan.

1660. Jareborg (2001) s. 34 f. och Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 34.
1661. Se ovan avsnitt 5.1.4.2.
1662. Se Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 297 f., Jareborg (2001) s. 334 ff. och Asp & 

Ulväng (2009).
1663. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 352.
1664. Jareborg (2004a) s. 811 och Jareborg (1992a) s. 173 ff. Allmänt om uppsåt, se även 

t.ex. Cavallin (1999).
1665. Det nya uppsåtsbegreppet – först formulerat i NJA 2004 s. 176, berört i fram-

ställningen nedan, – ersätter de tidigare benämningarna direkt uppsåt, indirekt uppsåt och 
eventuellt uppsåt, där särskilt den sistnämnda formen utsatts för kritik. Om detta, se vidare 
Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 321 ff. Om rättsfallet se även t.ex. Asp (2004b) och Ulväng 
(2005b).

1666. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 312. Se även Jareborg (2004a).
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för att gärningen skulle medföra en viss effekt – utan till själva förverkli-
gandet av effekten. Avgörande är att förverkligandet av effekten vid gär-
ningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen relevant skäl att avstå 
från gärningen. Även om gärningsmannen i en mening varit lättsinnig, 
har han inte varit likgiltig, om han handlat i förlitan på att effekten inte 
skulle förverkligas. Likgiltigheten ligger således inte i att gärningsmannen 
handlat trots insikten om risken, utan den utgör en attityd i förhållande 
till riskens förverkligande (dvs. följden). Det centrala i likgiltigheten är 
med andra ord att gärningsmannen accepterar eller godtar följden och 
omständigheterna.1667

Utmärkande för skuldformen oaktsamhet, med den latinska termen 
culpa (och med Jareborgs terminologi personlig culpa1668), är att gärnings-
mannen avviker från erforderlig aktsamhet. Däri anses ligga dels ett krav 
på att gärningen ska avvika från ett aktsamt beteende, dels också att det 
kunnat begäras av gärningsmannen att han iakttagit erforderlig aktsam-
het.1669 Lagstiftningen ger ingen allmängiltig definition av vad som avses 
med oaktsamhet, utan flera andra uttryck, såsom vårdslöshet och vållande, 
förekommer.

Oaktsamhet finns i två varianter: medveten och omedveten. Medveten 
oaktsamhet anses vara identisk med misstanke, insikt om risk och tveksam-
het. Gärningsmannen är likgiltig inför risken, men räknar med att den inte 
ska förverkligas. Den som är medvetet oaktsam uppfyller med andra ord 
det första ledet i en prövning av likgiltighetsuppsåt. Däremot, till skillnad 
från vid likgiltighetsuppsåt, kan gärningsmannens faktiska inställning till 
följdens inträde inte karakteriseras som likgiltig: Han eller hon är endast 
likgiltig inför risken, inte följden. Omedveten oaktsamhet innebär att gär-
ningsmannen hade skälig anledning att anta, eller borde ha förstått, att en 
viss följd skulle inträffa eller att en viss omständighet förelåg. Den omed-
vetet oaktsamme kunde, liksom den medvetet oaktsamme, rätta sig efter 
lagen.1670 Viss gränsdragning mellan (likgiltighets-)uppsåt och oaktsamhet 
berörs i ett särskilt avsnitt nedan.1671

1667. Faktorerna har (av Asp, Ulväng & Jareborg) konkretiseras i att gärningsmannen 
för det första måste ha en kognitiv inställning som åtminstone kan beskrivas i termer av miss-
tanke. För det andra måste hans inställning till följdens inträde eller förhandenvaron av en 
omständighet kunna beskrivas som att gärningsmannen inte ser följden eller omständigheten 
som ett skäl för att avstå från gärningen (likgiltighet). Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 321 f. 
Noteras bör att gärningsmannens likgiltighet kan rikta sig mot olika följder: En gärningsman 
som t.ex. knivhuggit en person med följden att denne avlider har sannolikt visat likgiltighet 
inför följderna svår kroppsskada och smärta, medan det är mer komplicerat att säga om 
gärningsmannens likgiltighet omfattar följden att offret ska avlida. Se vidare Asp, Ulväng & 
Jareborg (2010) s. 322 ff. och även Ring (2006).

1668. Se t.ex. Jareborg (2001) s. 319.
1669. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren till 1 kap. 2 §, under rubriken Begrep-

pet oaktsamhet. Generellt om oaktsamhet, se Erenius (1971).
1670. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 335.
1671. Avsnitt 5.2.6.2.
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Ett delkrav i rekvisiten för personligt ansvar är frånvaro av ursäktande 
omständigheter. En gärningsman som förövat en otillåten gärning är ursäk-
tad vid frånvaro av uppsåt eller oaktsamhet. Därutöver kan en gärnings-
man även vid uppsåt eller oaktsamhet (och förövad otillåten gärning) vara 
helt ursäktad på grund av någon skriven eller oskriven undantagsregel. 
Dessa ursäktande omständigheter tar, till skillnad från de rättfärdigande 
omständigheter som behandlades under rekvisit för otillåten gärning, sikte 
på personer och inte situationer. En viktig undantagsregel rör s.k. excess, 
24:6 BrB. Stadgandet aktualiseras när någon med rättsligt stöd (t.ex. nöd 
eller nödvärn) företagit en annars straffbelagd gärning men gjort mer än 
vad som var medgivet, dvs. överskridit tillåtet mått. I excessituationen 
anses gärningen inte försvarlig, men den kan under vissa omständigheter 
vara ursäktad. Gärningsmannen går enligt 24:6 BrB fri från ansvar om 
omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna 
sig. I den bedömningen ska beaktas dels farans art och den tid som stått 
till förfogande för en adekvat reaktion, dels gärningsmannens individuella 
egenskaper och mer tillfälliga subjektiva tillstånd.1672 En annan ursäktande 
omständighet är straffrättsvillfarelse enligt 24:9 BrB.1673 Vidare kan en gär-
ning ursäktas med stöd av undantagsregler i 23:3 BrB angående frivilligt 
tillbakaträdande vid försök, förberedelse och stämpling.1674

För att den som begått brott också ska kunna bestraffas, krävs vidare 
att villkor för straffbarhet är uppfyllda.1675 Efter denna översikt behandlas 
i det närmast följande straffbestämmelser i fyra olika avsnitt (5.2.2–5.2.5).

1672. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 406 ff. Närmare om excessbedömningen, se även 
Lernestedt (2010b) samt exempelvis NJA 2009 s. 234 och NJA 2005 s. 237.

1673. En straffrättsvillfarelse som är uppenbart ursäktlig innebär enligt 24:9 BrB ansvars-
frihet. Bestämmelsen, som tar sikte på bland annat villfarelser på grund av att fel förekom-
mit vid kungörandet av en straffrättslig bestämmelse, ska tillämpas restriktivt och kravet på 
aktsamhet ställs högt. Huvudregel är att straffrättsvillfarelse inte ansvarsbefriar. Asp, Ulväng 
& Jareborg (2010) s. 409. Se även NJA 2011 s. 556 där en straffrättsvillfarelse inte ledde 
till ansvarsfrihet. För en diskussion av straffrättsvillfarelse som ursäktande grund, se även 
Lernestedt (2010a) s. 98 f.

1674. Se vidare Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 412 ff. Nämnas bör också undantags-
grunden tillfällig sinnesförvirring, som enligt a.a handlar om tillstånd där gärningsmannen 
tillfälligt befinner sig ”från sina sinnens bruk” exempelvis i förvirring på grund av feber, 
chock, slag mot huvudet eller förvirring i samband med uppvaknande ur sömn, narkos eller 
hypnos alternativt vid omtöckning på grund av medicinering eller då narkotika, alkohol eller 
annat ämne tillförts kroppen; förutsatt att gärningsmannen inte hamnat i förvirringstillstån-
det av eget vållande. Detta är en oskriven undantagsregel; i 1:2 st. 2 BrB stadgas att om en 
gärning har begåtts under självförvållat rus eller om gärningsmannen på annat vis genom eget 
vållande var tillfälligt från sina sinnens fulla bruk ska det inte föranleda att gärningen inte 
anses som brott, men stadgandet tänks inte kunna läsas e contrario. Se a.a. s. 399.

1675. Dessa s.k. straffstraffbarhetsbetingelser – som kan betraktas som en tredje nivå av 
rekvisit vid sidan av brottsbegreppet – kan vara såväl materiella (såsom att gärningen inte är 
preskriberad och att den tilltalade har uppnått straffbarhetsåldern) som formella (frånvaro av 
processhinder) och behandlas normalt i samband med påföljdsreglerna. Asp, Ulväng & Jare-
borg (2010) s. 43 f. I förevarande studie behandlas processuella frågor i ett eget kapitel (6).
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5.2.2 Brott mot barnets liv och hälsa
5.2.2.1 Inledning: fysisk misshandel och viss vanvård

Brottsbalkens kapitel om brott mot liv och hälsa innehåller bestämmelser 
om orsakande av död, fysisk skada eller sjukdom hos person respektive 
framkallande av fara för liv, svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Det 
grövsta brottet enligt 3 kap. BrB är förstås mord.1676 Dödande av barn, 
med tillhörande straffbestämmelser – bestämmelser som naturligtvis i sig är 
av största vikt för barns skydd med tanke på straffrättssystemets (tänkta) 
preventiva verkan – studeras inte särskilt i föreliggande framställning.1677 
Noteras bör, i relation till de bestämmelser som behandlas, att vad som 
objektivt utgör grov misshandel kan (beroende på hur uppsåtet kan faststäl-
las) vara närliggande till försök till mord eller – om brottet med hänsyn till 
de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre 
grovt – försök till dråp.1678

Ifråga om icke dödligt fysiskt våld finns ingen särreglering för våld som 
riktar sig mot ett barn.1679 De straffbestämmelser som behandlas här – miss-
handel enligt 3:5 BrB (som kan vara ringa eller av normalgraden), grov 
misshandel enligt 3:6 BrB (som också kan vara synnerligen grov), vållande 
till kroppsskada enligt 3:8 BrB (ett brott som kan vara grovt eller av nor-
malgraden) samt framkallande av fara för annan enligt 3:9 BrB – gäller för 
alla offer och tillämpas således även när offret är ett barn.

1676. Den som berövar annan livet, döms enligt 3:1 BrB för mord till fängelse på viss tid, 
lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Subjektivt fordras uppsåt att beröva annan livet.

1677. Se närmare om denna avgränsning i avsnitt 1.4.1 ovan.
1678. Dråp regleras i 3:2 BrB. Före brottsbalkens tillkomst gjordes skillnad mellan att 

döda annan i berått mod och att döda av hastigt mod. I propositionen till brottsbalken be-
dömdes dock denna gränsdragning som mindre lämplig, och det sades att avgörande istället 
skulle vara om brottet (dödandet) med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som grovt 
eller ej. Prop. 1962:10 s. 73 ff. Straffskalan för dråp är fängelse i lägst sex år och högst tio år.

1679. Det finns dock en särbestämmelse om barnadråp i 3:3 BrB, en priviligierad form av 
dråp. Straffbestämmelsen tar sikte på kvinna som dödar sitt barn vid födelsen eller eljest å tid 
då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål. 
Straffet är fängelse i högst sex år. Barnadråp avser dels att barnet (uppsåtligen) dödats vid föd-
seln – under tiden från födsloarbetets början till en stund efter det att barnet är framfött – dels, 
om barnet dödats efter födseln, att kvinnan befann sig i ett upprivet sinnestillstånd eller ett 
svårt trångmål, som orsakats av förlossningen. Sådant sjukligt upprivet tillstånd anses kunna 
råda under någon månad efter förlossningen, men ibland vara under hela amningsperioden. 
Se Jareborg & Friberg (2010) s. 24. Redan vid brottsbalkens tillkomst, tidigt 60-tal, bedömdes 
att samhällsutvecklingen medfört att den problemställning som föranlett bestämmelsen om 
barnamord i ganska hög grad förlorat sin aktualitet, även om den slutliga bedömningen var 
att det var befogat att ändå behålla brottstypen. Se prop. 1962:10, del B, s. 77. Bakgrunden 
till det priviligerade brottet har enligt Hagströmer framför allt sin förklaring i ”den frestelse, 
hvilken för en kvinna, som blifvit hafvande af oloflig beblandelse, finnes till att rödja barnet ur 
vägen för att undgå den skam, hvarför dess tillvaro utsätter henne.” Hagströmer (1906) s. 63.
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5.2.2.2 Misshandelsbrotten

Som framgick i bakgrundskapitlet (avsnitt 2.1.3 ovan), kan av kriminal-
statistik utläsas att misshandelsbrott är det antalsmässigt vanligaste brottet 
mot barn.1680 Misshandelsbrott tar sikte på den som tillfogar en annan per-
son kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i 
vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Misshandel kan, vilket också 
det berörts i bakgrundskapitlet, begås på flera olika sätt.

I straffbestämmelsens mening avses med tillfogande av kroppsskada 
exempelvis sår, svullnader, benbrott, ledskador, och funktionsrubbningar 
såsom försämrad rörelseförmåga eller skador på syn och hörsel.1681 Men 
också annat kan omfattas av begreppet kroppsskada. Exempelvis att raka 
håret av en person menas kunna bedömas som en kroppsskada.1682 Sjukdom 
innefattar också psykisk sjukdom och psykisk invaliditet. Under sjukdom 
faller också sådant psykiskt lidande som medför en medicinskt påvisbar 
effekt, exempelvis en psykisk chock. Enligt lagens förarbeten är avsikten 
att vissa svårare former av psykisk påverkan ska falla in under misshan-
delsbegreppet.1683 En medicinskt påvisbar effekt, till exempel i form av psy-
kisk chock eller neuros, måste dock kunna konstateras.1684

Därutöver kan misshandel föreligga genom att handlingen inneburit till-
fogande av smärta. Med smärta avses ett fysiskt lidande som inte är alltför 
obetydligt i intensitet och varaktighet.1685 Ett hovrättsavgörande från 2012 
kan exemplifiera hur frånvaron av säkra slutsatser kring upplevd smärta 
kan innebära att rekvisitet inte är uppfyllt.1686 I målet var genom vittnes-
uppgifter klarlagt att en far lyft sin knappt två år gamla dotter i överar-
marna och skakat henne. Det rörde sig om ett flertal skakningar med inte 
obetydlig kraft. Barnet hade dock därefter inte uppvisat några tecken på 
smärta eller obehag och hade heller inga synliga märken på armarna efter 
greppet. Därmed var det svårt att avgöra huruvida agerandet – som visser-
ligen såg ut som misshandel – hade orsakat smärta.

1680. Det är också ett av de fåtal brott där barn som offer särredovisas. Se avsnitt 2.1.3 
ovan.

1681. Prop. 1992/93:141 s. 28.
1682. Även tatuering anses vara en kroppsskada. Jareborg & Friberg (2010) s. 24.
1683. Prop. 1962:10, del B, s. 90.
1684. I kvinnofridspropositionen uttalades angående psykisk misshandel att det är troligt 

att det vid allvarliga former av psykiskt våld går att bevisa att de medicinskt påvisbara effek-
terna hänger samman med våldet. Men vid mindre allvarliga former av psykiskt våld kan det 
vara svårt att bevisa att en medicinskt påvisbar effekt har ett sådant samband med våldet att 
det går att döma till ansvar. Se prop. 1997/98:55 s. 76.

1685. Jareborg & Friberg (2010) s. 25. Orsakande av mindre kroppsligt obehag eller att 
skrämma, väta ner eller spotta på någon kan vara brott enligt 4:7 BrB (ofredande) eller 5:3 
BrB (förolämpning). A.a. s. 25.

1686. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-11-06 i mål nr B 554-12. Se även 
avsnitt 5.2.3.5 angående prövningen av ofredande i samma mål.
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Som misshandel ska också betraktas att någon försätts i vanmakt eller 
annat sådant tillstånd. Med detta kan avses att försätta någon i medvetslös-
het, sömn, yrsel eller total berusning av alkohol eller narkotika.1687

Det krävs ett orsakssamband mellan den brottsliga handlingen och 
effekten. Kroppsskadan, sjukdomen, smärtan eller tillståndet ska bevisas 
ha orsakats av gärningen. För ansvar krävs att detta orsakssamband är 
adekvat, dvs. det måste röra sig om en effekt som typiskt sett kan upp-
komma i samband med gärningen. Vidare krävs att gärningsmannen har 
uppsåt att åstadkomma både gärningen och effekten.1688

Det agaförbud  som återfinns i föräldrabalken – att barn inte får utsät-
tas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6:1 
FB) – har ansetts innebära att sådan behandling av barn är brottslig, om 
motsvarande handling mot en annan person är straffbar.1689 Detta gäller 
även om den kroppsliga bestraffningen (eller kränkande behandlingen) 
utgör en enstaka händelse och även om den inte ingår som ett led i en 
uppfostringsmetod. Bestämmelsens syfte var, som nämnts, att skapa en 
allmän opinion mot handgripliga tillrättavisningar : Våld mot barn skulle 
bedömas som just våld.1690

I NJA 2003 s. 537 hade en mor i uppfostringssyfte tilldelat sin nioårige 
son fem till sju slag på sonens lår och stjärt med en stekspade av trä, med 
smärta, rodnad och ett mindre blåmärke som följd. Brottet bedömdes som 
ringa misshandel, och eftersom aga n varit en engångsföreteelse och modern 
tog till våld i en för henne pressande situation, stannade påföljden vid pen-
ningböter. Även i RH 2000:100 bedömdes tillrättavisningar av en treårig 
son som ringa misshandel. Fadern hade vid ett tillfälle tagit ett grepp om 
sonens nacke och vid ett annat tillfälle utdelat ett slag mot halsen, båda 
gångerna med smärta och rodnad som följd. I hovrättens bedömning till-
mättes det faktum att misshandeln riktats mot ett litet barn mindre bety-
delse, då gärningsmannen inte synes ha utövat något kraftigare våld.1691 
Ringa misshandel kan också utgöras av ett slag på benet med smärta och 
märke som följd.1692 Slag med öppen hand som förälder i bestraffnings-
syfte utdelat mot barns klädda byxbakar har i ett hovrättsfall inte föranlett 
ansvar, då det inte visats att handlandet gett upphov till smärta.1693

Ringa misshandel kan angränsa till vad som i vissa fall benämnts vara 
ett berättigat föräldraingripande. I en tingsrättsdom var utrett att en tio-

1687. SOU 2001:72 s. 327.
1688. Leijonhuvud & Wennberg (2005) s. 49 ff. Om gärningsmannen saknade uppsåt kan 

det istället bli aktuellt med ansvar för oaktsamhetsbrott enligt 3:8 BrB; detta brott behandlas 
i avsnitt 5.2.2.3 nedan.

1689. Prop. 1978/79:67 s. 31 f.
1690. Prop. 1978/79:67 s. 4.
1691. Påföljden blev dagsböter. Se även RH 1986:163 där en far gav sin son s.k. risbastu 

och dömdes för ringa misshandel till dagsböter.
1692. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-03-19 i mål nr B 3481-11.
1693. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-03-23 i mål nr B 1989-11. Däremot 

är ansvar för ofredande enligt 4:7 BrB närliggande, se avsnitt 5.2.3.5 nedan.
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årig pojke hade en skada på sin ena arm i form av en svullnad och rod-
nad, och fadern hade vidgått att han orsakat skadorna när han värjde sig 
och parerade barnets slag. Med beaktande av faderns stressade situation, 
bedömdes hans agerande ha hållit sig inom vad som är ett normalt berätti-
gat föräldraingripande.1694 Den skiljaktiga rådmannen menade dock att en 
förälder visserligen måste ha rätt att i vissa situationer även handgripligen 
tillrättaföra  ett barn – till exempel för att undvika en fara för barnet – men 
att det här inte varit fråga om någon sådan situation. Istället hade fadern 
genom sina avvärjningsslag tillfogat sin son en skada som medfört smärta 
och dessutom en rodnad och svullnad som satt i flera dagar. Den skiljak-
tige bedömde därför, med hänsyn till skadorna och till att det rörde sig om 
misshandel som begåtts mot en tioåring i hemmet, att fråga var om miss-
handel av normalgraden.1695 Hovrätten dömde därefter fadern för ringa 
misshandel, varvid man lade barnets berättelse till grund för bedömningen i 
de delar där barnet och fadern lämnat olika uppgifter. Hovrätten bedömde 
att slagen utdelats i en situation då fadern i och för sig haft rätt att som 
förälder ingripa för att avstyra bråk mellan syskon, men att den valda for-
men av ingripande inneburit en våldsutövning som inte varit försvarlig eller 
nödvändig utan förestavad av irritation.1696

Som ett ytterligare exempel på nämnda gränsområde mellan misshandel 
och berättigat föräldraingripande kan ett tingsrättsavgörande från 2012 
nämnas. I målet var utrett att båda föräldrarna daskat barnen med öppen 
hand, och att pappan även slagit sonen med en pinne vid fem tillfällen. I 
några situationer hade föräldrarna också pekat på eller visat pinnen, och 
i sonens fall, även visat ett skärp. Handlingarna utfördes i konfliktfyllda 
situationer, när respektive förälder var ensam med de två barnen. Tingsrät-
ten bedömde att daskarna inte kunde ha varit hårda och att föräldrarna 
haft rätt att på detta handgripliga sätt tillrättavisa barnen. Handlandet att 
hänvisa till pinnen eller skärpet bedömdes motiverat ur barnuppfostrings-
synpunkt. Medan åtalet mot modern ogillades bedömde tingsrätten dock 
att de fem tillfällen som fadern vidgått att han slagit sonen med en pinne, 
medförande smärta, måste betraktas som misshandel, ringa brott.1697 Även 
i detta avgörande var rådmannen skiljaktig, och fann – genom de tilltalades 
egna uppgifter – att de båda tilldelat barnen slag på stjärten med öppen 
hand. Föräldrarna hade varit svävande om ”daskarna” hade gjort ont, men 

1694. Hässleholms tingsrätt dom 2011-06-22 i mål B 456-11.
1695. I anslutning till detta bör nämnas att det i doktrinen hävdats att underrättspraxis 

ger uttryck för att misshandel som annars skulle bedömas som ringa – vid mäns misshandel 
av kvinnor i nära relationer – bedöms som misshandel av normalgraden, dvs. som havandes 
ett högre straffvärde än misshandel av andra vuxna personer. Burman menar dock att det 
inte finns någon sådan tillämpning i publicerad praxis, och att det är vanligare att domstolen 
i försvårande riktning berör omständigheter som att våldet varit upprepat, att brottsoffret 
varit svagt eller skyddslöst, eller att våldet varit av allvarlig eller kränkande karaktär. Burman 
(2007) s. 174 f.

1696. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-10-25 i mål nr B 2088-11.
1697. Helsingborgs tingsrätt dom 2012-06-05 i mål nr B 6451-11.
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modern hade berättat att hon tröstat barnen efter slagen och fadern att det 
förekommit att barnen gråtit i samband med att de blivit slagna. Mot bak-
grund av detta, och att var och en av föräldrarna visat en pinne respektive 
fadern ett skärp för att förmå barnen att lyda och hålla sig lugna – när 
pinnen också använts för att slå sonen – fann den skiljaktiga domaren att 
den sammantagna brottsligheten för var och en av föräldrarna istället var 
att bedöma som grov fridskränkning.1698

Hovrätten bedömde att förutsättningarna för misshandelsansvar var 
uppfyllda beträffande båda föräldrarna (avseende slag med öppen hand), 
men att brotten – utifrån omständigheterna att slagen ofta utdelats i anslut-
ning till att föräldern fått handgripligen sära barnen åt i syfte att skydda 
dem från att skada varandra, att föräldern slog i situationer som föräldern 
inte kunde bemästra och att smärtan varit ringa och kortvarig – var att 
bedöma som ringa. Faderns (erkända) slag med en pinne på sonens ben, 
hand och rumpa ansågs dock, trots att det endast varit fråga om ett slag 
per tillfälle (vid fem tillfällen) och att smärtan varit liten och snabbt över-
gående, inte kunna bedömas som ringa då våldet förövats av en förälder 
mot ett litet barn.1699

Principiellt gäller att när ett handlande är straffbart mot en annan per-
son, är det också straffbart om det utförts av en förälder mot ett barn. Det 
finns således inget utrymme för rättsenlig misshandel (eller andra brott) 
mot barn på grund av föräldraställning. En annan sak är att vårdnadsha-
vare – i syfte att hindra att barnet orsakar skada – ska svara för att barnet 
står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (6:2 st. 2 FB). 
Att en förälder måste ha viss rätt att övervinna fysiskt motstånd från ett 
barns sida, exempelvis genom att lyfta eller kortvarigt hålla fast barnet, är 
förstås oundvikligt. Om vald form av ingripande innebär våldsutövning 
kan den utgöra misshandel.

Misshandelsbrotten är uppdelade på två stadganden med totalt fyra 
svårhetsgrader: Misshandel av normalgraden och sådant brott som är ringa 
regleras i 3:5 BrB, och grov misshandel och sådant brott som är synnerli-
gen grovt regleras i 3:6 BrB. Straffskalorna är för ringa misshandel böter 
eller fängelse i högst sex månader, för misshandelsbrott av normalgraden 
fängelse i högst två år, för grov misshandel fängelse i lägst ett och högst 
sex år, och för synnerligen grov misshandel fängelse i lägst fyra och högst 
tio år. Gränsdragningen mellan ringa och normal misshandel, respektive 
mellan grov och synnerligen grov misshandel, är av intresse ur vissa pro-
cessuella aspekter. Bland annat innebär de olika straffskalorna skillnader 
i preskriptionstid. Åtal för ringa misshandel måste ske inom två år från 
den dag brottet begicks, medan åtal för synnerligen grov misshandel måste 

1698. Grov fridskränkning behandlas i avsnitt 5.2.3.6 nedan. Helsingborgs tingsrätt dom 
2012-06-05 i mål nr B 6451-11.

1699. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-03-18 i mål nr B 2018-12.
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ske inom 15 år.1700 Ett annat exempel på skillnad ur processuell aspekt är 
att häktning av den, som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, som 
huvudregel endast får ske ifråga om brott för vilka är föreskrivna fängelse 
ett år eller däröver (dvs. ej ringa misshandel)1701 och häktning ska som regel 
ske – om inte häktningsskäl uppenbart saknas – när det för brottet inte är 
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (dvs. för synnerligen grov 
misshandel).1702

Ett exempel på misshandel av normalgraden utgörs av RH 1994:118. 
En styvfar hade tilldelat sin sjuårige styvson ett slag med öppen hand över 
näsan, med smärta och rodnad som följd. I tingsrättens dom, som hovrät-
ten fastställde, uttalades att det får anses vara av stor vikt att barn känner 
trygghet  i sin uppväxtmiljö och att gärningsmannens behandling av bar-
net motverkade detta, samt att barnet väl kunde ha åsamkats stor skada 
genom gärningsmannens behandling av honom utöver den övergående 
smärta själva slaget vållat. Styvfaderns gärningar var enligt domstolens 
mening en både nedsättande och smärtsam behandling att utsätta ett litet 
barn för i en familjekrets, varför domstolen fann att samhällets starka ogil-
lande endast kunde komma till uttryck genom ett kortare fängelsestraff. 
Avgörandet illustrerar att domstolen i sin bedömning också tog hänsyn till 
barnets situation och relation till förövaren.

Ett annat exempel utgörs av en hovrättsdom från 2012, där en pappa 
åtalats för att vid ett tillfälle ha skallat sin dotter och därigenom orsakat 
henne smärta och sårskada, vid ett annat tillfälle ha tilldelat dottern flera 
slag i ansiktet och vid ett ytterligare tillfälle ha knuffat dottern och tilldelat 
henne ett slag i huvudet med smärta och blodvite som följd. Hovrätten 
fann i detta fall goda skäl föreligga att se allvarligt på våld som en vård-
nadshavare utsätter ett minderårigt barn för, och hänvisade bland annat till 
uttalandet i agaförbudets förarbeten om att även lättare bestraffning kan 
medföra risker för barnets harmoniska utveckling.1703 Även HD:s uttalande 
i ovan nämnda NJA 2003 s. 537, rörande ringa misshandel, återgavs: En 
systematisk användning av aga som uppfostringsmedel får anses vara en 
klart försvårande omständighet (vid påföljdsbedömningen) även om smär-
tan eller skadan i varje enskilt fall är ringa. Fadern dömdes – oaktat att 
våldet inte orsakat dottern några allvarligare skador, men med hänsyn till 

1700. Se 35 kap. BrB. För ett exempel på gränsfall mellan ringa och normalgraden och 
preskriptionseffekt, se Svea hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11.

1701. Se dock undantaget i 24:2 RB. Den som är misstänkt för våld mot sitt barn tor-
de dock aldrig vara okänd och vägra uppge namn och hemvist, eller befaras uppge osanna 
uppgifter om namn och hemvist. Ett ytterligare undantag utgörs av att den på sannolika skäl 
misstänkte saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att lämna landet 
undandrar sig lagföring eller straff.

1702. 24:1 RB och vidare i kap. 6 nedan.
1703. Göta hovrätt dom 2012-06-12 i mål nr B 485-12 med hänvisning till NJA II 1979 

s. 474.
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att våldet varit en del i tillrättavisningar och ett inslag i uppfostran i en hem-
miljö som borde vara trygg  för barnet – för misshandel av normalgraden.1704

Ett annat exempel på en misshandelsgärning av normalgraden är en 
pappas slag på en treårig pojkes stjärt när pojken kissat på sig.1705 En pap-
pas handlande att knipa ihop ett barns kinder och slå på dem, med smärta 
och rodnad som följd, bedömdes också som brott av normalgraden då bar-
net endast var drygt ett år gammal vid tillfället.1706 Dessa (opublicerade) 
underrättsavgöranden antyder att omständigheter kring det i och för sig 
lindriga våldet, och offrets relation till förövaren, kan göra att misshandel 
som i andra fall (t.ex. vid samma gärning mot en vuxen) mer troligt skulle 
bedömas som ringa, bedöms vara av normalgraden. I sammanhanget bör 
noteras att även Åklagarmyndigheten (i sin handbok rörande handläggning 
av övergrepp mot barn) anger att ringa våld kan bedömas som misshandel 
av normalgraden, om det riktar sig mot ett mindre barn och särskilt om 
det utförts av en närstående person och på en plats där barnet har rätt att 
känna sig tryggt  (såsom bostaden).1707

Vid bedömningen av om ett misshandelsbrott är grovt ska särskilt beak-
tas om gärningen var livsfarlig eller gärningsmannen tillfogat svår kropps-
skada eller allvarlig sjukdom eller på annat sätt visat särskild hänsynslös-
het. Svår kroppsskada kan exempelvis vara förlust av talförmåga, syn, 
hörsel eller fortplantningsförmåga. Allvarlig sjukdom kan avse en sjukdom 
som är allvarlig i det enskilda fallet, men också att offret insjuknar rela-
tivt lindrigt i en sjukdom som till sin art är allvarlig.1708 I NJA 1992 s. 85 
betraktades brottet som grovt, utifrån särskild hänsynslöshet. Fråga var 
om misshandel av ett litet, skyddslöst barn, som tilldelats ett stort antal 
slag mot huvudet och kroppen. Även med beaktande av att barnet, såvitt 
framkommit, misshandlats bara vid ett tillfälle, samt av att de skador som 
uppkom var av mindre allvarligt slag, vittnade misshandeln om en sådan 
särskild hänsynslöshet att den ansågs vara att bedöma som grov.

Sedan den 1 juli 2010 finns ytterligare en grad av misshandel: synner-
ligen grov.1709 Bakgrunden till den nya gradindelningen var att regeringen 

1704. Göta hovrätt dom 2012-06-12 i mål nr B 485-12. Ett hovrättsråd och en nämnde-
man var skiljaktiga och bedömde misshandelsgärningarna som ringa brott.

1705. Hovrätten för Nedre Norrland dom 2012-03-14 i mål nr B 72-12.
1706. Svea Hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11. Se även fler misshandelsgärning-

ar av normalgraden i detta mål.
1707. Åklagarmyndigheten (2012a) s. 42.
1708. Jareborg & Friberg (2010) s. 27.
1709. Gränsdragningen mellan grov misshandel och graden synnerligen grov prövades i 

NJA 2011 s. 89. I målet var fråga om misshandel utförd av två gärningsmän, där skadorna på 
offret (särskilt flera revbensbrott med luft- och blodansamling i lungsäcken) var livshotande. 
Skadorna, som inte påståtts medföra några bestående men, bedömdes inte till sin omfattning 
och art vara sådana att misshandeln skulle betecknas som synnerligen grov. Inte heller den 
hänsynslöshet som visades när gärningsmännen fortsatte att sparka det försvarslösa offret och 
återvände för att fortsätta misshandeln, var så kvalificerad att den ansågs tillräcklig för att be-
döma misshandeln som synnerligen grov. De två gärningsmännen dömdes för grov misshandel 
enligt 3:6 st. 1 BrB till fängelse i tre år.
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ville åstadkomma en höjd straffnivå för de allvarliga våldsbrotten.1710 Vid 
bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska enligt lagtexten särskilt 
beaktas om kroppsskadan är bestående, eller om gärningen har orsakat 
synnerligt lidande, eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsyns-
löshet (3:6 st. 2 BrB). Begreppet svår kroppsskada betyder detsamma som 
enligt första stycket i 3:6 BrB, dvs. exempelvis förlust av synen, kvarstå-
ende förlamning eller bestående hjärnskada Med bestående skada avses 
att skadan med hänsyn till den medicinska kunskapen vid tillfället bedöms 
vara livsvarig.1711

I ett hovrättsavgörande från år 2011 dömdes en mamma för synnerligen 
grov misshandel av sin fem månader gamle son.1712 Barnet inkom till sjuk-
hus med frakturer i skenbenen, skallbensfrakturer, blodutgjutningar under 
hjärnans hårda hinna samt hjärnsvullnad. Modern förklarade att ska-
dorna måste ha uppkommit vid en spjälsängsolycka och när hon svimmat 
med barnet i famnen, men hovrätten fann det uteslutet att barnets skador 
uppkommit på sådant sätt. De omfattande och livshotande skallskadorna 
bedömdes uppsåtligen orsakade av modern och med hänsyn till att pojken 
inte skulle ha överlevt om inte livsuppehållande insatser omedelbart satts 
in efter att ambulans hämtat honom, ansågs brottet synnerligen grovt.1713

Med att gärningen har orsakat synnerligt lidande avses i första hand att 
den orsakat kraftig och långvarig smärta. Så kan vara fallet vid en omfat-
tande våldsanvändning under ett inte helt kortvarigt förlopp, såsom vid 
misshandel av tortyrliknande slag. Också när gärningen har orsakat stark 
dödsångest eller liknande stor psykisk påfrestning hos offret kan synnerligt 
lidande ha förelegat.1714 Vidare avses med att hänsynslösheten har varit 
synnerlig, att den gått påtagligt utöver vad som gäller för särskild hän-
synslöshet enligt bedömningen om grov misshandel (enligt 3:6 st. 1 BrB). 
Så kan vara fallet när grovt våld använts mot en person som saknat eller 

1710. Ifråga om de allvarligaste fallen av grov misshandel, till exempel sådana där våldet 
medfört en bestående svår kroppsskada eller varit av närmast tortyrliknande slag, framgick 
av rättspraxis att straffvärdet inte annat än undantagsvis översteg tre–fyra års fängelse. De 
allvarligaste misshandelsbrotten måste dock enligt regeringen anses vara så klandervärda 
att straffen bör ligga högre och närmare eller över straffen för dråp, som har ett straffmi-
nimum på sex år (den införda straffskalan blev som ovan nämnts fyra till tio år. Se prop. 
2009/10:147, s. 17.

1711. Prop. 2009/10:147 s. 38.
1712. Svea Hovrätt dom 2011-04-18 i mål nr B 1303-11.
1713. Straffvärdet fastställdes till närmare fem år mot bakgrund av att våldet riktats mot 

ett helt skyddslöst barn, att skadorna varit livshotande och att de kunnat medföra framtida 
men. Med beaktande av att modern led av en psykisk störning bestämdes straffet till minimi-
tiden fyra år. Det kan också noteras att de två nämndemännen var skiljaktiga och menade att 
pojkens skador sannolikt uppkommit vid olycka med spjälsängen. Svea Hovrätt dom 2011-
04-18 i mål nr B 1303-11.

1714. Prop. 2009/10:147 s. 38.
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haft begränsad allmän möjlighet att försvara sig, såsom ett barn, en äldre 
människa eller en person med funktionshinder.1715

Ett exempel på det sistnämnda – synnerlig hänsynslöshet – finns i en 
hovrättsdom från 2012.1716 Ett spädbarn , sex månader gammalt, inkom 
till sjukhus med livshotande skallskador och ett flertal frakturer på båda 
armarna och benen. Barnets pappa gav ett flertal förklaringar till skadorna, 
bland annat att barnet fastnat eller slagit sitt huvud mot spjälsängen, och 
att barnet fallit ner från skötbordet. Hovrätten fann dock, med stöd av 
medicinsk expertis, att skadorna var uppsåtligen orsakade genom upprepat 
direkt riktat trubbigt våld och upprepade överböjningar av barnets leder. 
Utredningen hade inte klarlagt att barnets skador skulle komma att med-
föra bestående men (endast en betydande risk för det), och det var oklart 
i vilken utsträckning barnet – som opererats för sina skador och vårdats i 
respirator – lidit av sina skador. Att skadorna orsakats genom uppsåtligt 
våld och att barnet uppenbart saknade alla möjligheter att värja sig ansågs 
dock utgöra synnerlig hänsynslöshet, varför pappan dömdes för synnerli-
gen grov misshandel.1717

5.2.2.3 Vållande till kroppsskada

När ansvar inte kan utkrävas för misshandel – på grund av att gärnings-
mannen saknat uppsåt – kan oaktsamhet hos gärningsmannen leda till att 
bestämmelsen om vållande till kroppsskada eller sjukdom i 3:8 BrB blir 
tillämplig.1718

Vållande till sådan kroppsskada eller sjukdom som är ringa är dock 
uteslutet från det straffbara området. I ett mål om ansvar för vållande till 
kroppsskada bedömde hovrätten att ett 1,5 cm långt ytligt hudsår på över-
läppen och ett ytligt slemhinnesår (på en vuxen person) var sådan ringa 
kroppsskada.1719 Tillämpningsområdet för detta lagrum är därför – och 
med hänsyn till att endast kroppsskada och sjukdom är relevant – betydligt 
snävare än det för misshandel.1720

Av särskild betydelse för det straffbara området för vållande till kropps-
skada är vårdnadshavares tillsynsplikt enligt 6:2 FB. Vårdnadshavare sva-
rar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, 

1715. Synnerlig hänsynslöshet kan också ha förelegat när flera personer allvarligt miss-
handlat en ensam person. Även när den tilltalade annars visat synnerlig brutalitet, t.ex. när 
grovt våld använts mot en närstående kvinna som tidigare utsatts för upprepade och allvar-
liga övergrepp från gärningsmannen, kan det vara fråga om synnerlig hänsynslöshet. Prop. 
2009/10:147 s. 38.

1716. Svea Hovrätt dom 2012-03-26 i mål B 786-12.
1717. Pappan dömdes även för grov misshandel och dopingbrott, till fängelse i fem år. 

Svea Hovrätt dom 2012-03-26 i mål nr B 786-12.
1718. Omständigheterna avgör om rubriceringen blir vållande till kroppsskada eller vål-

lande till sjukdom.
1719. RH 1995:94.
1720. Jareborg & Friberg (2010) s. 31.
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utveckling och övriga omständigheter. I syfte att hindra att barnet orsakar 
skada för någon annan ska vårdnadshavare svara för att barnet står under 
uppsikt eller för att andra lämpliga åtgärder vidtas. Ett exempel på vål-
lande till kroppsskada genom bristande tillsyn återfinns i en tingsrättsdom 
från 2012. En femårig pojke påträffades livlös på en bassängbotten på en 
badanläggning. Genom att inte befinna sig i pojkens närhet, och därmed 
hålla betryggande uppsyn, bedömdes mamman ha eftersatt sitt tillsynsan-
svar och orsakat sonens kroppsskada (i form av medvetslöshet) genom sin 
oaktsamhet.1721

Ansvar för vållande till kroppskada kan också avse klarlagda misshan-
delsskador, där bedömning av gärningsmannens uppsåt att orsaka ska-
dorna är den centrala punkten. Fallen av den typen behandlas fördjupat i 
ett särskilt avsnitt nedan.1722

Straffet för vållande till kroppsskada eller sjukdom är böter eller fäng-
else i högst sex månader. Brottet får normalt, om det inte är grovt, åtalas av 
åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat 
ur allmän synpunkt. Sådan angivelse från målsäganden krävs dock inte 
om brottet riktar sig mot någon som inte fyllt arton år.1723 Om brottet är 
grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömning av om brottet är 
grovt ska särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet riskta-
gande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild 
uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något 
annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt 
slag (3:8 st. 2 BrB).

5.2.2.4 Framkallande av fara för annan

Om någon konkret skada inte har inträffat eller ens åsyftats, men någon av 
grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada 
eller allvarlig sjukdom kan ansvar enligt bestämmelsen i 3:9 BrB om fram-
kallande av fara för annan aktualiseras. För straffstadgandets tillämplighet 
krävs grov oaktsamhet samt att fara funnits för livet eller för svår kropps-
skada eller allvarlig sjukdom. Det måste ha varit fråga om en konkret fara: 
För att avgöra om någon utsatts för fara i lagrummets mening måste det 
bedömas vilken sannolikhet som förelåg för att effekten skulle inträffa.1724

I NJA 2008 s. 1060 var fråga om framkallande av fara för annan genom 
utplacering av plankor försedda med ett stort antal uppstickande spikar. 
HD hade att bedöma vilken eller vilka skador som skulle kunna drabba en 
person som hade att till fots passera de uppstickande spikarna. Ett exempel 
på svår kroppsskada som hade kunnat tänkas uppstå var att någon vital 
och ömtålig kroppsdel skulle skadas, om den person som skulle passera 

1721. Örebro tingsrätt dom 2012-06-07 i mål nr B 1958-12.
1722. Avsnitt 5.2.6.2.
1723. 3:12 st. 2 BrB.
1724. Se t.ex. NJA 1987 s. 490 och NJA 2008 s. 1060.
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spikarna av någon anledning tappade balansen, eller att ett sår infekteras 
på ett elakartat sätt, eller att en spik skulle gå igenom foten så olyckligt att 
delar vitala för fotens funktion skulle träffas och slås ut för kanske lång 
tid. HD konstaterade att risken för skada var konkret, men sannolikheten 
för att drabbas av en svår kroppsskada var så låg att risken inte var beak-
tansvärd.1725

I RH 1981:10 hade en kvinna uppmärksammat att hennes 4-åriga dot-
ter intagit ett okänt antal tabletter lugnande medicin. Hon hade också fått 
giftinformationscentralens bestämda besked att hon omedelbart borde 
söka sjukhusvård för barnet. Hon underlät dock att göra detta och begav 
sig till sjukhus med dottern först ungefär tolv timmar efter tablettintaget. 
Med hänsyn till den ovisshet som rått om hur många tabletter som barnet 
fått i sig fann hovrätten att modern utsatt barnet för fara för – åtminstone – 
allvarlig sjukdom, och att hon varit grovt oaktsam.1726

Bestämmelsens tillämpningsområde i relation till vållande till kropps-
skada (3:8 BrB) bör också uppmärksammas. I den tidigare refererade tings-
rättsdom där en mamma eftersatt sitt tillsynsansvar när en femårig pojke 
påträffades på en bassängbotten, prövades också om förutsättningarna för 
framkallande av fara för annan var uppfyllda.1727 Domstolen konstaterade 
att konkret fara rent faktiskt förelegat, då barnet påträffats cyanotisk på 
bassängens botten utan puls och andning. I prövningen av om modern age-
rat grovt oaktsamt – något som är mer flagrant än exempelvis vad som är 
att bedöma som ogenomtänkt, klandervärt eller oansvarigt – tog domsto-
len hänsyn till att femåringen vistats på badet för första gången och inte 
var simkunnig och att därmed risken för att han oövervakad skulle kunna 
hamna i en farlig situation varit beaktansvärd. Att modern gett pojkens 
åttaårige storebror uppgift att hålla lite extra koll på pojken bedömdes 
dock som en försiktighetsåtgärd, även om det i sig inte ansågs tillräckligt 
eller motiverat. Hon hade också placerat barnet ett tiotal meter ifrån sig 
där han varit väl synlig för henne. Slutsatsen var att modern inte hade haft 
en konstant och betryggande tillsyn över barnet, men hon kunde under 
omständigheterna ändå inte kunde bedömas som grovt oaktsam.1728 Ett 
grovt oaktsamt beteende ska, enligt praxis, i det närmaste vara att bedöma 
som uppsåtligt.1729 Straffet för framkallande av fara för annan är böter eller 
fängelse i högst två år.

1725. Angående detta rättsfall, se även Boucht (2009).
1726. Eftersom modern sökte sjukhusvård för flickan innan hon hos flickan iakttagit några 

tecken på förgiftning, ansågs påföljden kunna bestämmas till böter. RH 1981:10.
1727. Örebro tingsrätt dom 2012-06-07 i mål nr B 1958-12.
1728. Agerandet ansågs visa på ett förhållningssätt som låg mycket långt från en uppsåtlig 

gärning Örebro tingsrätt dom 2012-06-07 i mål nr B 1958-12.
1729. Se t.ex. NJA 2004 s. 176 och RH 2008:15.
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5.2.3 Brott mot barnets frihet eller frid
5.2.3.1 Inledning: psykisk misshandel och tvång

Brotten i 4 kap. BrB riktar sig mot annans frihet i skilda hänseenden eller 
kränkningar av andra rent personliga intressen, som inte är av ekonomiskt 
slag och som kan sammanfattas under beteckningen frid.1730 I det följande 
behandlas straffbestämmelserna rörande olaga frihetsberövande, olaga 
tvång, olaga hot, ofredande och till sist det sammansatta brottet grov frids-
kränkning, som består av gärningar enligt 3,4 och 6 kap. BrB.1731 I flera fall 
kommer brotten mot barnets frihet och frid i kontakt med den tillsynsplikt 
som åligger vårdnadshavare enligt 6:2 FB, enligt vilken barnets vårdnads-
havare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess 
ålder, utveckling och övriga omständigheter.

5.2.3.2 Olaga frihetsberövande, m.m.

Bestämmelsen om olaga frihetsberövande i 4:2 BrB tar sikte på den som, 
utan att göra sig skyldig till människorov eller människohandel, för bort 
eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne frihe-
ten. För tillämpning av bestämmelsen krävs att någon berövats sin frihet. 
Ett frihetsberövande kan ske genom att någon bortförs eller spärras in, 
eller genom att någon binds eller på annat sätt förhindras att förflytta sig 
från en viss plats.1732

Att beröva någon friheten kan dock vara rättsenligt, dvs. ha laga grund. 
I sammanhanget berörs särskilt tillsynsplikten enligt 6:2 FB. För att föräl-
ders tillsynsplikt över barn ska ge stöd för frihetsberövande – som annars 
skulle utgöra brott enligt 4:2 BrB – måste det dock röra sig om gärningar 
som framstår som klart godtagbara.1733

Ett exempel på handlande som bedömdes gå utanför området för barn-
skötares tillsynsplikt återfinns i RH 2008:36. Barnskötaren hade, under 
en tidsperiod om 3–5 minuter, stängt in ett femårigt barn genom att hålla 
för dörren till det rum där hon placerat barnet. Barnet hade visserligen 
betett sig aggressivt och upprört, men hovrätten fann att den uppkomna 
situationen inte varit sådan att det varit motiverat att stänga in barnet – 
ens kortvarigt – ensamt i ett avskilt rum, varför barnskötaren dömdes för 
olaga frihetsberövande. Exempel på förälders olaga frihetsberövande och 
överskridande av tillsynsplikt kan vara att ett barn får vistas i en garderob 
under 5–10 minuter i bestraffande syfte.1734

1730. Prop. 1962:10, del B, s. 99.
1731. I prop. 2012/13:108 föreslås att även gärningar enligt 12 kap. BrB och överträdelser 

av kontaktförbud ska kunna omfattas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
1732. Jareborg & Friberg (2010) s. 45. Andra sätt att frihetsberöva kan t.ex. vara att ställa 

någon under bevakning eller undanskaffa nödvändiga framkomstmedel; t.ex. ta båten från 
den som befinner sig på en enslig ö eller ta rullstolen från en invalid. A.a. s. 45.

1733. Jareborg & Friberg (2010) s. 46.
1734. Svea Hovrätt dom 2008-09-12 i mål nr B 3128-08.
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Som exempel kan också nämnas domen mot den s.k. Uppsalapappan, 
som under cirka sju månaders tid förvägrat tre av sina barn att lämna 
bostaden.1735 Barnen, som vid tidpunkten var 12, 13 respektive 16 år 
gamla, var förbjudna av pappan att lämna lägenheten de bodde i och för-
vägrades därmed bland annat möjligheten att gå i skolan. Barnen gjorde 
inga försök att trotsa förbudet, på grund av rädsla för den bestraffning som 
då skulle följa. Pappan bedömdes vida ha överstigit den rätt och skyldighet 
som vårdnadshavare har att bestämma i frågor som rör barns personliga 
förhållanden och dömdes för olaga frihetsberövande.1736

Straffet för olaga frihetsberövande är fängelse i lägst ett och högst tio år, 
eller om brottet är mindre grovt, böter eller fängelse i högst två år. Brottets 
svårhetsgrad bestäms i första hand utifrån frihetsberövandets varighet, och 
straffskalan för mindre grova fall avser främst helt kortvariga frihetsberö-
vanden.1737 Förutom tidsrymden beaktas arten av intrånget i annans frihet 
och omständigheterna i övrigt. En omständighet som i övrigt bör beaktas är 
i vad mån frihetsintrånget inneburit fysiskt eller psykiskt lidande eller kränk-
ning för offret.1738 Olaga frihetsberövande gränsar också till ofredande.1739 
Att genom hänsynslöst beteende stänga in ett barn i ett torkskåp eller i ett 
värdeskåp, helt kortvarigt, har av tingsrätt bedömts som ofredande.1740 Om 
det olaga frihetsberövandet varit förenat med misshandel enligt 3:5–6 BrB, 
ska gärningsmannen även dömas för misshandeln.

En kvalificerad form av olaga frihetsberövande är brottet människorov 
i 4:1 BrB. För människorov döms den som bemäktigar sig och för bort eller 
spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller 
henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller 
att öva utpressning.1741 Kvalificeringen i jämförelse med olaga frihetsberö-
vande utgörs av att själva frihetsberövandet måste bestå i att offret förs bort 
eller spärras in, och att gärningsmannen därigenom bemäktigar sig offret. 
Frihetsberövandet måste också ske med överskjutande uppsåt att skada till 
liv eller hälsa, att tvinga offret till tjänst, eller att öva utpressning.1742 Män-
niskorov tar sikte på mycket allvarliga frihetsbrott, som exempelvis kid-
nappning för utövande av utpressning, tagande av gisslan eller när någon 
förs bort för att utsättas för sexualbrott.1743

I detta sammanhang bör också nämnas brottet egenmäktighet med barn , 
som i BrB sorterar under brotten mot familj, 7:4 BrB. Brottet är subsidiärt 

1735. Svea Hovrätt dom 2009-10-09 i mål nr B 6964-09.
1736. ”Uppsalapappan” dömdes för olaga frihetsberövande, misshandel och olaga hot till 

fängelse i två år. Svea Hovrätt dom 2009-10-09 i mål nr B 6964-09.
1737. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 2 §.
1738. Jareborg & Friberg (2010) s. 46 och Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren 

till 4 kap. 2 §.
1739. Om ofredande, se avsnitt 5.2.3.5.
1740. Borås tingsrätt dom 2012-05-02 i mål nr B 228-12.
1741. Straffet för människorov är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller 

på livstid. Är brottet mindre grovt, döms till fängelse i högst sex år. 4:1 BrB.
1742. Se vidare Jareborg & Friberg (2010) s. 39 f.
1743. Jareborg & Friberg (2010) s. 39.
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till de bestämmelser som behandlats närmast ovan, och tar sikte på den som 
obehörigen skiljer ett barn under 15 år från någon som har vårdnaden om 
barnet, respektive den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om 
ett barn under 15 år och utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet 
eller den som ska ha vårdnaden och obehörigen bemäktigar sig barnet och 
därigenom själv tar sig rätt.1744 Därtill gäller bestämmelsen den som obehö-
rigen skiljer ett barn under 15 år från någon som vårdar barnet med stöd 
av LVU, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

Straffansvaret för egenmäktighet med barn ser med andra ord olika ut 
beroende på om gärningsmannen är vårdnadshavare eller inte. Uttrycket 
”obehörigen skiljer” (barnet från vårdnadshavaren) omfattar såväl bort-
föranden som kvarhållanden.1745 När gärningsmannen är vårdnadshavare 
används i bestämmelsen istället begreppet ”egenmäktigt bortför”, och för 
ansvar krävs frånvaro av beaktansvärda skäl för handlandet. Anledningen 
till att beaktansvärda skäl utesluter brott är att det ska kunna finnas ett 
visst utrymme för en vårdnadshavare att göra något för att skydda bar-
net mot den andre vårdnadshavaren. Som exempel på beaktansvärda skäl 
anges i doktrin att bortförandet sker med avsikt att skydda barnet mot 
övergrepp eller ohälsa, om de risker som barnet löper kan antas undanrö-
jas eller motverkas genom miljöbytet (bortförandet).1746 Vårdnadshavares 
kvarhållande av ett barn, mot den andra vårdnadshavarens vilja, omfattas 
inte av bestämmelsen, under förutsättning att barnet hålls kvar på en plats 
dit det ursprungligen förts i samförstånd mellan vårdnadshavarna.1747

Fridskränkningsutredningen har föreslagit att begreppet bortförande 
(ifråga om vårdnadshavare) ersätts med begreppet skiljer, dvs. ”vårdnads-
havare som utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den 
andra vårdnadshavaren”.1748 Därmed skulle även olovliga kvarhållanden 
(utan beaktansvärda skäl) vid gemensam vårdnad omfattas av straffansva-
ret.1749  Brottet egenmäktighet med barn  riktar sig mot obehöriga ingrepp i 

1744. Det sistnämnda, ”om den som ska ha vårdnaden och obehörigen bemäktigar sig 
barnet och därigenom själv tar sig rätt” har att göra med att konflikter i sådana avseenden ska 
lösas med stöd av 21 kap. FB, för undvikande av att barn hämtas under uppslitande scener. 
Den som inte är vårdnadshavare, och vägrar att lämna ut barnet, kan dock begå brott enligt 
den första meningen i 7:4 BrB. Se vidare Jareborg & Friberg (2010) s. 122 f.

1745. Behörigt skiljande kan t.ex. ske med stöd av LVU. Se vidare Jareborg & Friberg 
(2010) s. 121.

1746. Jareborg & Friberg (2010) s. 122. Den allmänna bestämmelsen om nöd (24:4 BrB) 
gäller givetvis också.

1747. Se NJA 2006 s. 708 och NJA 2007 s. 326.
1748. SOU 2011:85 s. 149.
1749. Som skäl till ändringen anfördes avsaknad av bärande skäl för att straffansvaret 

ska vara annorlunda utformat beroende av om det är en av barnets vårdnadshavare eller 
någon utan del i vårdnaden som olovligen skiljer barnet från dess vårdnadshavare. Effekten 
för barnet när det utan beaktansvärda skäl skiljs från min invanda miljö torde många gånger 
vara densamma oberoende av om skiljandet sker genom ett bortförande eller ett kvarhållande. 
Därtill ansågs intrånget i den andra vårdnadshavarens rätt kunna vara betydande även vid 
olovliga kvarhållanden. Se vidare SOU 2011:85 s. 149 ff.
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vårdnadshavares rätt enligt FB och avser därmed i första hand att skydda 
vårdnadshavares intressen.1750

5.2.3.3 Olaga tvång

Den som genom misshandel eller eljest med våld eller hot om brottslig gär-
ning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något, döms enligt 4:4 BrB 
för olaga tvång. Bestämmelsen om olaga tvång avser också den som med 
sådan verkan utövar otillbörligt tvång genom hot att åtala eller ange annan 
för brott eller att om annan lämna menligt meddelande. Straffstadgandet 
avser att skydda individens handlingsfrihet.1751

Tvånget ska enligt bestämmelsen ske genom våld (misshandel eller eljest 
med våld) eller genom hot om brottslig gärning. Misshandel inbegriper att 
man försätter någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.1752 Med våld 
avses inte endast misshandel och annat fysiskt betvingande, utan också 
lindrigare former av våldsanvändning mot en annan person. Det krävs 
dock att våldet varit av sådan styrka att det övervunnit ett motstånd från 
den andres sida. Att tränga undan någon, att hålla fast någon och att slå 
någon, anses vara typexempel på våld mot person.1753 Tvång medelst hot 
om brottslig gärning kan omfatta fall då någon tvingar annan genom våld 
som riktar sig mot den andres egendom. Detta kan exempelvis vara att 
någon tvingar annan att lämna en upplysning genom att börja slå sönder 
hans tillhörigheter. Våldet verkar då tvingande genom att det innefattar hot 
om fortsatt skadegörelse. Hotet kan också avse en brottslig gärning mot en 
annan person än den tvungne.1754

Vidare kan tvånget utövas genom hot om att ange annan för brott eller 
att om annan lämna ett menligt meddelande; en förutsättning för ansvar 
är här att tvånget är otillbörligt. Uttrycket menligt meddelande ska enligt 
doktrinen tolkas restriktivt, och hänför sig i regel till privat- eller yrkeslivet, 
ifråga om något som den tvungne vill hålla hemligt och som hotar framfö-
ras i syfte att skada. Exempel är att vederbörande anges ha haft eller ha en 
viss sexuell förbindelse eller ha en viss sexuell läggning.1755 Bedömningen 
av om ett tvång ska anses otillbörligt i det enskilda fallet ska prövas med 
hänsyn främst till syftet (ändamålet) för tvånget.1756

Att tvinga någon att tåla, göra eller underlåta något straffbeläggs 
i bestämmelsen. Det kan vara att bli tvingad att ge upplysningar, att bli 
buren, avklädd, bemålad, överhälld med avfall eller dylikt, eller bli inte 

1750. Se här vidare – särskilt kring den eventuella betydelsen av barnets vilja vid brottet – 
Zila (2004) s. 192 ff.

1751. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 4 kap. 4 §.
1752. Prop. 1962:10, del B, s. 107.
1753. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 4 kap. 4 § och Jareborg & Friberg 

(2010) s. 47.
1754. Jareborg & Friberg (2010) s. 48.
1755. Jareborg & Friberg (2010) s. 48.
1756. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 4 kap. 4 §.
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endast tillfälligt fasthållen.1757 När det handlar om barn i relation till deras 
föräldrar blir tillämpningen därmed vid första anblick något problema-
tisk. Att någon blir buren, avklädd, etcetera, är utifrån det perspektivet en 
naturlig del i själva handhavandet av ett barn. Huvudfrågan blir därför i 
vilket syfte tvånget företas och framför allt om det föregåtts av våldsan-
vändning eller hot om brottslig gärning.

Ett exempel till illustration av bestämmelsens tillämpningsområde kan 
vara ett hovrättsavgörande från 2005.1758 En pappa hade åtalats för olaga 
tvång för att med hot om brottslig gärning ha tvingat sina 8–9-åriga söner 
att endast iförda pyjamas eller underkläder stå utomhus i kyla, och vid 
flertalet tillfällen mörker, under flera minuter på fastighetens altan. Åtalet 
gällde också ett tillfälle då pappan, med underförstått hot om misshan-
del eller ofredande, beordrat sönerna att utan ytterkläder och skor ställa 
sig på fastighetens altan, varefter han tvingat dem att ta av sig ett klädes-
plagg i taget tills barnen endast varit iförda kalsonger. Pappan hade inte 
med uttryckliga ord hotat barnen med viss gärning, men tingsrätten – vars 
bedömning hovrätten instämde i – fann det tydligt, utifrån uppgifter om 
pappans förhållningssätt under åren, att han stödde sin begäran om att 
barnen skulle gå ut på altanen med att han annars kunde komma att bli arg 
och agera som han brukade, dvs. med hårda ord och med hår- eller öron-
dragningar. Hotet var med andra ord underförstått. Pappans förklaring om 
orsaken till att pojkarna skulle klä av sig; att han höll på att tvätta och att 
han efterhand la in deras plagg i tvättmaskinen, framstod för hovrätten 
som en efterhandskonstruktion med ringa trovärdighet. Pappan dömdes i 
samma mål för olaga tvång även för att med underförstått hot om misshan-
del (eller ofredande) ha tvingat sin son med hjärtproblem att flera gånger 
gå fram och tillbaka till en affär belägen omkring 500 meter från bostaden, 
vilket medfört att pojken fått ont i hjärtat och blivit utmattad.1759

I ett hovrättsavgörande från 2012 ansågs kravet på hot om brottslig 
gärning inte uppfyllt. En pappa hade åtalats för olaga tvång på den grun-
den att han vid upprepade tillfällen hade uppmanat tre av sina barn att gå 
ner i källaren och stanna där med dörren stängd och lyset släckt. Barnen 
rättade sig eftersom de, mot bakgrund av tidigare våldshandlingar från 
pappans sida, inte vågade opponera sig. Tingsrätten fann det i samman-
hanget tveksamt att en uppmaning om att gå ner i källaren kunde utgöra 
ett förtäckt hot om brottslig gärning, och ogillade åtalet. Hovrätten, som 
visserligen dömde både pappan och mamman för grov fridskränkning av 
barnen genom upprepade misshandel sgärningar, konstaterade att pappan 
vid upprepade tillfällen uppmanat åtminstone två av barnen att gå ner i 
källaren och stanna där med dörren stängd och ljuset släckt. Det ansågs 
dock inte vara visat att pappan genom (underförstått eller uttryckligt) hot 

1757. SOU 2001:72 s. 330.
1758. Svea hovrätt dom 2005-07-07 i mål nr B 3824-05.
1759. Svea hovrätt dom 2005-07-07 i mål nr B 3824-05
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om brottslig gärning tvingat barnen att tåla vistelsen i källaren. Åklagaren 
hade heller inte påstått att barnen genom misshandel eller annars med 
våld tvingats ner.1760 Här kan också noteras närheten till tillämpningsom-
rådet för olaga frihetsberövande (4:2 BrB), med exemplet att ett barn låtits 
vistas – inlåst – i en garderob under 5–10 minuter.1761

Bland andra exempel på vad domstolar har funnit vara olaga tvång kan 
nämnas att tvinga ett barn att tåla att bli fasthållen i benen och hänga 
ut genom ett fönster, och att tvinga ett barn att under förnedrande for-
mer dricka en blandning av sirap och vatten.1762 Vidare kan olaga tvång 
ur rättspraxis också illustreras av NJA 1983 s. 339, där en 15-årig pojke 
tillgripit en motorcykel tillhörig gärningsmannens son. Till följd av detta 
tvingade gärningsmannen pojken att lägga sig ned varefter gärningsman-
nen tömde en tunna fylld med latrinavfall över honom. Straffet för olaga 
tvång är böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms till 
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

5.2.3.4 Olaga hot

Den som lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning 
på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för 
egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms enligt 4:5 BrB 
för olaga hot. Med stadgandet om olaga hot är avsikten främst att bereda 
straffrättsligt skydd för vissa angrepp mot den enskildes känsla av trygghet  
till person och egendom. Brottet är ett fridsbrott.1763

Det är enligt bestämmelsen tillräckligt att hotet är ägnat att hos den 
hotade framkalla allvarliga farhågor att hotet ska verkställas: Man fäster i 
bedömningen främst avseende vid hur situationen har tett sig från den hota-
des synpunkt.1764 Hotet behöver inte vara öppet, utan kan vara förtäckt, 
dvs. antytt genom vad som sägs eller görs. Från det straffbara området ute-
sluts sådana fall då det för den hotade var uppenbart att hotet inte kunde 
ha varit allvarligt menat.1765

För straffbarhet är det inte nödvändigt att hotet går ut på en gärning 
riktad mot den hotade; hotet kan också gälla åtgärder mot en tredje man, 
exempelvis en nära anhörig till den hotade.1766 I RH 1997:168 riktades 
hotelserna mot en kvinna och hennes barn i deras hem. Mannen, som även 
ryckte och slog på dörren, yttrade att han skulle slå ihjäl såväl kvinnan 
ifråga som hennes barn.

1760. Svea Hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11.
1761. Svea Hovrätts dom 2008-09-12 i mål nr B 3128-08 och ovan avsnitt 5.2.3.2.
1762. Det sistnämnda var en ”äcklig dryck” som barnet själv blandat i en flaska tillhörigt 

ett syskon. Se Svea Hovrätt dom 2010-05-25 i mål nr B 5741-09.
1763. Prop. 1992/93:141 s. 30, Jareborg & Friberg (2010) s. 53 och Berggren m.fl. (2012, 

Zeteo) Kommentar till 4 kap. 5 §.
1764. Prop. 1992/93:141 s. 30.
1765. Jareborg & Friberg (2010) s. 53 f.
1766. Jareborg & Friberg (2010) s. 54.
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Bestämmelsen har också tillämpats i ett fall där en pappa till sin son sagt 
att han skulle hacka honom i bitar om han inte lydde. Uttalandet skedde på 
ett sådant sätt och i ett sådant sammanhang att det varit ägnat att hos sonen 
framkalla allvarlig fruktan för hans säkerhet till person. Pappan dömdes i 
samma mål också för grov fridskränkning avseende sin andre son.1767

I ett annat avgörande bedömdes en höjd hand och uttalandet ”vad fan 
gör du” inte utgöra olaga hot.1768 Under pågående misshandel av barnets 
mamma hade en 12-årig flicka kastat in en trästock eller liknande i rum-
met, i syfte att avleda förövarens (mammans sambos) uppmärksamhet. När 
mammans sambo då uttalade ”vad fan gör du” blev flickan rädd och trodde 
att han skulle slå henne. Tingsrätten bedömde att mannen med agerandet 
i vart fall insett risken att flickan skulle bli rädd och varit likgiltig inför att 
hans agerande skulle få den effekten. Hovrätten tog istället fasta på man-
nens invändning att hans syfte var att tillrättavisa flickan, för att hon kastat 
ett vedträ som nästan träffade hennes lillasyster, och fann det inte vara utrett 
att hans agerande varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos flickan.1769

Ett ytterligare tillämpningsexempel utgörs av ett hovrättsavgörande 
från 2013, där föräldrarna gjorde sig skyldiga till olaga hot genom att hän-
visa till en pinne och ett skärp med det underförstådda syftet att redskapet 
skulle komma till användning om barnet inte lydde.1770

Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. För grova 
fall är straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. I förarbetena 
anges att faktorer av betydelse vid bedömning av om brottet är grovt är, 
förutom hotets innebörd och hur akut det framstår, om hotet riktats mot 
någon med en särskilt skyddslös ställning eller om det är fråga om uppre-
pade allvarliga hot .1771

5.2.3.5 Ofredande

Enligt 4:7 BrB döms den som handgripligen antastar eller medelst skott-
lossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar 
annan, för ofredande. Vid tillämpning av bestämmelsen om ofredande ska 
beaktas den avgränsning av det straffbelagda området som följer av andra 
straffbestämmelser: främst rörande misshandel, förolämpning och sexuellt 
ofredande.1772

Under uttrycket handgripligen antastar faller exempelvis att någon 
avsiktligen knuffar eller sätter krokben för annan, tillfälligt håller fast 

1767. Pappan dömdes till fängelse i sex månader. Svea Hovrätt dom 2004-04-27 i mål B 
9427-03.

1768. Hovrätten för Nedre Norrland dom 2011-09-30 i mål nr B 836-11.
1769. Mannen dömdes i hovrätten endast för grov kvinnofridskränkning mot barnens 

mamma. Det ansågs försvårande att våldet vid flera tillfällen skett i närvaro av barnen. Hov-
rätten för Nedre Norrland dom 2011-09-30 i mål nr B836-11.

1770. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-03-18 i mål nr B 2018-12.
1771. Prop. 1992/93:141 s. 31.
1772. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren till 4 kap. 7 §.
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annan eller rycker eller sliter i hans kläder.1773 Ofredande kan också ske 
medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst bete-
ende. Exempel på annat hänsynslöst beteende är att någon stör sina gran-
nar med högljudd musik, trakasserar någon genom telefonterror, allvarligt 
skrämmer någon, lämnar ett falskt meddelande om att någon närstående 
har dött, eller drar undan stolen när någon annan ska sätta sig ned.1774 
Omfattande och systematiska trakasserier, till exempel vid mobbing eller 
annat psykiskt våld, kan utgöra sådana hänsynslösa beteenden som är att 
bedöma som ofredande.1775

För att en gärning ska anses innebära ett ofredande genom hänsynslöst 
beteende krävs enligt förarbetena att den enligt vanlig värdering kan sägas 
utgöra en kännbar fridskränkning.1776 Uttrycket hänsynslöst beteende ska 
läsas i förening med det både i själva brottsbeskrivningen och i brottsnam-
net använda uttrycket ofredande.1777

Av rättspraxis framgår bland annat att under stadgandet faller att någon 
spottar en person i ansiktet.1778 En teaterstuderande som läst upp två berät-
telser med sexuellt innehåll för en grupp förskolebarn bedömdes genom 
hänsynslöst beteende ha ofredat barnen.1779 Däremot har en hyresvärds 
uttalanden till en hyresgäst att hennes barn var horungar, att hon var den 
största fittan som gått i ett par skor samt att hon var en djävla hora, inte 
ansetts utgöra ofredande.1780 Kränkande uttalanden till en annan person 
kan istället utgöra förolämpning; för ofredande krävs som nämnts att 
handlandet innefattat en kännbar fridskränkning.1781

I opublicerad rättspraxis finns vidare exempel på handlingar i bestraff-
ningssyfte som inte ansetts utgöra misshandel eller andra brott, men väl 
ofredande. Till exempel dömdes en far som band ihop sitt barns händer 
för ofredande, och en far och mor som tvingade ett olydigt barn att stå på 
knäna med upprätt kropp och ansiktet mot väggen.1782 Vidare har en pappa 
dömts för ofredande som gett sin son ett lätt slag över håret. Den 15-årige 
sonen hade grälat med sina föräldrar, skrikit och kastat saker varefter han 

1773. SOU 1953:14 s. 169, prop. 1992/93:141 s. 32.
1774. Att någon allvarligt skrämmer en annan genom att anordna nattliga spökerier anges 

som ett något föråldrat men otvivelaktigt exempel på ofredande. Prop. 1992/93:141 s. 32. 
Under straffbudet faller också handgripligt störande av kvinnofriden, exempelvis att hindra 
en kvinna från att komma fram, ta henne under armen för att förmå henne följa med eller 
antasta henne med klappar. Jareborg & Friberg (2010) s. 58 och prop. 1992/93:141 s. 32. 
Här omkring angränsar tillämpningsområdet till sexuellt ofredande enligt 6:10 st. 2 BrB, se 
avsnitt 5.2.5.4 nedan.

1775. Detta anfördes i förarbetena till den höjning av straffmaximum för ofredande som 
gjordes 1993. Prop. 1992/93:141 s. 32.

1776. SOU 1953:14 s. 169.
1777. Prop. 1962:10, del B, s. 117.
1778. Se NJA 2005 s. 738 och NJA 1999 s. 725.
1779. RH 2006:57.
1780. NJA 2000 s. 661.
1781. NJA 2000 s. 661. Om förolämpning, se avsnitt 5.2.4.2 nedan.
1782. Svea Hovrätts dom 2008-09-12 i mål nr 3128-08.
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fått ett lätt slag över håret på huvudets ena sida. Slaget orsakade ingen 
smärta. Pappan åtalades för misshandel alternativt ofredande, och hovrät-
ten anförde att en förälder inom ramen för uppfostran av sina barn måste 
få ta till vissa medel som i andra sammanhang skulle anses vara fridskrän-
kande. Men genom att utdela ett slag – oaktat att slaget var så löst att det 
inte orsakat någon smärta – hade fadern passerat den gräns för vad som kan 
anses straffritt i den aktuella situationen. Mannen dömdes för ofredande 
till 30 dagsböter.1783 Däremot ansågs den styvfar ha agerat försvarligt som 
knuffat eller föst ner sin sambos 12-åring i sängen och hållit fast honom i 
axlarna några sekunder. Mot bakgrund av att skrik och okvädningsord från 
pojken mot modern föregått styvfaderns ingripande bedömde hovrätten att 
handlandet legat inom ramen för vad som får anses straffritt.1784 Att blåsa 
cigarettrök i ansiktet på ett litet barn har ansetts kunna utgöra ofredande.1785

Ett hovrättsavgörande från 2012 belyser ytterligare området för vad 
som betraktas som försvarliga föräldraingripanden . En pappa var åtalad 
för ofredande av sin 7-årige son på den grunden att han mot sonens vilja 
klippt av honom håret med en hårklippningsmaskin och lyft upp honom i 
jackan, vilket resulterade i att sonen blev så rädd att han kissade på sig.1786 
I målet gjorde fadern gällande att han endast tagit sitt föräldraansvar och 
eftersom ingen anledning ansågs ha framkommit att ifrågasätta det, kon-
staterade domstolen att vidtagna åtgärder måste anses ligga inom föräldra-
ansvaret och vara straffria.1787

Ett annat exempel är det avgörande som refererades avseende misshan-
del (i avsnitt 5.2.2.2 ovan) där en pappa lyft sin knappt tvååriga dotter i 
överarmarna och skakat henne med inte obetydlig kraft.1788 Här prövades 
om skakningarna kunde anses utgöra ett sådant handgripligt antastande 
som avses i bestämmelsen om ofredande. Centralt för bedömningen ansågs 
vara den situation i vilken fadern agerat och vilken avsikt han haft med 
sitt handlande. Han hade själv uppgivit att han skakade dottern på grund 
av att hon led av något som kallades nattskräck; han behövde få henne att 
vakna. Hovrätten fann att faderns sätt att väcka barnet varit högst olämp-
ligt. Något annat hade dock inte framkommit än att han ändå handlat 
med sin dotters bästa för ögonen, varför åtalet ogillades. I sammanhanget 

1783. Göta Hovrätt dom 2008-09-10 i mål nr B 779-08.
1784. Svea Hovrätt dom 2010-05-06 i mål nr B 9293-09. Mannen dömdes i tingsrätt för 

ofredande till 30 dagsböter.
1785. Se Malmö tingsrätt dom 2012-04-02 i mål nr B 1215-12. Mamman stod i detta fall 

också åtalad för att ha låtit sin knappt fyraårige son dricka öl, och dömdes i den delen för 
olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 3:9 och 11:7 alkohollagen (2010:1622).

1786. Han var samtidigt åtalad för misshandel för att ha dragit ut en lös mjölktand på 
sonen, och därigenom ha orsakat smärta och sårskada, samt för olaga hot för att han hållit en 
kniv mot pojkens hals och samtidigt uttalat att han skulle skära honom om han inte kontak-
tade sin far oftare. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-10-12 i mål nr B 1873-12.

1787. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-10-12 i mål nr B 1873-12.
1788. Eftersom någon säker slutsats inte gick att dra vad gäller förekomsten av smärta 

ansågs rekvisiten för misshandel inte vara uppfyllda. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 
2012-11-06 i mål nr B 554-12.
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uttalade domstolen att även om en vårdnadshavares bedömning av vilka 
åtgärder som bör vidtas är felaktig – och han eller hon på grund av den 
bedömningen gör sig skyldig till ett handgripligt antastande – kan detta 
inte automatiskt medföra att handlandet utgör en straffbar gärning. I sam-
manhanget hänvisades även till det ovan refererade avgörandet där fadern 
bland annat åtalades för misshandel för att han dragit ut en lös mjölktand 
på sin son, i syfte att skydda pojken från att svälja tanden under natten.1789

HD prövade i NJA 2005 s. 712 frågan huruvida barn som bevittnar 
våld  mot närstående kan anses vara utsatta för ofredande. Bakgrunden var 
att tingsrätten dömt en man för ofredande (som del i grov fridskränkning 
enligt 4:4 a BrB) för att vid ett stort antal tillfällen ha låtit sina barn bevittna 
det upprepade våld och de många hot som han utsatt barnens mor för. 
Tingsrätten fann att detta måste anses utgöra en allvarlig och kännbar frids-
kränkning för barnen. Gärningsmannen måste ha insett att barnen skulle 
komma att kränkas av hans beteende mot deras mamma och han hade 
därmed uppsåt till att ofreda barnen.1790 Hovrätten gjorde en annan bedöm-
ning och menade att det kan tyckas vara hänsynslöst mot ett barn att låta 
det bevittna föräldrarnas våldsutövning, men att det inte finns stöd för att 
en person som har bevittnat ett brott därigenom blivit ofredad enligt 4:7 
BrB. Hovrätten hänvisade också till att barns situation när de bevittnar för-
äldrars våld på senare tid hade uppmärksammats i lagstiftningsärenden.1791

 Riksåklagaren överklagade hovrättens dom avseende ansvar för ofre-
dande av de barn som varit tvungna att bevittna upprepade vålds- och 
hotgärningar, och anförde bland annat följande:

I belysning av bland annat de kriminalpolitiska ambitionerna att stärka skyd-
det för barn i utsatta situationer som kommit till uttryck i lagstiftningen under 
senare år hävdar jag att ett beteende, som innebär att en person låter sina barn 
bevittna upprepat våld och hot mot deras förälder, också är ett självständigt 
brott mot barnen.1792

HD uppgav sig inte betvivla att det för barn generellt sett innebär en allvarlig 
påfrestning att behöva bevittna övergrepp från den ena förälderns sida mot 
den andra. HD angav också att intresset av att skydda barn från sådana upp-
levelser legat till grund för utformningen av den nya punkten 8 i 29:2 BrB om 
försvårande omständigheter vid bedömning av straffvärde.1793 Att betrakta 

1789. Dvs. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-10-12 i mål B 1873-12.
1790. Huddinge tingsrätts dom 2005-05-02 i mål B 142-05. Med en snarlik bedömning, i 

ett liknande fall, fann en annan tingsrätt i juni 2005 att en far gjort sig skyldig till ofredande 
av sin dotter genom att han vid ett stort antal tillfällen uppträtt hänsynslöst mot henne genom 
att, i hennes närvaro, misshandla hennes mor. Se Stockholms tingsrätts dom 2005-06-20 i mål 
B 13870-05.

1791. Här avses prop. 2002/03:53 och Ds 2004:56. Svea hovrätts dom 2005-07-12 i mål 
B 3529-05 och även Svea hovrätts dom 2005-08-23 i mål B 5584-05. Motiveringarna i dessa 
två domar är identiska.

1792. Riksåklagarens överklagande av Svea Hovrätts dom den 12 juli 2005 i mål B 3529-
05 (RÅ 2005/3541).

1793. Straffvärde och försvårande omständigheter behandlas i delkapitel 5.3 nedan.
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handlandet som ofredande skulle dock enligt HD ”otvivelaktigt innebära 
en pressad tolkning av straffbestämmelsen” och sakna stöd i lagmotiv och 
praxis. En sådan tillämpning skulle också, anförde HD, i viss mån få karak-
tär av en dubbelbestraffning med hänsyn till 29:2 p. 8 BrB.1794 Lernestedt 
menar dock att det låg inom det rimligas möjliga gräns att tolka 4:7 BrB 
på det sätt som tingsrätten och Riksåklagaren gjorde; trots att tolkningen 
saknade uttryckligt stöd i förarbeten och dittillsvarande praxis och trots vik-
ten av en restriktiv tillämpning av straffstadganden. Stadgandet, med dess 
uttryck ”hänsynslöst beteende”, är obestämt, varför utrymme finns att tolka 
in också andra situationer jämte den som upptas i förarbetena, till exempel 
nattliga spökerier.1795 Mot dubbelbestraffningsargumentet kan anföras att 
domstolen istället hade kunde välja att inte tillämpa straffskärpningsregeln i 
29:2 p. 8, vilket vore en naturlig prioritetsordning i valet mellan tillämpning 
av straffstadgande respektive straffskärpningsgrund. Därmed kunde HD ha 
fällt till ansvar för ofredande, men valde att inte göra så.1796

Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år. Enligt 4:11 
BrB gäller vidare vissa begränsningar i åtalsrätten. Ofredande som inte har 
förövats på allmän plats får åtalas av åklagare endast om målsäganden 
anger brottet till åtal eller om åtal bedöms vara påkallat ur allmän syn-
punkt.1797

5.2.3.6 Grov fridskränkning

Straffbestämmelsen om grov fridskränkning i 4:4 a st. 1 BrB (liksom 
bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning i 2 st.) infördes 1998 mot 
bakgrund av svårigheten att inom det straffrättsliga systemet tillräckligt 
beakta det straffvärda i ett upprepat, systematiskt kränkande handlande. 
Det straffrättsliga regelsystemet är i princip inriktat på enskilda, i tid och 
rum avgränsade handlingar. Då sådana handlingar blir ett led i en uppre-
pad kränkning , eller en del av ett trakasserande samlivsmönster mellan 
ojämlika parter, sades i förarbetena att lagföringen och domen lätt kan 
försumma det samlade beteendets straffvärde.1798

1794. Därtill skulle en sådan tolkning kunna ge upphov till besvärliga gränsdragningspro-
blem. Tillräckliga skäl saknades enligt HD för att i rättstillämpningen utvidga utrymmet för 
bestämmelsen om ofredande på sådant sätt. NJA 2005 s. 712.

1795. Lernestedt (2007). Se prop. 1992/93:141 s. 32.
1796. Möjligen ansåg HD att det borde ankomma på lagstiftaren och inte domstolarna 

att genomföra den typ av ändring som en fällande dom hade medfört. Se Lernestedt (2007).
1797. Rörande åtalsbegränsning, se avsnitt 6.1.4.3 nedan.
1798. Prop. 1997/98:55 s. 75 f. Förslaget till de nya fridskränkningsbrotten utformades av 

Kvinnovåldskommissionen (SOU 1995:60), vars uppdrag var att göra en översyn av samhäl-
lets insatser för att förebygga våld mot kvinnor. Fokus var inriktat på mäns våld mot kvinnor 
i nära relationer och den särskilda problematik som där finns. Kommissionen föreslog att 
kränkningar av ett minderårigt barn inte skulle omfattas av det nya brottet. Regeringen ansåg 
dock i den proposition som följde på kommissionens förslag att straffbestämmelsen om upp-
repade straffbara kränkningar skulle omfatta alla närstående personer. Regeringen uttalade 
bland annat att det finns anledning att bedöma kränkningar av ett minderårigt barn som 
minst lika allvarliga som kränkningar av vuxna personer. Se prop. 1997/98:55 s. 79.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   349017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   349 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



350 Ingripande på straffrättslig grund

Grov fridskränkning gör sig den skyldig till som begår gärningar enligt 
3, 4 eller 6 kap. BrB mot en närstående eller tidigare närstående person, om 
var och en av kränkningarna utgjort led i en upprepad kränkning av perso-
nens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens 
självkänsla . Enligt brottsbeskrivningen utgörs brottet av flera i sig brottsliga 
gärningar: brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB.1799 Det krävs med 
andra ord att flera brottsliga gärningar är uppe till domstolens bedömning 
samtidigt. Mellan dessa gärningar måste det finnas ett visst samband, och 
gärningarna måste rymmas under någon brottsbeskrivning i 3, 4 eller 6 kap. 
BrB. De behöver dock inte vara av samma typ, utan det kan vara fråga om 
gärningar som var för sig utgör till exempel misshandel, olaga tvång, olaga 
hot eller ofredande.1800 Utgångspunkten är att de brott som innefattas typiskt 
sett torde innebära en kränkning av den personliga integriteten.1801 Gär-
ningsbeskrivningen  för grov fridskränkning kan alltså inte utformas så att 
den består både av gärningar som i sig utgör brott och sådana som inte gör 
det: Något sådant skulle strida mot den straffrättsliga legalitetsprincipen.1802

Gärningarna ska rikta sig mot samma offer, och detta offer ska vara en 
närstående eller tidigare närstående person. Begreppet närstående omfattar 
barn till gärningsmannen och barn till en person som gärningsmannen bor 
eller har bott tillsammans med.1803

För ansvar krävs att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad 
kränkning av personens integritet. Straffbestämmelsen är alltså konstrue-
rad så att de enskilda handlingarna som gärningsmannen har begått alla 
är straffbelagda var för sig, men enligt bestämmelsen ses och bedöms i sitt 
sammanhang och med vissa särskilda rekvisit som ger brottet dess frids-
störande karaktär. De enskilda gärningarna bedöms som en helhet, och 
sammanhålls av att var och en av de åtalade gärningarna har utgjort ett 
led i en upprepad kränkning av brottsoffrets integritet (och gärningarna 
varit ägnade att allvarligt skada hans eller hennes självkänsla). För att upp-
fylla rekvisitet upprepad kränkning  krävs att det är sådana gärningar som 
tar sikte på den personliga integriteten och som sker vid upprepade tillfäl-

1799. I SOU 2011:85 har föreslagits att det i 4:4 a BrB upptas också brottsliga gär-
ningar enligt 12 kap. BrB (dvs. skadegörelsebrott) samt brottsliga gärningar enligt 24 § lagen 
(1988:688) om kontaktförbud. I prop. 2012/13:108 instäms i detta och ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2013.

1800. Vid konkurrens mellan grov fridskränkning och ett annat brott med strängare straff-
skala, till exempel grov misshandel eller våldtäkt mot barn, ska domstolen döma särskilt för 
det senare brottet. Detta innebär exempelvis att domstolen ska döma för våldtäkt mot barn 
i konkurrens med grov fridskränkning även om den gärning som utgör våldtäkt ingår i det 
slags beteende som bestämmelsen om grov fridskränkning avser. Se prop. 1997/98:55 s. 134.

1801. Prop. 1997/98:55 s. 131.
1802. I SOU 1995:60 föreslogs dock att även icke självständigt straffbelagda gärningar 

skulle ingå.
1803. Vid bedömningen av om offret är en närstående eller en tidigare närstående är det 

normala kravet enligt förarbetena att gärningsmannen och den kränkta bor eller har bott 
tillsammans. Prop. 1997/98:55 s. 132.
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len. Hur många kränkande gärningar som krävs för att kränkningen ska 
anses vara upprepad bör enligt förarbetena bedömas med utgångspunkt i 
gärningarnas karaktär. Ju allvarligare de enskilda gärningarna är, ju färre 
gärningar krävs för att kränkningen ska anses vara upprepad.1804 Det har i 
doktrinen och (hovrätts)praxis framförts att gärningarnas antal måste vara 
flera än två.1805

Gärningarna ska vidare ha varit ägnade att allvarligt skada personens 
självkänsla . Av uttrycket ägnade att följer att det är tillräckligt att gärning-
arna typiskt sett leder till att självkänslan skadas allvarligt. Det behöver 
alltså inte i det enskilda fallet bevisas att personens självkänsla verkligen 
har skadats allvarligt. De flesta brott enligt aktuella kapitel innebär enligt 
förarbetena typiskt sett att självkänslan hos den utsatta personen skadas. 
Det krävs dock att (typiskt sett) självkänslan skadas allvarligt. Bedöm-
ningen görs med beaktande av hela målsägandens situation.1806 När det gäl-
ler mer lindriga brott kan rekvisitet uppfyllas genom att gärningarna ingår i 
ett mönster som sammantaget leder till att den kränkta personen bryts ner. 
I subjektivt hänseende krävs inte (heller) något syfte från gärningsmannens 
sida att allvarligt skada personens självkänsla: Det är tillräckligt att gär-
ningsmannen har uppsåt med avseende på de faktiska omständigheter som 
läggs till grund för bedömningen om skada och kränkning.1807

Ett annat krav är att alla brottsliga gärningar ska ha skett under en viss 
begränsad tid. Detta är också en följd av att var och en av gärningarna 
ska vara ett led i en upprepad kränkning. För ansvar krävs inte alltid att 
de enskilda gärningarna individualiseras och preciseras bland annat vad 
avser exakt tid och plats.1808 Det kan med andra ord vara godtagbart att 
till grund för en fällande dom lägga, förutom vissa detaljerat beskrivna och 
tidsbestämda gärningar, ytterligare gärningar av likartat slag som begåtts 
under en viss tidsperiod, men hålls mera öppet exakt tidpunkt, plats och 
kanske även tillvägagångssätt för respektive gärning.1809

I ett hovrättsavgörande från 2012 stod en pappa åtalad för att vid ett 
stort men opreciserat antal tillfällen ha slagit sitt barn på stjärten när barnet 
kissat på sig. Pappan erkände att han slagit barnet vid cirka fem tillfällen 
och barnet (som var tre år) hade i förhör uppgett fem gånger och visat upp 
ena handens fingrar. Barnets mamma uppgav dock att slagen skett ungefär 
2–3 gånger varje vecka under en tremånadersperiod. Hovrätten bedömde 

1804. Prop. 1997/98:55 s. 133.
1805. Se Burman (2007) s. 188 f. med hänvisningar, och Berggren m.fl. (2012, Zeteo) 

Kommentar till 4 kap. 4 a §.
1806. Se t.ex. NJA 2003 s. 144.
1807. Prop. 1997/98:55 s. 133. Se även NJA 2003 s. 144.
1808. Prop. 1997/87:55 s. 81 och även NJA 2003 s. 144.
1809. Se t.ex. NJA 2003 s. 144 och Svea Hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11.
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utifrån osäkerheten kring omfattningen att antalet misshandelstillfällen i 
vart fall inte understeg tio.1810

De olika gärningar som ingår i fridskränkningsbrottet preskriberas var 
för sig. Det kan därför vara av avgörande betydelse om misshandelsgär-
ningar – i ett opreciserat tidsspann – bedöms som ringa eller av normal-
graden. Ett exempel är ett hovrättsfall från 2012 där en pappa stod åta-
lad för en rad misshandelsgärningar (sexton åtalspunkter samt ett fall av 
olaga tvång) mot, i olika omfattning, sina sju barn i åldrarna 3 – 12 år.1811 
Gärningarna kunde inte preciseras i tid närmare än inom en period om 
två år och nio månader (maj 2007 till januari 2011). För ringa misshan-
del inträdde preskription därmed i mitten av tidsspannet (januari 2009). 
Tingsrätten fann på samtliga åtalspunkter utom en att gärningarna inte var 
styrkta alternativt att misshandeln var att bedöma som ringa och därmed 
preskriberad. Hovrätten bedömde likaledes, mot bakgrund av att uppgif-
terna inte kom från det barn som skulle utsatts för misshandeln, utan från 
ett syskon, att flertalet av åtalspunkterna inte var styrkta. De misshandels-
gärningar som kunde styrkas bedömdes dock vara av normalgraden och 
därför ännu inte preskriberade. Antalet gärningar räckte emellertid inte för 
att konstituera ett fridskränkningsbrott: pappan konstaterades ha gjort sig 
skyldig till två fall av misshandel mot vart och ett av fyra barn, och ett fall 
av misshandel mot vart och ett av tre andra av hans barn.1812

Ett exempel på tillämpning av rekvisitet led i upprepad kränkning 
utgörs av ett hovrättsavgörande från 2013.1813 Var och en av föräldrarna 
hade gjort sig skyldig till ringa misshandel (slag med öppen hand mot stjär-
ten); modern vid tio tillfällen mot sonen och sex tillfällen mot dottern, och 
fadern vid fem tillfällen mot vartdera barnet. Båda föräldrarna hade dess-
utom gjort sig skyldiga till olaga hot vid tre respektive fem tillfällen avse-
ende båda barnen och fadern hade därtill utövat misshandel av normal-
graden vid fem tillfällen mot sonen. Dessa brottsliga gärningar bedömdes 
sammantaget inte utgöra led i en upprepad kränkning av barnens integritet 
ägnad att allvarligt skada barnens självkänsla. Anledningen till detta var 
att de enskilda gärningarna (om än många) bedömdes var för sig ha ett 
mycket begränsat straffvärde. Gärningarna bedömdes också varit ganska 
glest utspridda i tiden (exempelvis hade modern utsatt sonen för ringa miss-
handel vid tio tillfällen och olaga hot tre gånger under en tidsperiod om 1,5 
år) och därtill hade en hel del av de brottsliga gärningarna motiverats av 
ett beteende från barnet som påkallat ett ingripande av föräldern. I bedöm-

1810. Hovrätten för Nedre Norrland dom 2012-03-14 i mål nr B 72-12. Tingsrätten be-
dömde i samma mål att pappan gjort sig skyldig till i vart fall 20 fall av misshandel.

1811. Svea Hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr 6795-11.
1812. Svea Hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr 6795-11. Se även SOU 2011:85 (Frid-

skränkningsutredningen) s. 58 f. angående preskriptionsreglernas betydelse vid fridskränk-
ningsbrott.

1813. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-03-18 i mål nr B 2018-12.
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ningen beaktades också att båda föräldrarna ansågs ha saknat förmåga att 
hantera svåra situationer de ställts inför.1814 

Av Fridskränkningsutredningens genomgång av domar avseende utdömt 
ansvar för grov fridskränkning framgår att vissa brott enligt 3, 4 och 6 kap. 
BrB oftare än andra konstituerar fridskränkningsbrott.1815 Ifråga om grov 
fridskränkning mot barn var misshandel (3:5 BrB) och olaga hot (4:5 BrB) 
de vanligaste brottstyperna. Ofredande (4:7 BrB) var den tredje vanligaste 
kategorin. I övrigt ingick brottet olaga tvång (4:4 BrB) i omkring en tiondel 
av de studerade fallen, olaga frihetsberövande (4:2 BrB) i 2 av 54 fall och 
sexuellt ofredande (6:10 BrB) i 3 av 54 fall.1816 Bland de genomgångna 
domarna avseende grov fridskränkning mot barn förekom det endast i ett 
fall att gärningsmannen jämte fridskränkningsbrottet dömdes för ett annat 
brott mot samma målsägande, och då var det fråga om grov misshandel.1817 
Praxisgenomgången bekräftar den bild som gavs i avsnitt 2.1.2 ovan: Att 
våldet ofta är en del i ett allmänt mönster av våld mot flera familjemedlem-
mar. Det sammanlagda antalet fall av grov fridskränkning mot barn (56) 
var fördelat på 35 gärningsmän, och omkring en tredjedel av de gärnings-
män som dömdes för grov fridskränkning mot barn dömdes samtidigt för 
grov kvinnofridskränkning. 15 av 35 gärningsmän i studien dömdes sam-
tidigt för fridskränkningsbrott mot två eller flera barn i samma familj.1818

Straffet för grov fridskränkning är fängelse i lägst sex månader och 
högst sex år.1819 Avslutningsvis bör noteras att en översyn pågår av frids-
kränkningsbrotten. Det har bland annat föreslagits att brottsliga hand-

1814. Hovrätten betonade samtidigt att föräldrarnas handlande inte var godtagbart: ”det 
råder ingen tvekan om att aga är förbjudet.” Gärningarna bedömdes dock var för sig ha ett 
alltför lågt straffvärde för att sammantagna utgöra grov fridskränkning enligt 4:4 a BrB, Hov-
rätten över Skåne och Blekinge dom 2013-03-18 i mål nr B 2018-12.

1815. Fridskränkningsutredningen har studerat fridskränkningsbrott som överklagats till 
hovrätterna under år 2009 bland annat utifrån vilka brottstyper som ingått vid utdömt ansvar 
för fridskränkningsbrott och hur reglerna för preskription påverkat detta, i vilken utsträck-
ning gärningsmannen vid sidan av fridskränkningsbrottet samtidigt fällts till ansvar för andra 
brott mot samma målsägande och hur eventuella skadeståndsanspråk har bedömts. Se SOU 
2011:85, särskilt s. 55 ff.

1816. SOU 2011:85 s. 56 f.
1817. SOU 2011:85 s. 59 f. Att gärningsmannen döms för andra brott mot samma måls-

ägande vid sidan av fridskränkningsbrottet förekom i studien främst vid grov kvinnofrids-
kränkning. Våldtäkt var det vanligaste brottet, och andra brott som utdömdes vid sidan av 
grov kvinnofridskränkning var övergrepp i rättssak, skadegörelse och överträdelse av besöks-
förbud. Det förekom också att domstolarna dömde särskilt för gärningar, t.ex. misshandel av 
normalgraden, som i och för sig skulle ha kunnat ingå i fridskränkningsbrottet, men ansågs 
sakna tidsmässigt samband med övriga gärningar och därmed inte uppfyllde rekvisitet led i 
upprepad kränkning. Se vidare, SOU 2011:85 s. 60 f.

1818. Grov fridskränkning mot barn utgörs i genomgången i princip uteslutande av brott 
inom familjen. Se vidare SOU 2011:85 s. 62 f.

1819. I NJA 2004 s. 437 rörde målet föräldrar som under längre tid hade hotat och miss-
handlat sin tonåriga dotter. De fysiska skadorna på dottern var av mindre allvarligt slag, men 
det beaktades också att det förekommit struptag och slag med tillhyggen. Med tillämpning av 
straffskärpningsgrunden i 29:2 p. 8 BrB bestämdes straffet för var och en av föräldrarna till 
fängelse i ett år och sex månader.
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354 Ingripande på straffrättslig grund

lingar enligt 12 kap. BrB (dvs. skadegörelsebrott) samt brottsliga gärningar 
enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud ska kunna ingå i frids-
kränkningsbrott.1820

5.2.3.7 Andra fridsbrott

Ett fridsbrott som översiktligt bör nämnas i sammanhanget är olaga för-
följelse  i 4:4 b BrB. Straffbestämmelsen avser den som förföljer en person 
genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3:5 eller försök till sådant brott som inte är ringa,
2. olaga tvång enligt 4:4 st. 1,
3. olaga hot enligt 4:5,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4:6,
5. ofredande enligt 4:7,
6. sexuellt ofredande enligt 6:10,
7. skadegörelse enligt 12:1 eller försök till sådant brott,
8. åverkan enligt 12:2 st. 1 eller
9. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § kontaktförbudslagen.

Var och en av gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränkning  av 
personens integritet. Straffet är fängelse i högst fyra år.

Brottet förutsätter förföljelse av en person genom brottsliga gärningar. 
Förföljelse avser att någon vid upprepade tillfällen på ett mycket påträng-
ande eller annars besvärande sätt söker kontakt med en person mot den-
nes vilja, men kan också avse att någon upprepat angriper, plågar, terro-
riserar eller utsätter en annan person för obehag genom att begå brott 
mot denne.1821 Det upprepade handlandet ska objektivt sett framstå som 
påträngande eller besvärande eller annars som ett angrepp på personen 
ifråga.1822 Förföljelse kan förstås vara problematiskt i förhållande till för-
älders umgängesrätt.

Ytterligare andra brott enligt 4 kap. BrB som kan beröra området för 
psykiskt våld mot barn är brytande av post- eller telehemlighet enligt 4:8 
BrB respektive intrång i förvar enligt 4:9 BrB. Den som olovligen bereder 
sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag 
förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, 
döms för brytande av post- eller telehemlighet  till böter eller fängelse i högst 
två år. Ansvar kan vara uteslutet på grund av samtycke, men vårdnadsha-
vares tillsyns- och vårdnadsplikt enligt 6:2 FB torde enligt doktrin sällan ge 
vårdnadshavare rätt att utan samtycke i en extra hörtelefon avlyssna äldre 

1820. SOU 2011:85 och prop. 2012/13:108. Brott mot kontaktförbudslagen behandlas 
särskilt i avsnitt 6.3.4 nedan.

1821. Prop. 2010/11:45 s. 72. Begreppet används på sätt som nämns först i meningen 
ifråga om lagen om besöksförbud, se prop. 1987/88:137 s. 20 samt vidare rörande gällande 
kontaktförbudsreglering avsnitt 6.3.4 nedan.

1822. Prop. 2010/11:45 s. 72.
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barns samtal.1823 Subsidiärt till detta brott är intrång i förvar,  som rör den 
som olovligen bryter brev eller telegram eller annars bereder sig tillgång till 
något som förvaras förseglat eller under lås eller annars tillslutet.1824 Vård-
nadshavare har ingen generell och åberopbar rätt att öppna barns brev.1825

5.2.4 Ärekränknings- och skadegörelsebrott
5.2.4.1 Inledning: förolämpningar och skadegörelse på egendom

I 5 kap. BrB regleras ärekränkningsbrotten, som skyddar individens anse-
ende och självkänsla . Huvudbrottet är förtal, som avser den som utpekar 
någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars läm-
nar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Ansvar 
ådöms inte om någon var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn 
till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken, och det kan 
visas att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den.1826 
Förtal förutsätter att en nedsättande uppgift har lämnats till annan än den 
angripne.1827 Även om en förälder kan göra sig skyldig till förtal mot barn, 
kommer framställningen i det följande att rikta in sig på det till psykiskt 
våld mot barn mer närliggande ärekränkningsbrottet förolämpning. Inom 
ramen för psykiskt våld mot barn (såsom det beskrivs i bakgrundskapitlet 
2.2) finns även skadegörelsebrotten. De regleras i 12 kap. BrB, och behand-
las också i det följande.

5.2.4.2 Förolämpning

Straffbestämmelsen om förolämpning i 5:3 BrB rör ansvar för den som 
smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom 
annat skymfligt beteende mot honom.1828 Straffet är böter eller, om brottet 
är grovt, böter eller fängelse i högst sex månader. I bestämmelsen anges att 
förolämpning är subsidiärt till förtal.

En smädelse kan sägas manifestera en fientlig eller negativ känsla eller 
inställning, dvs. förakt, hån, löje eller påtaglig nedvärdering i personligt 
hänseende.1829 Kränkande tillmälen kan vara skällsord eller öknamn, och 
annat skymfligt beteende kan utgöras av föraktfulla åtbörder eller signa-
ler.1830 Förolämpning är en fridskränkning i form av angrepp på självkäns-

1823. Jareborg & Friberg (2010) s. 60 f.
1824. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 4 kap. 9 §. Straffet för olaga intrång 

är böter eller fängelse i högst två år.
1825. Jareborg & Friberg (2010) s. 61.
1826. 5:1 BrB.
1827. Jareborg & Friberg (2010) s. 72.
1828. Som nämndes i avsnittet ovan förutsätts för ansvar att gärningen inte är belagd med 

straff enligt 5:1–2 BrB (dvs. förtal eller grovt förtal).
1829. Jareborg & Friberg (2010) s. 82.
1830. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 5 kap. 3 §.
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lan , och angreppet måste (i motsats till vid förtal) riktas direkt mot den det 
gäller.1831

Av avgörande intresse i sammanhanget är att förolämpning är ett måls-
ägandebrott, vilket innebär att endast målsäganden kan ange brottet till 
åtal.1832 Om brottet riktar sig mot ett barn får dock åklagare under vissa 
förutsättningar väcka åtal. Åtal måste, enligt 5:5 BrB, anses vara av sär-
skilda skäl påkallat från allmän synpunkt, och därtill ska åtalet avse för-
olämpning mot barnet med anspelning på barnets ras, hudfärg, nationella 
eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller förolämpning mot barnet 
med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.1833 Detta begränsar 
således väsentligt vilka smädelser mot barn som i praktiken kan bli straff-
bara.1834

Att nämnda lättnad i åtalsbegränsningen infördes (detta skedde år 2003) 
berodde på att det enligt regeringens uppfattning inte alltid var tillfreds-
ställande att barnet är helt beroende av att dess vårdnadshavare agerar i 
åtalsfrågan, eftersom det – särskilt när det gäller små barn – inte sällan är 
vårdnadshavaren eller någon som står vårdnadshavaren nära som begått 
brottet.1835 Från åtalsbegränsningsregeln undantagna förolämpningsgär-
ningar anses vara sådana där skydd mot kränkning framstår som särskilt 
angeläget.1836 Således krävs vid förälders förolämpning av barnet som inte 
anspelar på barnets sexuella läggning, ras, hudfärg, nationella eller etniska 
ursprung eller trosbekännelse att barnets vårdnadshavare (som huvudregel 
gemensamt) anger brottet till åtal.1837

Som nämndes ovan (i avsnitt 5.2.3.6) ovan har Fridskränkningsutred-
ningen övervägt huruvida ytterligare brottsliga gärningar som bör inklu-
deras i fridskränkningsbrotten.1838 Målsättningen med straffbestämmelsen 
rörande fridskränkningsbrott är att inom ramen för det straffrättsliga för-
farandet kunna beakta den utsatta personens hela situation när han eller 
hon utsatts för en serie i och för sig straffbelagda men ofta var för sig rela-
tivt lindriga gärningar. Utredningen konstaterade att förolämpningar torde 

1831. Jareborg & Friberg (2010) s. 81.
1832. 5:5 BrB.
1833. Punkterna 3 och 4 i 5:5 BrB. Detsamma gäller enligt p. 1 förtal och grovt förtal, 

och p. 2 förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning. Rörande 
åtalsbegränsning, se även avsnitt 6.1.4.3 nedan.

1834. Medan Barnmisshandelskommittén förordade att de särskilda begränsningsregler-
na i de uppräknade punkterna i 5:5 st. 1 inte skulle gälla vid brott som riktar sig mot barn 
som är närstående till gärningsmannen, bedömdes i propositionen – med hänsyn till Lagrådets 
avrådande av att begreppet närstående används – att begränsningsreglerna skulle behållas. 
SOU 2001:72 s. 343 f. och prop. 2002/03:53 s. 75.

1835. Prop. 2002/03:53 s. 74.
1836. Samt, givetvis, de typer av förolämpningar som anges i bestämmelsens övriga punk-

ter (men som inte är direkt relevanta här). Se Jareborg & Friberg (2010) s. 85.
1837. Om barnet har två vårdnadshavare får inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut 

av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. 
6:13 st. 2 FB.

1838. SOU 2011:85.
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vara vanligt förekommande vid denna typ av brott. Dessutom förutsattes 
kränkande och nedsättande tillmälen som äger rum inom ramen för ett 
fridskränkningsbrott kunna bidra till att den upprepade kränkningen  av 
personens integritet blir extra kännbar och förstärker angreppet mot per-
sonens självkänsla . Mot dessa skäl att för att inkludera förolämpning stod 
dock de särskilda åtalsbestämmelserna beträffande ärekränkningsbrotten: 
Att inkludera förolämpning i grov fridskränkning skulle enligt utredningen 
sannolikt inte ha någon praktisk nytta, och lagstiftningen därmed inte vara 
effektiv.1839 Denna slutsats valdes således istället för en diskussion om änd-
ring av åtalsreglerna.

I sammanhanget bör också lyftas fram att det av Fridskränkningsut-
redningens praxisgenomgång framgår att kränkande och nedsättande 
tillmälen inte sällan anges i åklagarens gärningsbeskrivning  som en del (i 
förstärkning) av fridskränkningsbrottet, och att domstolarna bedömt till-
mälena som sådant hänsynslöst beteende som avses i straffstadgandet för 
ofredande (4:7 BrB, avsnitt 5.2.3.5 ovan).1840 Till det sistnämnda kan note-
ras att HD i NJA 2000 s. 661 påpekade att det för ofredande också krävs 
att förolämpningen innefattat en kännbar fridskränkning, något som alltså 
inte synes ha respekterats fullt ut av domstolarna.

En annan relevant aspekt att beröra i relation till förolämpning är att 
det (när brottet inte är grovt) är ett rent bötesbrott. Detta har bland annat 
betydelse såtillvida att särskild företrädare för barnet  inte kan utses.1841

5.2.4.3 Skadegörelse och åverkan

Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt 
därtill, döms enligt 12:1 BrB för skadegörelse till böter eller fängelse i högst 
ett år. Brottsobjektet för skadegörelse är således fast eller lös egendom. 
Till det sistnämnda kan även höra levande djur.1842 Det krävs inte att det 
förstörda eller skadade har ett förmögenhetsvärde, utan varje förstörande 
eller fysiskt skadande av något som ägaren vill ha kvar – exempelvis på 
grund av dess affektionsvärde eller estetiska värde – är till men för hennes 
rätt.1843 Med förstörelse avses, förutom total fysisk förändring, att objek-
tet upphör att existera eller blir fullständigt obrukbart. Med skada avses 

1839. Det framstod heller inte som lämpligt att inom ramen för utredningen överväga frå-
gan om en ändring av åtalsbestämmelserna. SOU 2011:85 s. 109 f. Se även prop. 2012/13:108 
s. 14 f. där denna slutsats bekräftades.

1840. Se vidare SOU 2011:85 s. 110 f.
1841. En särskild företrädare ska utses när förundersökning inletts avseende ett brott som 

kan föranleda fängelse mot ett barn och en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet eller 
det kan befaras att en vårdnadshavare p.g.a. sitt förhållande till den misstänkte inte kommer 
att ta tillvara barnets rätt. Se avsnitt 6.1.3.2 nedan. Vid bötesbrott kan häktning som regel inte 
ske, se 24:1 och 24:2 RB och avsnitt 6.1.3.4.

1842. Jareborg & Friberg (2010) s. 305, Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 
12 kap. 1 §.

1843. Jareborg & Friberg (2010) s. 305.
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främst en partiell fysisk förstörelse, som medför att objektet blir mindre 
eller inte alls brukbart eller funktionsdugligt jämfört med tidigare.1844

Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständig-
heter vid brottet att anse som ringa, ska istället dömas för åverkan enligt 
12:2 BrB. Särskilt ska beaktas om skadan var obetydlig. Som åverkan kan 
dock bedömas både fullständigt förstörande, av en föga värdefull sak, och 
partiellt skadande som endast medför obetydlig förstörelse.1845 Ifråga om 
åverkan avses därmed främst fall där skadan innebär en relativt obetydlig 
värdeminskning, eller förstörelse avser en sak av ringa värde eller utan för-
mögenhetsvärde.1846 Straffet för åverkan är böter. Här bör också noteras att 
åverkan, som brottet endast förnärmar enskilds rätt, får åtalas av åklagare 
endast om åtal av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt.1847

Fridskränkningsutredningen har föreslagit att brottet grov fridskränk-
ning även ska omfatta skadegörelsebrott.1848 Till bakgrund ligger bedöm-
ningen att skadegörelse och åverkan kan utgöra en kränkning av den utsat-
tes personliga integritet och därmed ett led i att allvarligt skada den utsatta 
personens självkänsla . I vissa fall kan kränkningen av personens integritet 
vara större än själva angreppet på egendomen. Som exempel på när skade-
görelsebrottet innebär ett angrepp på den personliga integriteten anges att 
gärningsmannen förstör eller skadar andra personliga tillhörigheter såsom 
målsägandens kläder, mobiltelefon, dator, fotografier eller tavlor.1849

5.2.5 Sexualbrott mot barn
5.2.5.1 Inledning: särreglering av sexuellt våld mot barn

Sexuella övergrepp mot barn har alltsedan landskapslagarnas tid varit straff-
belagda och – i någon art och mening – betraktats som allvarliga brott.1850 
Nu gällande bestämmelser om sexualbrott mot barn har sin grund i en 
reform år 2005, som syftade till att ytterligare förstärka skyddet för barn 
och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella sammanhang, samt till att särskilt 
markera allvaret i sexualbrott som riktar sig mot barn. Särskilda straffbe-
stämmelser om bland annat våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot 
barn infördes, och genomgående övergavs det av ömsesidighet klingande 
begreppet ”sexuellt umgänge” till förmån för ”sexuell handling”.1851 Sex-
ualbrottsreformen har därefter utvärderats, och ytterligare förstärkningar 

1844. Jareborg & Friberg (2010) s. 306.
1845. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 12 kap. 2 §.
1846. Jareborg & Friberg (2010) s. 309.
1847. 12:6 BrB. Rörande särskilda skäl, se avsnitt 6.1.4.3 nedan.
1848. SOU 2011:85 s. 98 ff. och prop. 2012/13:108; ändringen föreslås träda i kraft den 

1 juli 2013.
1849. Därtill finns enligt utredningen skäl att utforma straffbestämmelserna om grov frids-

kränkning och olaga förföljelse likartat, SOU 2011:85 s. 105 ff. Se även prop. 2012/13:108 
s. 14.

1850. Se avsnitt 5.1.3.3 ovan.
1851. Se prop. 2004/05:45, särskilt om sexuell handling a.a. s. 31 ff.
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av lagstiftningen har föreslagits; exempelvis att tillämpningsområdet för 
våldtäkt mot barn utvidgas och att straffskalorna för vissa sexualbrott mot 
barn skärps.1852

5.2.5.2 Våldtäkt mot barn, m.m.

Våldtäkt mot barn infördes som ett särskilt brott den 1 april 2005. Bestäm-
melsen, som finns i 6:4 BrB, tar sikte på den som har samlag med ett barn 
under 15 år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 
övrigt är jämförlig med samlag. Samma gäller om motsvarande gärning 
begås mot ett barn som fyllt 15, men inte 18, år om barnet är avkomling 
till gärningsmannen, om barnet står under fostran av eller har ett liknande 
förhållande till gärningsmannen, eller om gärningsmannen på grund av 
myndighets beslut har att svara för barnets vård och tillsyn. Ansvaret 
avseende någon som står under fostran av gärningsmannen eller har ett 
liknande förhållande till denne avser att träffa gärningsmän inom famil-
jekretsen, exempelvis och i första hand en ny partner till en förälder.1853

Bakgrunden till införandet av bestämmelsen i 6:4 BrB (liksom stadgan-
den reglerande övriga mindre allvarliga sexualbrott mot barn som behand-
las i de följande avsnitten nedan) är att barn under 15 år har behov av ett 
absolut skydd mot alla former av sexuella handlingar, och detta oavsett om 
gärningsmannen använt våld eller tvång av något slag.1854 Tidigare lagstift-
ning, där sexualbrott mot barn bedömdes enligt samma bestämmelser som 
sexualbrott mot vuxna, byggde på föreställningen om människors förmåga 
till viljeuttryck. När det gäller sexuella övergrepp mot barn framstod det 
dock det enligt propositionen som främmande att laborera med begrepp 
som frivillighet och samtycke. Med stöd av publicerad praxis, en egen prax-
isundersökning samt forskning på området framhölls i propositionen att 
gärningsmannen, ifråga om sexuella övergrepp mot barn, i många fall inte 
använder något våld. Gärningsmannen behöver inte använda något våld – 
en vuxen kan ofta upplevas som bestämmande och hotfull även om inget 
våld används – och om gärningarna har pågått under lång tid kan barnet ha 
anpassat sig vid sin livssituation och övergreppen blivit normaliserade.1855

För ansvar för våldtäkt mot barn krävs därför inget våld eller hot om 
våld. Användande av våld eller hot kan dock medföra att brottet bedöms 
som grovt. Om brottet är grovt kan, enligt bestämmelsens tredje stycke, 
dömas för grov våldtäkt mot barn. Omständigheter som där särskilt ska 
beaktas är om gärningsmannen använt våld eller hot, om fler förgripit sig 
på barnet eller deltagit i övergreppet, eller om gärningsmannen med hänsyn 

1852. Se SOU 2010:71 och prop. 2012/13:111.
1853. Bestämmelsen innehåller ett absolut förbud för nämnda personkrets att ha sexuellt 

umgänge med underåriga (barn som fyllt 15 men inte 18 år), prop. 2004/05:45 s. 72 f.
1854. Prop. 2004/05:45 s. 22.
1855. Prop. 2004/05: 45 s. 67 ff.
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till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet. Av den praxisgenomgång som företogs av 2008 
års sexualbrottsutredning framgår att den vanligaste situationen när våld-
täkt mot barn bedöms som grovt brott är att de sexuella övergreppen har 
pågått under lång tid, och begåtts till exempel av en närstående. Också när 
fler än en har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergrep-
pet leder detta närmast regelmässigt till att det döms för grovt brott.1856

Bestämmelsens tillämpningsområde är samlag eller annan sexuell hand-
ling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag. Med samlag avses, i likhet med i bestämmelsen om 
våldtäkt mot vuxna, (6:1 BrB) endast vaginala samlag. Det uppställs inte 
något krav på att samlaget ska vara fullbordat, dvs. att sädesavgång eller 
inträngande har skett, utan är tillräckligt att mannens och kvinnans (flick-
ans) könsdelar har kommit i kontakt med varandra.1857 Beträffande ”annan 
sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständig-
heterna i övrigt är jämförlig med samlag” är syftet inte i första hand att 
någon jämförelse ska göras mellan själva sexualhandlingarna, dvs. mellan 
ett samlag och den eller de sexuella handlingar som det varit fråga om. I 
stället ska domstolen göra en jämförelse mellan kränkningarna: Huruvida 
kränkningen genom den sexuella handlingen är lika allvarlig som den som 
kan uppkomma vid samlag.1858 Inom tillämpningsområdet tänks enligt pro-
positionen till exempel falla orala samlag – oavsett om det är gärningsman-
nen eller offret som utför den orala handlingen – och att föra in föremål 
eller fingrar i underlivet på en person.1859

I NJA 2006 s. 221 ansågs en sexuell handling inte jämförlig med samlag. 
En praktikant på en förskola hade fört in sin hand under en fyraårig pojkes 
byxor och kalsonger och tagit på dennes könsorgan. Han hade också vid-
rört pojkens analöppning med tillräcklig kraft för att orsaka smärta. HD 
fann att de sexualhandlingar pojken utsatts för inte kunde anses jämförliga 
med samlag avseende kränkningens art och omständigheterna i övrigt, och 
dömde mannen för sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 BrB (angående 
detta stadgande, se vidare nedan).

Inte heller i NJA 2008 s. 1096 I och II bedömdes de sexuella handlingar 
som prövades som jämförliga med samlag. Fråga var i det första fallet om 
en äldre man som hållit fast en flicka i 8-årsåldern, tagit av henne kläderna 
på underkroppen och en kort stund tryckt sin penis mellan hennes skinkor. 
I sin bedömning tog HD fasta på att händelseförloppet varit kortvarigt 
och att någon beröring inte skett med målsägandens könsorgan eller anal-
öppning.1860 I det andra målet hade en man fört sitt finger på sin femåriga 

1856. SOU 2010:71 s. 331.
1857. Prop. 2004/05:45 s. 135 och s. 143.
1858. Prop. 2004/05:45 s. 46. Se dock pågående lagstiftningsärende (prop. 2012/13:111) 

som nämns i det följande.
1859. Prop. 2004/05:45 s. 71, 135 f. och s. 143.
1860. Gärningen bedömdes som sexuellt övergrepp mot barn, NJA 2008 s. 1096 I.
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styvdotters könsorgan, och slickat henne på könsorganet. Inte heller denna 
sexuella handling bedömdes vara jämförlig med samlag; HD konstaterade 
att mannen genom att kortvarigt slicka på flickans könsorgan inte gjort sig 
skyldig till vad som brukar förstås med ett oralt samlag.1861

Vid den praxisgenomgång som företogs i anslutning till 2008 års sex-
ualbrottsutredning framkom en tydlig tendens att det beträffande yngre 
barn var ovanligt att den gärning som prövats bedömts utgöra samlag eller 
varit en sexuell handling jämförlig därmed; de yngre barnen var i majoritet 
bland målen som gällde sexuellt övergrepp mot barn, dvs. sexuella hand-
lingar utan vaginal, anal eller oral penetration.1862 Kommittén menade att 
det i praxis läggs alltför stor vikt vid vilken typ av sexualhandling det är 
fråga om, när ställning ska tas till om en gärning är jämförlig med sam-
lag. Vidare uttalades att en kvalificerad sexuell handling, som dock inte 
utgör samlag eller i kränkningshänseende är jämförlig med samlag, för 
ett barn kan vara lika kränkande som ett samlag eller en samlagsliknande 
handling. 2008 års sexualbrottsutredning har därför föreslagit, och rege-
ringen instämt i, ett vidare tillämpningsområde för brottet våldtäkt mot 
barn genom att jämförelsenormen med samlag omformuleras till att avse 
den sexuella kränkningens allvar (istället för kränkningens art och omstän-
digheterna i övrigt).1863 I propositionen ges bland annat exemplet att ett 
oralt övergrepp bestående i att en gärningsman med sin tunga berör en 
flickas underliv ur kränkningshänseende kan vara att anse lika allvarlig 
som kränkningen vid ett samlag oavsett om gärningsmannens handlande 
innefattat penetration eller inte.1864

Ansvar för våldtäkt mot barn kräver uppsåt beträffande alla objektiva 
brottsrekvisit utom åldern (enligt 6:13 BrB föreligger ansvar även för den 
som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått 
en ålder av 15 år, eller 18 år). Noteras bör också att med att gärningsman-
nen ska ha genomfört den sexuella handlingen med barnet, inte bara avses 
sådana fall då gärningsmannen själv aktivt initierat den sexuella hand-
lingen utan också fall då barnet tagit initiativ.1865

Av intresse är också gränsdragningen mot misshandelsbrott. I RH 
2010:9 hade en man åtalats för våldtäkt mot barn för att, i syfte att kon-
trollera om hans dotter var oskuld, ha fört in sina fingrar i dotterns slida. 
Domstolen ansåg det visat att mannen inte haft något sexuellt syfte med sitt 

1861. NJA 2008 s. 1096 II.
1862. SOU 2010:71 s. 297. Förklaringar som i utredningen framförs för detta förhållande 

är bland annat att förövaren kanske undviker att orsaka barnet skada (genom penetration) 
för att lättare kunna knyta barnet till sig och undvika avslöjande. Se vidare SOU 2010:71 
s. 298 ff.

1863. Därmed var avsikten att sådana sexuella handlingar som förekom i ovan refererade 
NJA 2008 s. 1096 I och II ska omfattas, liksom de situationer där gärningsmannen onanerar 
på offret eller förmår offret att onanera på gärningsmannen, SOU 2010:71 s. 366. Se även 
prop. 2012/13:111; ändringen av bestämmelsen föreslås träda ikraft den 1 juli 2013.

1864.Prop. 2012/13:111 s. 43.
1865. Prop. 2004/05:45 s. 143.
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agerande och dömde honom därför för misshandel enligt 3:5 BrB. Straffet 
för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två och högst sex år. För grov våld-
täkt mot barn är straffskalan fängelse i lägst fyra och högst tio år.

Till brottet våldtäkt mot barn gränsar också bestämmelsen om sexuellt 
utnyttjande av barn, 6:5 BrB. Bestämmelsen, som tar sikte på brott enligt 6:4 
BrB (våldtäkt mot barn) som med hänsyn till omständigheterna vid brottet 
är att anse som mindre allvarligt, är enligt förarbetena avsedd att tilläm-
pas restriktivt och främst med avseende på fall där två ungdomar frivilligt 
har samlag med varandra eller där barnet (i en frivillig sexuell relation) är 
mycket nära 15-årsgränsen. Vid brott som riktar sig mot mindre barn torde 
bestämmelsen, enligt förarbetena, helt sakna betydelse.1866

Till denna bestämmelse finns också en ansvarsfrihetsregel i 6:14 BrB, 
enligt vilken den som begått en gärning enligt 5 § – liksom den som har 
begått gärning enligt 6 § st. 1, 8 § st. 1 eller 10 § st. 1 – inte ska dömas till 
ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp 
mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling 
mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i 
övrigt. Vid bedömning enligt ansvarsfrihetsbestämmelsen, som ska tilläm-
pas med stor restriktivitet, ska den som begått gärningen endast vara obe-
tydligt äldre och obetydligt mer mogen än det barn som är nära 15 år. Gär-
ningar begångna mot någon som står under fostran av eller har ett liknande 
förhållande till gärningsmannen eller gärningar mot person för vars vård 
eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut 
torde, enligt förarbetena, inte kunna omfattas av ansvarsfrihetsregeln.1867 
Omständigheterna i övrigt utesluter därmed som regel tillämpning när gär-
ningsmannen har en föräldraroll i förhållande till barnet.

5.2.5.3 Sexuellt övergrepp mot barn

Eftersom alla gärningar som innefattar sexuella övergrepp mot barn inte 
är av den art att de bör bestraffas som våldtäkt mot barn – men samtidigt 
barn anses ha behov av absolut skydd mot alla former av sexuella hand-
lingar – infördes år 2005 i 6:6 BrB brottet sexuellt övergrepp mot barn. 

1866. Prop. 2004/05:45 s. 77 och 144. Ifråga om brottets tillämpningsområde, se även 
NJA 2006 s. 79 I och II, där gränsen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av 
barn bedömdes. Bägge fallen rörde flickor som inte fyllt 15 år, men där de sexuella handling-
arna inte bedömdes så allvarliga att våldtäkt mot barn skulle anses föreligga. I det första fallet 
hade en 25–årig man, inom ramen för ett förhållande, samlag med en flicka som var 13 år 
och 10 månader. HD beaktade att ömsesidighet förelåg och att den sexuella samvaron hade 
planerats av båda två gemensamt, och dömde därför mannen för sexuellt utnyttjande av barn 
och inte våldtäkt mot barn. I det andra fallet hade en 25–årig man samlag med en flicka som 
var 14 år och 10 månader. Att den tilltalade uppfattat samlaget som frivilligt och att flickan 
var nära 15-årsgränsen var faktorer som HD beaktade, när handlandet inte heller i detta fall 
kvalificerade för våldtäkt mot barn. Se även Leijonhufvud (2006) och (2008) samt Zila (2007) 
där domarna (och lagstiftningen i denna del) kommenteras.

1867. Prop. 2004/05:45 s. 152. För rättspraxis avseende kamratliga relationer, se t.ex. 
NJA 2007 s. 201.
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Bestämmelsen är uttryckligen subsidiär i förhållande till 6:4 BrB, våldtäkt 
mot barn, (och 6:5 BrB, sexuellt utnyttjande av barn), och tar sikte på 
”andra sexuella handlingar” än samlag som ifråga om kränkningen är jäm-
förliga, och som genomförs med ett barn under 15 år. Detsamma gäller om 
handlingarna genomförs med ett barn som fyllt 15 men inte 18 år och är 
avkomling till gärningsmannen, står under fostran av eller har ett liknande 
förhållande till gärningsmannen, eller om gärningsmannen på grund av 
myndighets beslut har att svara för barnets vård och tillsyn.1868

I propositionen angavs att avgörande för om en handling ska betrak-
tas som ”sexuell handling” är om handlingen har haft en påtaglig sexuell 
prägel och varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. För att en 
handling ska anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det enligt proposi-
tionen räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syf-
tar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Det 
kan röra sig om att gärningsmannen på ett eller annat sätt använder eller 
utnyttjar offrets kropp som ett hjälpmedel för att bereda sig själv sexuell 
tillfredsställelse.1869 Som exempel på när bestämmelsen bör bli tillämplig 
anges fall då en man förmår ett barn att onanera åt honom, när en person 
mer än flyktigt berör en pojkes eller flickas könsorgan, eller när en person 
förmår offret att onanera på sig själv.1870 I det tidigare nämnda rättsfallet 
NJA 2006 s. 221 bestod den sexuella handlingen i att föra in en hand 
under en fyraårig pojkes kläder och ta på dennes könsorgan och analöpp-
ning. Handlandet bedömdes som sexuellt övergrepp mot barn. Även de 
handlingar som var föremål för prövning i NJA 2008 s. 1096 I och II – 
refererade ovan ifråga om relationen till våldtäkt mot barn – bedömdes 
som sexuellt övergrepp mot barn. Handlingarna bestod (i huvudsak) i att 
gärningsmannen en kort stund tryckt sin penis mellan en avklädd flickas 
skinkor respektive att gärningsmannen fört sitt finger på sin femåriga styv-
dotters könsorgan, och slickat henne på könsorganet.

Bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn innehåller, i likhet med 
bestämmelsen om våldtäkt mot barn, inte något krav på våld eller hot, 
men är tillämplig även om våld eller hot använts. Om våld eller hot har 
förekommit kan detta påverka svårhetsgraden av brottet eller dömas sär-
skilt för sådana gärningar. Vid bedömning av om den genomförda sexuella 
handlingen (som inte är samlag eller med avseende på kränkning jämförlig) 
är grov, ska särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på 
annat sätt deltagit i övergreppet, eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hän-
synslöshet eller råhet. Som exempel på tillämpningsområdet för bestäm-
melsen om grovt sexuellt övergrepp mot barn, 6:6 st. 2 BrB, anges i propo-
sitionen att en vuxen person i en familjerelation under lång tid har utnyttjat 

1868. Denna personkrets är densamma som vid våldtäkt mot barn, se ovan, 1.4.4.2.
1869. Prop. 2004/05:45 s. 33 f. samt s. 59 och 80.
1870. Prop. 2004/05:45 s. 80.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   363017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   363 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



364 Ingripande på straffrättslig grund

ett barn sexuellt (utan att det är fråga om våldtäkt mot barn) eller att 
gärningsmannen har genomfört gärningen med användande av våld eller 
hot om brottslig gärning.1871

I ett pågående lagstiftningsärende har föreslagits att det vid bedömning 
av om brottet är grovt även särskilt ska beaktas om gärningsmannen är 
närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat 
ett särskilt förtroende.1872 Detta föreslås mot bakgrund bland annat av 
medicinska erfarenheter om barns reaktioner på sexuella övergrepp; att 
det är av särskild vikt för uppkomsten av psykiska skador om övergreppen 
begås av en person i förtroendeställning. Det anses finnas anledning att se 
särskilt allvarligt på om någon i ett barns närhet – exempelvis en förälder, 
styvförälder eller en anställd på en förskola eller en barnvakt som haft bar-
net i sin vård – utsätter barnet för ett sexuellt övergrepp.1873

Straffet för sexuellt övergrepp mot barn är fängelse i högst två år, och 
straffskalan för grovt sexuellt övergrepp mot barn är fängelse i lägst sex 
månader (vilket föreslås höjt till ett år1874) och högst sex år.1875

5.2.5.4 Sexuellt ofredande

Genom 6:10 BrB kriminaliseras att – utan att det utgör något annat brott 
enligt 6 kap. – sexuellt beröra ett barn under femton år eller förmå bar-
net att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. För 
sådant sexuellt ofredande döms till böter eller fängelse i högst två år. Det-
samma gäller för den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är 
ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en 
person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Bestämmelsens första stycke – om sexuell beröring av ett barn under 
femton år eller att barnet förmås att företa eller medverka i någon hand-
ling med sexuell innebörd – tar sikte på gärningar av sexuell karaktär (mot 
barn under 15 år) som inte är straffbelagda enligt någon av de tidigare 
bestämmelserna i 6 kap. BrB. Med sexuell beröring ska förstås andra sex-
uella beröringar än sådana som kan anses innefattas i begreppet sexuell 
handling (se avsnittet närmast ovan). Vissa lindrigare fall av beröringar 

1871. Prop. 2004/05:45 s. 81.
1872. Prop. 2012/13:111.
1873. Prop. 2012/13:111 s. 49. Ändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2013. I samband 

med detta föreslås också en omformulering av omständigheten särskild hänsynslöshet eller 
råhet, till att ”brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars 
inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.”  Här kan anmärkas att brottet sexuellt över-
grepp mot barn rimligen som huvudregel måste anses innebära ett hänsynslöst utnyttjande av 
barnet; det är svårt att se att gärningsmannen (i studerad kontext) kan vara mer och mindre 
hänsynsfull i sitt sexuella utnyttjande. Därmed är enligt min mening den nuvarande skriv-
ningen ”om gärningsmannen med hänsyn till… visat särskild hänsynslöshet eller råhet” mer 
träffande.

1874. Se prop. 2012/13:111 s. 51 f., ändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2013.
1875. Straffminimum för grovt brott föreslås i SOU 2010:71 skärpt till fängelse i lägst 

ett år.
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ska hänföras till sexuellt ofredande, exempelvis att en person i sexuellt 
syfte kortvarigt berör en annan persons bröst eller könsorgan. Ett annat 
exempel som kan hänföras till tillämpningsområdet är tydliga sexuella 
kontakter per telefon eller e-post.1876 I ett hovrättsfall från 2012 bedömdes 
en styvfars handlande att ta på sambons dotters stjärt, bröst, mage och lår 
innanför och utanpå kläderna samt också när målsäganden varit naken, 
som sexuella beröringar och inte (som krävs för brottet sexuellt övergrepp) 
sexuella handlingar.1877

Uttrycket förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med 
sexuell innebörd omfattar inte sådant förfarande som består i att barn 
utnyttjas för framställning av pornografiska bilder eller för sexuell pose-
ring utan samband med att det avbildas i pornografisk bild (detta regleras 
i bestämmelsen i 6:8 BrB om utnyttjande av barn för sexuell posering). 
Straffansvar för sexuellt ofredande förutsätter att handlingen har en klar 
och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel. Barnets inställning till 
handlingen avses inte ska tillmätas någon straffrättslig betydelse.1878

I ett pågående lagstiftningsärende har föreslagits att bestämmelsen – 
för att uppfylla Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp – utvidgas till att uttryckligen också 
omfatta gärningar där någon i ett sexuellt syfte förmår barnet att bevittna 
en sexuell handling  .1879 I propositionen konstaterades dock att ingen änd-
ring var nödvändig; det ansågs redan omfattas av bestämmelsen.1880

Andra stycket i bestämmelsen, som föreskriver straffansvar för den som 
blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag 
eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som 
är ägnat att kränka personens sexuella integritet, är tillämplig både vad 
avser gärningar som riktar sig mot barn och vuxna. Ofredandet genom 
blottning, ord eller handlande ska enligt förarbetena syfta till att reta eller 
tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift.1881 Det är oklart om detta sist-
nämnda krav på avsikt även gäller beträffande första stycket. För att till-
försäkra barn under 15 år det absoluta skydd som varit avsett, föreslår 
2008 års sexualbrottsutredning att det tydliggörs att det vid gärning enligt 
första stycket – dvs. sexuell beröring av ett barn under 15 år eller att barnet 
förmås att företa eller medverka i handling med sexuell innebörd – inte 
krävs att gärningsmannen söker reta eller tillfredsställa sin sexualdrift.1882

1876. Prop. 2004/05:45 s. 149.
1877. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-06-07 i mål nr B 2202-12.
1878. Prop. 2004/05:145 s. 148 f.
1879. SOU 2010:71 s. 441 ff. Utredningen bedömer att Sverige bör tillträda nämnda kon-

vention, SOU 2010:71 s. 471.
1880. Se prop. 2012/13:111 s. 85.
1881. Prop. 2004/05:45 s. 149. I SOU 2010:71 föreslås att uttrycket ”på ett sätt som är 

ägnat att kränka personens sexuella integritet” ersätts med ”på ett sexuellt kränkande sätt”, 
och poängterar därtill att gärningar där en person genom ord eller handling ofredar en med-
vetslös eller sovande person sexuellt ska omfattas av 6:10 st. 2 BrB.

1882. SOU 2010:71 s. 373 ff.
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5.2.5.5 Andra sexualbrott

Vid sidan av de sexualbrott mot barn som hittills behandlats bör några 
anmärkningar göras om angränsande straffbestämmelser. I och med 2005 
års sexualbrottsreform infördes särskilda brott med sikte på sexuell explo-
atering av barn. Ett sådant brott är utnyttjande av barn för sexuell posering 
i 6:8 BrB, och ett annat är köp av sexuell handling av barn, 6:9 BrB. Båda 
dessa brott är subsidiära i förhållande till de tidigare i 6 kap. upptagna 
bestämmelserna.1883 Vidare döms den för koppleri som främjar eller på ett 
otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella 
förbindelser mot ersättning.1884

Ett närliggande brott är också barnpornografibrott . Straffbestämmel-
sen om barnpornografibrott finns i 16:10 a BrB. Det straffbara området 
för barnpornografibrott omfattar flera olika gärningsformer; skildring av 
barn1885 i pornografisk bild liksom spridning, överlåtelse, upplåtelse och 
förevisning av sådan bild, förvärvande eller utbjudande av sådan bild, för-
medling av kontakt mellan köpare och säljare eller annat främjande av han-
del med sådan bild och slutligen, både innehav av sådan bild av barn och 
betraktande av en sådan bild som någon berett sig tillgång till. Barnpor-
nografibrottet kan sägas ha dubbla skyddsobjekt: Stadgandet syftar till att 
skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från att kränkas.1886 
I de fall där brottet uttalat riktat sig mot en eller flera individualiserade och 
identifierade personer kan brottet ge en målsägande rätt till skadestånd och 
brottsskadeersättning.1887

1883. 2008 års sexualbrottsutredning visar att lagföringar gällande dessa brott är sällsynta. 
Enligt kriminalstatistiken har ifråga om utnyttjande av barn för sexuell posering respektive 
köp av sexuell handling av barn årligen varit omkring fem lagföringsbeslut med sedan år 2006. 
SOU 2010:71 s. 339 och 341. I sammanhanget bör nämnas att det enligt 6:13 BrB ska dömas 
till ansvar även för den som inte insåg, men hade skälig anledning att anta att personen inte 
uppnått viss ålder.

1884. 6:12 BrB. Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år.
1885. Med barn avses i 16:10 a BrB en person vars pubertetsutveckling inte är fullbor-

dad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning 
enligt 1 st. 2–5 i bestämmelsen dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring 
den framgår att den avbildade personen är under arton år (16:10 a st. 3 BrB). Vidare gäller 
förbuden i 10 a § mot skildring och innehav inte den som enligt 1 eller 2 st. 10 a § framstäl-
ler en pornografisk bild av barn, om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade 
personen och den som framställer bilden är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar 
att ansvar döms ut. Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat 
liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, 
överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. Av 10 b § framgår 
vidare att en gärning även i andra fall inte ska utgöra brott, om gärningen med hänsyn till 
omständigheterna är försvarlig. Se även NJA 2012 s. 400 ang. s.k. mangateckningar.

1886. Se t.ex. SOU 2007:54 s. 153.
1887. Om skadestånd och brottsskadeersättning, se nedan i 5.4.
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5.2.6 Vissa fördjupade diskussioner
5.2.6.1 Vårdnadshavares medverkansansvar och förälders  

skyddsplikt

Som kort berördes ovan (i avsnitt 5.2.1.2), kan flera personer vara delak-
tiga i utförandet av en gärning. Enligt 23:4 BrB ska ansvar ådömas inte 
bara den som utfört gärningen, utan även den som främjat gärningen 
med råd eller dåd. Den som inte är att anse som gärningsman döms, om 
han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars 
för medhjälp till det. Medverkande kan således vara (med-)gärningsman, 
medhjälpare och anstiftare till brottet.1888 Därtill finns för ett mindre antal 
brott – bland annat grov misshandel, olaga frihetsberövande, våldtäkt mot 
barn och grov våldtäkt mot barn1889 – en möjlighet att enligt 23:6 BrB 
straffa en person som underlåtit att anmäla eller på annat sätt avslöja ett 
sådant brott som är å färde, när det kan ske utan fara för honom själv 
eller hans närmaste.1890 Bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja eller 
hindra brott har dock ingen större praktisk användning: I jämförelse med 
medhjälp till brott måste ytterligare omständigheter kunna bevisas, varför 
rekvisiten kan vara svåra att uppfylla.1891 Regleringen av medverkan, i 23:4 
BrB, har varit i allt väsentligt oförändrad sedan 1940-talet. Den praktiska 
tillämpningen har dock enligt Lernestedt generellt kommit att bli alltmer 
frimodig, i repressiv riktning.1892

Som också kort berördes i den inledande genomgången av brottsbegrep-
pet ovan, kan en gärning utgöras av en handling eller underlåtenhet att 
utföra en handling. Det finns ingen generell skyldighet att vara aktiv för att 
hindra brott, avslöja andras brott eller bistå nödställda.1893 Avgörande för 
om någon kan hållas ansvarig för underlåtenhet är antingen att underlå-

1888. Medhjälp kan bestå i att vederbörande hjälper till på ett fysiskt mera påtagligt sätt, 
t.ex. genom att erbjuda hjälpmedel, men även genom att den fungerar som ett psykiskt stöd 
som ingjuter mod i gärningsmannen. Anstiftan föreligger då någon (anstiftaren), förmått an-
nan till utförandet av gärningen. Det förutsätter en psykisk påverkan som varit av avgörande 
betydelse för gärningsmannens beslut att utföra gärningen. Se Lernestedt (2009).

1889. 3:11, 4:10 och 6:15 st. 2 BrB. Noteras bör också brottet skyddande av brottsling i 
17:11 st. 1 BrB som avser den som döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne 
att undkomma, eller undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det 
uppdagas eller beivras. Vid brottsbalkens införande var bland annat make och trolovad till 
brottslingen undantagna från straffansvar (se prop. 1962:10, del A, s. 41). Sedan 1988 gäller 
istället att ansvar inte ska utdömas om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gär-
ningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter. Som förutsättning för 
ansvarsfrihet ska därmed beaktas som gärningen med sådana hänsyn framstår som försvarlig 
och ursäktlig. Se prop. 1986/87:86 s. 19.

1890. I regel menas med ett brott som är å färde att brottet har påbörjats men ännu inte 
fullbordats.

1891. Lernestedt (2009) s. 100.
1892. Lernestedt (2009) s. 59.
1893. I betänkandet Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? (SOU 2011:16) övervägdes, 

men avråddes införandet av en särskild bestämmelse som kriminaliserar underlåtenhet att 
bistå nödställd (även kallat s.k. civilkuragelag).
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tenheten är kriminaliserad i särskild ordning, eller att det finns en rättsligt 
relevant förväntan på agerande. Det sistnämnda är fallet om en person är 
i garantställning .1894 Vårdnadshavare har tillsynsansvar för barnet (6:2 FB) 
och anses därför vara i skyddsgarantställning i förhållande till sina barn 
och ha en skyldighet att ingripa till skydd för barnet. En vårdnadshavare 
som inte ingriper till skydd för barnet när det utsätts för brott kan orsaka 
brott genom underlåtenhet  (s.k. oäkta underlåtenhetsbrott) eller göra sig 
skyldig till medhjälp till brott genom sin passivitet. Detta ska utvecklas i 
det följande.

Först ska sägas att den ena vårdnadshavarens/förälderns underlåten-
hetsansvar  eller medhjälp till brott är en principiellt intressant fråga, i rela-
tion till att passiviteten och den straffvärda oförmågan kan ha sin grund 
i rädsla, egen utsatthet, det som i forskning kallas våldets normaliserings-
process, och lojalitet med förövaren.1895

I Åklagarmyndighetens handbok om handläggning av ärenden rörande 
övergrepp mot barn (från 2006 såväl som från 2012) anges att det är vik-
tigt för åklagare att överväga möjligheten att väcka åtal för medhjälp i de 
fall en vårdnadshavare underlåtit att ingripa till skydd för ett barn som 
misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp.1896 Åklagarmyndigheten 
hänvisar i sammanhanget bland annat till en hovrättsdom från 2003. Där 
dömdes en far till en tre månader gammal pojke, med konstaterade sken-
bensfrakturer och böjfrakturer på vadben, för grov misshandel.1897 I tings-
rätten åtalades pojkens far för grov misshandel och modern för medhjälp 
till grov misshandel. Tingsrätten fann det utrett att pojken blivit utsatt för 
kraftigt våld av annan person med avseende på hans skador, och det var 
klarlagt att skadorna uppkommit under en viss tidsrymd, då endast de två 
föräldrarna haft hand om pojken. Annan gärningsman än någon av föräld-
rarna kunde således uteslutas: Det fanns två alternativa gärningsmän. Vid 
en avvägning fann tingsrätten att besvärande omständigheter förelåg för 
fadern, men något entydigt motiv till gärningen saknades liksom tillräck-
lig bevisning för en fällande dom. Avseende moderns medverkansansvar 
utgick domstolen från de uppgifter modern själv lämnat – vilka värderades 
med stor försiktighet eftersom hon stod under åtal för allvarliga brott – 
och fann det inte vara ställt utom varje rimligt tvivel att hon, för det fall 
fadern tillfogat pojken skada, insett det eller kunnat förhindra det. Det 
var med andra ord inte visat att modern genom underlåtenhet  att ingripa 
eller genom att förhålla sig likgiltig inför barnets lidande främjat brottslig 
handling riktad mot barnet. Då händelseförloppet inte kunnat klarläggas, 

1894. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 86.
1895. Mödrars komplexa situation och den tolkningsprocess som ligger bakom insikten 

att barnet utnyttjas sexuellt behandlas utförligt i Mellbergs forskning, se Mellberg (2002). Se 
även Mossige (1998) på samma tema.

1896. Åklagarmyndigheten (2006) s. 26 f.; Åklagarmyndigheten (2012a) s. 42 f.
1897. Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2003-06-17 i mål nr B 249-03.
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och det därmed inte kunde bevisas vem av föräldrarna som orsakat barnet 
skadorna, ogillades åtalen mot båda föräldrarna.1898

Hovrätten gjorde dock en annan bedömning än tingsrätten. Där var åta-
let mot modern för medhjälp inte längre aktuellt. I likhet med tingsrätten 
ansågs det klarlagt att barnets skador orsakats av våld och att de bägge 
föräldrarna var alternativa gärningsmän. I avsaknad av teknisk bevisning 
sattes hovrätten att bedöma sanningshalten i de bådas berättelser om vad 
som ägt rum den aktuella tidsperioden. Hovrätten fann att ingenting fram-
kommit som skulle kunna förklara varför modern skulle ha varit i stånd 
att misshandla sitt tre månader gamla barn (detta uttalades oaktat att hon 
faktiskt inte var åtalad i HovR), men fann det däremot inte främmande att 
föreställa sig ett sådant handlande från faderns sida. Moderns uppgifter om 
händelseförloppet tillmättes i hovrätten sådan övervägande tilltro framför 
faderns berättelse att hovrätten ansåg det vara ställt utom varje rimligt 
tvivel att fadern begått gärningen. Han dömdes för grov misshandel.1899

I ett hovrättsavgörande från 2004 prövades åtal mot en far för medhjälp 
till grov misshandel.1900 I tingsrätten var en adoptivmor åtalad för grov 
misshandel av sitt barn, vilket hon även erkände och dömdes för. Barnets 
adoptivfar (och vårdnadshavare) åtalades för medhjälp till grov misshan-
del. Fadern förnekade all kännedom om att medföräldern misshandlat bar-
net, men tingsrätten ansåg att barnets skador var av sådan typ att fadern 
ovedersägligen hade kunnat se dem och därmed måste han ha insett att 
modern utsatt barnet för misshandel. För denna slutsats talade även att 
barnets skador orsakats av den typ som av våld som modern även utsatt 
honom för. Fadern hade inte ingripit till skydd för barnet och dömdes på 
grund av sin passivitet för medhjälp till misshandel.1901 I detta fall tog tings-
rätten alltså hänsyn till att den passive vårdnadshavaren också utsätts av 
våld av gärningsmannen, dock endast som en omständighet som talade för 
att vårdnadshavaren kände till, och kände igen, barnets skador. Hovrätten 
överprövade dock dessa slutsatser, och uttalade att den omständigheten att 
modern tidvis avreagerade sig på fadern inte ledde till att han av den anled-
ningen måste ha insett att hon misshandlade barnet på samma sätt. Hov-
rätten ogillade åtalet mot fadern, då det inte bedömdes tillförlitligen styrkt 
att han hade vetskap om att modern utsatte barnet för misshandel.1902

Vårdnadshavares ansvar för medhjälp tar sikte på att främjandet (enligt 
23:4 BrB) sker genom passivitet, i situationer där garantläran kräver akti-
vitet. Vid sidan av ansvar för medhjälp till brott, uppvisar rättspraxis också 

1898. Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2003-06-17 i mål nr B 249-03 (med Ånger-
manlands tingsrätt, dom 2003-02-05 i mål nr B 3159-02).

1899. Hovrätten för Nedre Norrland dom 2003-06-17 i mål nr B 249-03.
1900. Svea hovrätt dom 2004-02-03 i mål nr B 6013-03.
1901. Svea hovrätt dom 2004-02-03 i mål nr B 6013-03 (med Stockholms tingsrätt dom 

2003-07-02 i mål nr B 2703-03,).
1902. Svea hovrätt dom 2004-02-03 i mål nr B 6013-03. Ett hovrättsråd var skiljaktigt 

och ville fastställa tingsrättens dom.
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exempel på tillämpning av ett underlåtenhetsansvar , dvs. oäkta underlåten-
hetsbrott, vid medförälders passivitet.1903

I ett hovsrättsavgörande från 2012 åtalades en styvfar för synnerligen 
grov misshandel, och mamman för grov misshandel, av ett treårigt barn.1904 
Barnet hade utsatts för olika typer av våld, bland annat hade han tilldelats 
slag eller huvudet knuffats mot ett hårt föremål, och han hade hållits upp 
och ned varvid han svingats fram och tillbaka. Styvfadern hade enligt åta-
let också tagit tag om pojkens ena arm och tryckt handen ner i en mugg 
innehållande mycket hett vatten. Han hade också hållit kvar barnets hand 
i muggen, och efter att allvarlig brännskada uppstått underlåtit att tillkalla 
sjukvårdspersonal eller att ta barnet till sjukhus.1905 Medan styvfadern åta-
lades för de aktiva våldshandlingarna, åtalades modern för grov misshandel 
orsakad genom underlåtenhet. Hon hade enligt åtalet, trots att hon iakt-
tagit och känt till styvfaderns utövande av våld mot sonen, underlåtit att 
ingripa mot eller avvärja våldshandlingarna mot sonen samt också under-
låtit att vidta åtgärder för att undandra honom från styvfadern så att han 
undkommit våldshandlingar från denne, och hon hade inte heller vidtagit 
några andra åtgärder såsom att påtala våldet för barnets biologiske far och 
vårdnadshavare, eller för myndighet såsom polis eller socialtjänst: Allt för 
att skydda och förhindra att barnet utsattes för våld av styvfadern. Genom 
underlåtenheten hade hon enligt åtalet utsatt barnet för misshandel som 
var grov då barnet utsatts för misshandel vid ett stort antal tillfällen som 
bestått i olika typer av våld mot ett litet barn som helt saknat möjlighet att 
värja sig mot angrepp från personer i sin omgivning. Alternativt åtalades 
modern för att ha främjat styvfaderns gärningar, och vidare alternativt för 
vållande till kroppsskada, grovt brott, för att genom underlåtenheterna i 
vart fall av oaktsamhet vållat barnet skada vid ett stort antal tillfällen.

Tingsrätten konstaterade att det varit antingen styvfadern eller modern, 
eller båda, som utövat våldet mot barnet. Båda förnekade handlingarna 
och skyllde på varandra. Avseende styvfaderns skuld kunde inte bevisas att 
han utövat den aktiva misshandeln, och ifråga om skyldigheten att agera 
för att se till att barnet kom under sjukvård, saknades enligt tingsrätten 
författningsstöd som ålagt honom att agera, dvs. han ansågs inte ha något 
skyddsgarantansvar såsom (endast) varande styvförälder. Åtalet saknade 
påstående om att det varit modern som gjort sig skyldig till aktiva vålds-
handlingarna. Hon dömdes dock för grov misshandel då hon känt till att 
barnet var allvarligt skadat, och trots att barnet var helt beroende av henne, 

1903. Angående distinktionen mellan äkta och oäkta underlåtenhetsbrott se Asp, Ulväng 
& Jareborg (2010) s. 118 f.

1904. Svea hovrätt dom 2012-04-04 i mål nr B 7443-11.
1905. Sistnämnda misshandelsgärning var enligt åklagaren synnerligen grov då den orsa-

kat synnerligt lidande och orsakat risk för en bestående skada på handen såväl funktionellt 
som kosmetiskt.
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underlåtit att omedelbart skaffa den smärtlindring som endast sjukvården 
kunnat ge.1906

Hovrätten konstaterade att varken moderns eller styvfaderns utsagor om 
händelseförloppet varit trovärdiga och att de båda hade skäl att anklaga 
varandra för brott. Domstolen uttalade att det endast i undantagsfall bör 
komma ifråga att döma en tilltalad enbart på en medtilltalads uppgifter, 
och åtalet ogillades därför i de delar där övrig bevisning inte gav någon 
vägledning ifråga om vem som utfört misshandeln. Avseende den allvarliga 
brännskadan konstaterade hovrätten att det var klarlagt att både styvfa-
dern och modern avsiktligen underlåtit att ta med barnet till sjukhus för 
omedelbar vård och därmed orsakat barnet stor smärta och lidande. Vad 
gäller moderns skuld anslöt sig hovrätten till tingsrättens bedömning – hon 
är som vårdnadshavare skyddsgarant – och ifråga om styvfaderns underlå-
tenhet  gjorde hovrätten en friare tolkning av skyddsgarantläran , med hän-
visning till doktrinen, och bedömde att även en medlem i ett hushåll, exem-
pelvis en styvfar, kan ha en garantställning, särskilt mot vårdbehövande 
personer.1907 Mot bakgrund bland annat av att styvfadern hade agerat och i 
praktiken fungerat som en förälder åt barnet, och modern förhållit sig pas-
siv, ansåg hovrätten att styvfadern hade en skyldighet att tillse att pojken 
fick tillgång till nödvändig vård. I och med att han underlät detta gjorde 
han sig skyldig till grov misshandel. Således dömde hovrätten både modern 
och styvfadern för grov misshandel, genom handlande respektive genom 
underlåtenhet.1908

HD har i november 2012 lämnat prövningstillstånd i målet.1909 I sitt 
överklagande betonade styvfadern att han varken är vårdnadshavare eller 
biologisk far till barnet, och därför inte hade någon skyldighet att agera till 
barnets skydd. Medan hovrätten tog fasta på att mannen ifråga var sam-
manboende med barnet och barnets mor, att han tagit aktiv del i barnets liv 
(bl.a. genom hämtning på förskolan flera dagar i veckan) och även i övrigt 
fungerat som en förälder åt barnet, menade mannen själv att hans faktiska 
vårdnad avseende barnet varit mycket begränsad och pågått under högst 
ett par veckor. Därtill saknade mannen uppsåt avseende att han var i en 
garantställning . Beträffande garantläran framfördes i överklagandet också 
att den saknar lagstöd, och att hovrättens rättstillämpning därmed strider 
mot såväl legalitetsprincipen som art. 7 EKMR.

I sin beskrivning av garantläran betonar Asp, Ulväng och Jareborg att 
rättspraxis ger otillräcklig ledning vad gäller detaljer för garantlärans inne-
håll.1910 Ett vägledande avgörande från HD är således välkommet. I äldre 
doktrin uppges ha funnits en tradition att beskriva garantställningarna i 

1906. Solna tingsrätt dom 2011-08-29 i mål nr B 4864-11.
1907. Dvs. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 121 ff. särskilt s. 126.
1908. Svea hovrätt dom 2012-04-04 i mål nr B 7443-11.
1909. Högsta domstolen, protokoll vid tillståndsprövning 2012-11-26, mål nr B 2090-12.
1910. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 125.
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termer av det rättsliga underlag som finns för förväntan om handlande, 
såsom rättsregler, myndighets befattning, avtal och offentlig tjänsteställ-
ning.1911 Ett rättsligt underlag för vårdnadshavares skyddsgarantställning 
är stadgandet i 6:2 FB om att den som har vårdnaden om ett barn ska se 
till att barnets behov enligt 6:1 FB blir tillgodosedda, dvs. bland annat 
att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling .

Enligt Asp, Ulväng & Jareborg är dock garantläran  mer komplicerad än 
det äldre sättet att beskriva den.1912 Avseende skyddsgarantställning  anges 
att sådan torde kunna ha sitt ursprung i nära levnadsgemenskap, frivil-
ligt åtagande, eller annan särskild yrkesskyldighet. Den aktuella kretsen 
för nära levnadsgemenskap anses ha oklara gränser, då en rättslig relation 
troligen varken är tillräcklig eller nödvändig. Relationer som anses kunna 
aktualisera garantställning är föräldrar – barn, make – maka, syskon och 
övriga familjemedlemmar som sammanbor, medlemmarna i ett hushåll 
(särskilt gentemot vårdbehövande personer) och personer som befinner 
sig i en särskild farogemenskap (t.ex. deltagare i en forskningsexpedition). 
Ifråga om de exempel på frivilliga åtaganden som kan skapa en ställning 
som skyddsgarant anges inte barnvakt, men väl, bland annat, barnskö-
terska, badvakt, och den som omhändertagit djur för annans räkning.1913

Särskilt intressant i sammanhanget är var gränsen kan anses gå för 
inträde in någon form av föräldraroll. I det avgörande som diskuteras när-
mast ovan, var bland annat fråga om en allvarlig brännskada på barnets 
hand. Av rättsintyg  och vittnesuppgifter framgick att pojkens hand efter 
brännskadan var minst dubbelt så stor som den andra handen, att han 
skrek kraftigt och att han var i behov av omedelbar vård. Det ansågs klar-
lagt att de båda vuxna underlåtit att tillkalla sjukvårdspersonal eller att 
ta med barnet till sjukhus, och här bedömdes alltså styvfadern (moderns 
sambo) befinna sig i garantställning  till följd av nära levnadsgemenskap; 
bland annat mot bakgrund av att barnet befann sig i en utsatt och skydds-
lös situation. Barnet hade inte något tal så att han kunde kommunicera med 
omgivningen, och var helt beroende av de två vuxna för smärtlindring.1914 
Värt att notera i detta sammanhang är att den vän tillika vittne som besökte 
paret under den kväll då pojken var brännskadad inte ålades något ansvar 
för att agera, i åsyn av en skada som hon i sitt vittnesmål uppgav att man 
inte behövde vara medicinskt kunnig för att förstå att barnet hade behövt få 
vård för på en gång. Vännen insåg att barnet behövde vård, men valde att 
inte agera i den riktningen (och hade heller inte sådant ansvar). Till skillnad 
från moderns sambo, som hade bott tillsammans med barnet i ett halvår 

1911. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 123 f.
1912. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 124.
1913. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 126.
1914. Svea hovrätt dom 2012-04-04 i mål nr B 7443-11.
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(först växelvis i tre månader och permanent tre månader därefter), praktise-
rade inte vännen någon form av föräldraroll i förhållande till barnet.

Även i ett annat fall av synnerligen grov misshandel (refererat i avsnitt 
5.2.2.2 ovan), där ett spädbarn  utsatts för bland annat livshotande skall-
skador, åtalades barnets mor för misshandel genom underlåtenhet .1915 De 
båda vårdnadshavarna åtalades för att tillsammans och i samförstånd, 
eller var och en för sig, vid olika tillfällen ha tillfogat sonen svåra skador. 
Modern åtalades alternativt för att ha – trots att hon iakttagit och känt 
till faderns utövande av våld mot barnet – underlåtit att ingripa mot eller 
avvärja våldshandlingar mot sonen samt underlåtit att vidta åtgärder för 
att undandra barnet från fadern så att barnet undkommit våldshandlingar 
från denne eller vidtagit några andra åtgärder såsom att påtala våldet för 
en myndighet samt genom att i tid underlåtit att tillförsäkra nödvändig 
sjukvård och smärtlindring. Genom att underlåta att skydda och förhindra 
att barnet utsattes för våld av fadern hade hon samtyckt till faderns age-
rande.1916 I tingsrätten – där mammans ansvar prövades – konstaterades 
att hon visserligen berättat om att hon iakttagit skador på sonen (blåmärke 
på huvud och ben, bula på bakhuvudet och svullnad på vaden), men att 
det var oklart om just de skadorna var kopplade till de (andra) allvarliga 
skador han utsatts för. Pojken hade, trots mycket svåra skador, visat få 
tecken på att faktiskt vara skadad, varför domstolen fann att inget tydde 
på att modern skulle ha iakttagit eller känt till att barnet utsattes för miss-
handel.1917

Med utgångspunkt i att det som underlåtits – det handlande som rätts-
ligt förväntas – är ett aktivt skyddande och förhindrande av att barnet 
utsatts för våld, går det inte att av berörda exempel dra några slutsat-
ser om tillämpningsområdet för underlåtenhetsansvar  för själva brottet 
respektive ansvar för medhjälp till brottet. Passivitet inför barnets utsatt-
het beskrivs i flera rättsfall som ett deltagande i – genom samtycke orsa-
kat effekten av – den eller de brottsliga handlingarna riktade mot barnet, 
och alternativt med innebörd att brottslig handling mot barnet främjas. 
Avseende underlåtenhet att se till att ett svårt skadat barn kommer under 
läkarvård har talats om avsiktlig underlåtenhet, vilket är ett tydligare 
orsakande än ett passivt främjande.

Frågan om vårdnadshavares medverkan till våld och övergrepp mot 
barn har i doktrinen främst diskuterats utifrån danska förhållanden. Tof-
tegaard Nielsen har uppmärksammat att kvinnor i Danmark blivit dömda 
för medverkan till det våld som den de levt tillsammans med begått, utan 

1915. Åtalet mot modern prövades endast i tingsrätt och ogillades. Svea Hovrätt dom 
2012-03-26 i mål nr B 786-12.

1916. Det kan apropå likheterna i åtalsformuleringar parentetiskt nämnas att detta och 
närmast föregående refererade åtal – inlämnat cirka fyra månader senare – kom från samma 
åklagarkammare.

1917. Solna tingsrätts dom 2012-01-11 i mål nr B 8506-11.
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att de själva tagit del i det. Genom att förhålla sig passiva har kvinnorna 
accepterat våldet mot barnet, och själva blivit dömda. Toftegaard Nielsen 
diskuterar vilket handlande som rimligen kan tänkas vara möjligt för en 
mamma som bevittnar våld mot det egna barnet: Ska hon endast kräva att 
mannen ska sluta? Krävs det att hon rent fysiskt ingriper för att förhindra 
våldet? I ett fall från danska Højesteret år 1998 hade moderns sambo utsatt 
hennes 3,5 år gamle son för grovt våld, som hon själv till viss del bevitt-
nade. Våldet var så grovt att barnet dog av skadorna. Højesteret markerade 
handlingspliktens omfång genom att poängtera att modern hade haft möj-
lighet att förhindra fortsatt våld. Efter det första våldstillfället, för vilket 
hon frikändes från medverkansansvar, hade hon kunnat flytta ifrån man-
nen. När modern trots det förhöll sig passiv i förhållande till det fortsatta 
våldsutövandet måste det enligt domstolen betraktas som ett accepterande 
av våldet mot barnet.1918

I några av de fall som refererats ovan har själva kravet på aktivitet i 
åtal formulerats som underlåtenhet att ”ingripa mot eller avvärja vålds-
handlingar” mot barnet samt ”vidta åtgärder för att undandra” barnet 
från den våldsamme så att barnet undkommit våldshandlingar från denne, 
eller ”vidta några andra åtgärder såsom att påtala våldet för myndighet, 
såsom socialtjänst eller polis”.1919 Således anges ett spektrum av handlingar 
från att fysiskt ingripa och avvärja, till att undandra barnet från den våld-
samme, anmäla våldet till myndighet, eller, i ett fall – påtala våldet för 
barnets andra (särlevande) vårdnadshavare.

Toftegaard Nielsen argumenterar i sammanhanget för att det är svårt 
att se att den mor som inte flyttar ifrån en våldsam man är likvärdig med 
den mor som själv misshandlar sitt barn. Aspekter som lyfts fram är att en 
mor kan ha begränsade chanser att företa sig något aktivt med hänsyn till 
mannens typiskt sett större fysiska kraft; i praktiken kan den enda möj-
ligheten för kvinnan vara att avsluta relationen och utsättas för risken att 
den våldsamme mannen fortsätter att förfölja henne och hon hänvisas till 
samhällets bristfälliga hjälp- och skyddsåtgärder.1920

I relation till dylika situationer kan också bestämmelsen om nöd  (24:4 
BrB) framhållas: I ett nödläge som innefattar fara för liv eller hälsa kan i 
vissa fall underlåtelse att företa något visst vara rättfärdigat.1921 Till det 
förväntade handlandet i de situationer som behandlas här hör dock, som 
nämnts ovan, inte endast att avvärja våldshandlingarna utan också att 
(åtminstone) undandra barnet från den våldsamme (t.ex. genom att fly/
avsluta relationen), eller att påtala våldet för myndigheter. Vidare kan, 
när underlåtenheten  består i att inte ge skydd mot andras (straffbelagda) 

1918. Toftegaard Nielsen (2002) s. 603 (med refererad dom U 1998.545 H).
1919. Se ÅM stämningsansökan, Västerorts åklagarkammare i Stockholm i ärende AM-

170265-11.
1920. Toftegard Nielsen (2002) s. 604 f.
1921. Jareborg (2001) s. 265; nöd berörs i avsnitt 5.2.1.2 ovan.
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handlingar, den underlåtande dra nytta av reglerna i 23:5 BrB om straff-
nedsättning och ansvarsfrihet på grund av medverkan i mindre mån.1922

En annan dansk forskare, Beth Grothe Nielsen, behandlar också vård-
nadshavares medverkansansvar, främst i förhållande till sexuella övergrepp 
mot barn. Nielsen noterar ifråga om passiv medverkan att det kan vara 
svårt att bevisa vetskap om övergreppen om inte modern/styvmodern kan 
visas ha direkt iakttagit övergreppen.1923

5.2.6.2 Uppsåt och oaktsamhet vid fysiskt våld mot små barn

I de fall då barnet inte kan avge någon egen berättelse, till följd av låg ålder, 
eller då inga vittnen finns till de gärningar som är föremål för prövning, 
blir den medicinska bevisningen helt avgörande, också (tillsammans med 
föräldrars utsagor) som underlag för bedömningen av gärningsmannens 
uppsåt. Medicinska sakkunnigutlåtanden och rättsintyg  kan i sådana fall 
ge en bild (eller flera) av vad barnet utsatts för och när och hur skador 
uppkommit.

Ett exempel på detta, rörande grovt våld mot spädbarn , finns i ett hov-
rättsavgörande från 2005.1924 Åtal var väckt mot en far för grov misshandel 
alternativt vållande till kroppsskada, mot en 5–6 månader gammal flicka. 
Misshandeln, som bestått i kraftiga skakningar av barnet, hade medfört 
blödningar under hjärnans hårda hinna och blödningar i ögonens näthin-
nor, livlöshet samt smärta i form av kramper. Hovrätten fann det bevi-
sat att flickan utsatts för skakvåld  vid flera tillfällen och att detta orsakat 
de skador som åtalet omfattade. Det våld som utövats mot flickan hade 
varit både mycket kraftigt och av viss varaktighet. Genom den medicinska 
bevisningen kunde klarläggas att symtomen debuterat medan den tilltalade 
ensam haft hand om barnet, och annan gärningsman kunde därför ute-
slutas. I bedömningen av huruvida fadern haft uppsåt att tillfoga flickan 
skadorna noterade hovrätten att det i definitionen av skakvåld ligger att en 
normalt omdömesgill person som iakttar skakningarna spontant uppfattar 
dem som farliga för barnet.

Eftersom den tilltalade enligt hovrättens mening normalt var en aktsam 
och omdömesgill förälder, och då utrymmet ansågs vara litet för att den 
person som har barnet i sin vård skulle utsätta barnet för sådan behandling 
annat än i en mycket pressad situation, kunde avsiktsuppsåt (dåvarande 
benämning direkt uppsåt) uteslutas. Hovrätten slöt sig till att faderns motiv 
med skakningarna måste ha varit att få barnets skrikande att upphöra. Cen-
tralt var därför vilken insikt han hade om risken med att utsätta barnet för 
skakvåld. Fadern förnekade att han vid tiden för de åtalade gärningarna 
haft kännedom om att skakvåld kan orsaka små barn hjärnskador och i 
värsta fall döden. Mot bakgrund av detta, och av att det enligt hovrätten 

1922. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 127.
1923. Nielsen (2001) s. 56.
1924. Hovrätten för västra Sverige, dom 2005-10-13, i mål nr B 4387-04.
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inte var allmänt bekant att skakvåld leder till dessa effekter, kunde fadern 
inte anses ha uppsåt till skakvåldets effekter. Hovrätten fann dock att oakt-
samhet kunde ligga honom till last och dömde i denna del för vållande till 
kroppsskada, grovt brott. Skakvåld et hade dock skett vid flera tillfällen, och 
vid det andra tillfället måste fadern ha insett, efter att ha sett konsekven-
serna vid det tidigare våldstillfället, att det förelåg en avsevärd risk. Då han 
trots detta upprepat våldsanvändningen konstaterade hovrätten att likgil-
tighetsuppsåt förelåg. Ansvar ådömdes i den delen för grov misshandel.1925

I ett hovrättsavgörande från 2006 hade en pappa i tingsrätt dömts för 
grov misshandel, för att vid två tillfällen ha skakat sitt spädbarn  så kraftigt 
att barnet fick blödningar i hjärnan och ögonbottnarna. Hovrätten ogillade 
dock åtalet för grov misshandel och dömde istället fadern för vållande till 
kroppsskada, grovt brott.1926 Hovrätten kunde i uppsåtsbedömningen inte 
lämna utan avseende faderns uppgift att han inte haft kännedom om att 
hans handlande kunde orsaka svåra hjärnskador eller att handlandet varit 
livsfarligt. Han hade inte agerat på ett sådant sätt att han visat likgiltighet 
inför risken att barnet skulle drabbas av de allvarliga skador som det fak-
tiskt åsamkades. Inte heller kunde ifrågasättas att fadern blivit så frustre-
rad över barnets gråt och skrik att han tappade besinningen och handlade 
utan att egentligen tänka sig för. Dock hade fadern medgett att han varit 
medveten om vikten av att stödja ett spädbarns nacke och huvud och – 
genom att kraftigt skaka barnet upprepade gånger – av oaktsamhet vållat 
skadorna. Med tanke på den kunskap fadern haft om vådan av att utsätta 
ett spädbarn  för sådan behandling ansågs hans handlande ha innefattat ett 
medvetet risktagande av allvarligt slag.

Samma slutsats kom domstolen till i ett avgörande från 2012.1927 Det 
ansågs (fortfarande) inte vara allmänt känt att skakvåld  orsakar blöd-
ningar under hjärnhinnorna och i ögonbottnarna samt hjärnvävnadsskada. 
Fadern, som för att få sin fem veckor gamle son att komma till ro kraftigt 
skakat honom, ansågs därför inte ha förstått att han orsakade skada. Rörel-
serna, där det lilla barnets huvud inte stöddes, ansågs dock vara sådana att 
fadern inte kunde ha undgått att inse risken för skada. Däremot kunde han 
inte anses ha varit likgiltig inför effekten av sitt handlande; det framstod 
inte som troligt att han – om han visste att barnet skulle skadas – hade age-
rat så som han gjorde. Däremot bedömdes skakningarna ha innefattat ett 
medvetet risktagande av allvarligt slag, varför fadern dömdes för vållande 
till kroppsskada, grovt brott.

1925. Det bör noteras att två av hovrättens ledamöter var skiljaktiga avseende uppsåts-
bedömningen vid första våldstillfället. De bedömde likgiltighetsuppsåt föreligga och anförde 
att det naturligen måste stå klart för var och en att spädbarn är särskilt ömtåliga och måste 
hanteras med försiktighet. Hovrätten för västra Sverige, dom 2005-10-13, i mål nr B 4387-04.

1926. Svea hovrätt dom 2006-02-27 i mål nr B 1930-05.
1927. Göta hovrätt dom 2012-12-18 i mål nr B 2337-12.
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I ett annat hovrättsavgörande från 2005 kunde fastslås att ett späd-
barn  avlidit till följd av skakvåld .1928 Genom medicinsk bevisning (särskilt 
angående förekomst av s.k. fritt intervall mellan skadans orsakande och 
symtomens uppträdande) kunde bestämmas att barnet utsatts för våld vid 
tidpunkter då fadern var ensam ansvarig för barnet, varför andra gärnings-
män kunde uteslutas. Även i detta fall gjorde hovrätten antagandet att 
faderns syfte med skakandet varit att tysta ett skrikande barn. Riskerna 
med skakvåld var klarlagda i målet, men inget talade i hovrättens mening 
för att den kunskapen skulle vara allmänt spridd. I likhet med nyss nämnda 
fall ovan bedömdes här att uppsåt till effekterna av skakvåld saknades vid 
ett första tillfälle, men att misshandelstillfället därefter skedde med med-
vetenhet om att handlandet med mycket hög sannolikhet skulle resultera i 
livsfarliga skador. Eftersom spädbarnet dog av misshandelsskadorna skulle 
det enligt hovrätten kunna finnas erforderligt uppsåt för mord, men med 
hänsyn bland annat till faderns samtal till SOS Alarm, och uppgifter om att 
han sett fram emot att bli far, bedömde hovrätten att uppsåt saknades att 
döda barnet. Fadern dömdes för grov misshandel och vållande till annans 
död, grovt brott.

Värt att nämna, trots att det handlar mer om det mediciniska underlaget 
än frågor kring uppsåt och oaktsamhet, är att HD i januari 2013 bevil-
jat resning i detta sistnämnda mål.1929 Den dömde hade tidigare, dels vid 
överklagande till HD, dels vid (sin första) ansökan om resning, åberopat 
nya sakkunnigutlåtanden intygande andra, och mer tänkbara, förklaringar 
till barnets död än att flickan utsatts för skakvåld . HD beslutade dock att 
inte meddela prövningstillstånd, och i frågan om resning inhämtade dom-
stolen ett yttrande från Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och 
medicinska frågor (Rättsliga rådet). Av det yttrandet, år 2008, framgick 
att undersökningsfynden starkt talade för att skadorna orsakats av yttre 
våld mot huvudet genom skakning, varför HD avslog resningsansökan. Den 
dömde ansökte dock på nytt om resning år 2012, med åberopande av nya 
utlåtanden, varför Rättsliga rådet på nytt bedömde frågorna. I detta senare 
yttrande, år 2012, konstateras att det kunna vara möjligt att de färska för-
ändringarna i hjärnan och blödningarna i och under hjärnhinnorna upp-
kommit genom yttre våld mot huvudet (skakningar), men också möjligt att 
det uppkommit spontant av annan orsak som inte kunnat klarläggas. Mot 
bakgrund av den vetenskapliga utveckling som synes skett sedan hovrättsav-
görandet år 2005, motsatte sig Riksåklagaren inte att ansvarsfrågan prövas 
på nytt.1930 HD:s resningsbeslut motiveras av att om den nya utredningen 

1928. Hovrätten för Västra Sverige dom 2005-11-03 i mål nr B 1402-05.
1929. Högsta domstolens beslut 2013-01-08 i mål nr Ö 1860-12.
1930. Riksåklagarens förklaring i Högsta domstolens mål Ö 1860-12, angående resning 

(ÅM 2012/3467).
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hade funnits från början skulle pappan sannolikt inte blivit fälld, varför 
hovrätten har att pröva målet på nytt.1931

Avslutningsvis vad gäller uppsåtsbedömningen vid fysiskt våld mot små 
barn – och även i anslutning till föregående avsnitt med fördjupning om 
vårdnadshavares medverkansansvar och underlåtenhetsansvar  – kan ett 
hovrättsavgörande från 2009 särskilt nämnas.1932 Här ställdes på sin spets 
vem som tillfogat ett nyfött spädbarn  skador i form av blåmärken, ben-
brott, skallbrott, och blödningar i ögats näthinna och i hjärnan. Hovrätten 
kunde konstatera att skadorna tillfogats genom kraftigt våld från en annan 
person. Vissa omständigheter talade för att det var barnets far som tillfogat 
barnet skadorna (främst för att han lämnat en förklaring med innebörd att 
han råkat falla på barnet), men domstolen behövde utesluta att misshan-
deln begåtts av någon av de andra tre vuxna personerna (barnets mor, mor-
far och farmor) som befunnit sig i spädbarnets omedelbara närhet under 
den tid då skadorna uppkommit:

Det skulle alltså, vid ett sådant scenario, i samma familjekrets och i samma 
lägenhet finnas två av varandra oberoende personer som var kapabla att miss-
handla ett nyfött spädbarn. Enligt hovrätten måste det hållas helt för uteslutet 
att någon eller några av dessa tre personer, självständigt och utan att […fadern] 
känt till det, har åsamkat […barnet] de nu aktuella skadorna; det måste nämli-
gen förutsättas att […fadern], om han hade sett eller hört talas om en misshan-
del, hade ingripit och naturligtvis berättat om detta i sina förhör. Sannolikheten 
för ett sammanträffande av omständigheter, så som nu är beskrivet, är så låg att 
det får anses vara i det närmaste uteslutet att det kan ha gått till på det viset.1933

Domstolen fann att den förklaring som då återstod var att fadern, ensam 
eller gemensamt och i samförstånd med någon annan, begått misshandeln. 
Här var alltså inte uppsåtet i sig problematiskt att fastslå, utan snarare vem 
eller vilka som alls kunde tillskrivas uppsåt till spädbarnsmisshandel. Även 
i det hovrättsavgörande från 2005, refererat ovan, där spädbarnet avlidit, 
konstaterade domstolen att det erforderliga våldet eller sättet att hantera 
barn (för att orsaka skadorna) var så extremt att det var högst osannolikt 
att spädbarn et – under sin korta levnad – skulle ha råkat ut för två olika 
personer, som var och en skulle ha hanterat flickan på ett sätt som medfört 
att hon till följd av skakvåld  erhållit de klarlagda skadorna.1934

1931. Högsta domstolens beslut 2013-01-08 i mål nr Ö 1860-12.
1932. Svea hovrätt dom 2009-03-23 i mål nr B 1093-08.
1933. Svea hovrätt dom 2009-03-23 i mål nr B 1093-08.
1934. Hovrätten för Västra Sverige dom 2005-11-03 i mål nr B 1402-05.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   378017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   378 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



 Det straffbelagda området avseende våld och övergrepp mot barn 379

5.2.7 Sammanfattande diskussion: föräldraroll och 
straffansvar

”De möjligheter som i dag finns att döma förövare av barnmisshandel till 
ansvar för sina handlingar är större än vad man först föreställer sig, i vart 
fall i teorin.”1935

En första iakttagelse efter genomgången av det straffbara området för för-
äldrars våld och övergrepp mot barn är att det kriminaliserade området, teo-
retiskt sett, täcker in betydande delar av den beskrivning av föräldrars våld 
och övergrepp mot barn som gavs i bakgrundskapitlet 2.1. Detta gäller i syn-
nerhet det fysiska våldet (avsnitt 2.1.1.1) och merparten sexuella övergrepp 
(avsnitt 2.1.1.3). Avseende det sistnämnda finns i det straffbelagda områdets 
ytterkanter vad som benämndes ”icke-fysiska” övergrepp – dvs. såsom att 
barnet förmås att visa sitt könsorgan – men att i sexuellt syfte förmå ett barn 
under 15 år att bevittna sexuella handlingar eller sexuella övergrepp avses 
kunna omfattas av bestämmelsen om sexuellt ofredande (6:10 BrB).1936

Medan fysisk försummelse  (avsnitt 2.1.1.4), som skadar eller äventyrar 
ett barns fysiska hälsa eller utveckling, kan vara straffbar såsom något brott 
enligt 3 kap. BrB, synes huvuddelen av vad som beskrivs som psykisk försum-
melse  och bristande omsorg – dvs. att underlåta att tillgodose grundläggande 
behov av uppmärksamhet, fostran, vägledning, stimulans och undervisning 
respektive bristande omsorg relaterad till kost, hygien och årstidsanpassade 
kläder samt skydd mot skadliga expositioner  – hamna utanför det straffbe-
lagda området. Detsamma gäller psykiskt våld (2.1.1.2) till den del kränk-
ningar och hot riktade mot barnets person egendom eller människovärde 
(såsom nedvärderande och kränkande omdömen, nedbrytande behandling , 
avsiktligt känslomässigt lidande, isolering, förlöjliganden etcetera) inte utgör 
något av de behandlade fridsbrotten (enligt 4 kap. BrB), förolämpning (enligt 
5:3 BrB, med åtalsbegränsningar) eller skadegörelsebrott (enligt 12:1–2 BrB).

Att offret är ett barn i bemärkelsen ålder har avgörande betydelse vid 
sexualbrotten. För barn under 15 år avses finnas ett absolut skydd mot 
sexuella handlingar.1937 Övriga behandlade straffbestämmelser tar ingen 
(uttrycklig) hänsyn till offrets ålder. Ifråga om misshandel har vid bedöm-
ning av svårhetsgrad ibland tagits hänsyn till att gärningen är företagen 
mot ett barn i en familjekrets, men den praxis som berörts i framställningen 
ger inget avgörande stöd för att misshandel som annars skulle betraktas 
som ringa generellt ska bedömas som misshandel av normalgraden när den 
är riktad mot ett barn.1938 Tvärtom fann HD i NJA 2003 s. 537 att en mors 
fem till sju slag i uppfostringssyfte mot sin nioårige sons lår och stjärt med 

1935. SOU 2001:72 s. 333.
1936. Se prop. 2012/13:111 s. 85.
1937. Prop. 2004/05:45 s. 21.
1938. Ifråga om det förstnämnda, se t.ex. RH 1994:118 och Göta hovrätt dom 2012-

06-12 i mål nr B 485-12.
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en stekspade av trä var att beteckna som ringa brott. Gärningen bedömdes 
orsaka smärta och skada av helt lindrig art: De två första slagen orsakade 
smärta, och därtill uppstod rodnad och ett mindre blåmärke av slagen. 
Även i RH 2000:100 bedömdes en faders grepp om sin treårige sons nacke 
och ett slag mot halsen som ringa misshandel. Här uttalades att även om 
misshandeln riktats mot ett litet barn var brottet likväl att bedöma som 
ringa, med hänsyn till att fadern inte synes ha utövat något kraftigare våld.

Av betydelse i sammanhanget är att det för vårdnadshavare och förälder 
kan anses finnas ett område för handgripligt skyddande  genom det tillsyns-
ansvar som åligger vårdnadshavare enligt FB. Grundläggande i förhållande 
till bedömningen av ”berättigade föräldraingripanden ” är att barn inte 
får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling  
(agaförbudet , 6:1 FB) och att därmed sådana handlingar är brottsliga, om 
motsvarande skulle vara fallet om handlingarna vore riktade mot en annan 
person. Straffbara kränkande handlingar kan i och med agaförbudet inte 
anses motiverade för att de sker i barnuppfostringssyfte: Föräldrarollen 
avser inte att ge straffrihet i förhållande till (annars) brottsliga gärningar.

Däremot måste ett utrymme finnas för handgripligt skyddande  av barn, 
syskon eller egendom; ingripanden för att avstyra att barnet skadar sig själv 
eller orsakar skada. Exemplifieringar från rättstillämpningen har visat att 
sådana situationer har förelegat – bland annat vad gäller en far som i en stres-
sad situation avstyrde bråk mellan syskon, och en far som hanterade ett barn 
som skrikit och kastat saker – men också framhållits att ett föräldraingripande 
som innebär våldsutövning, exempelvis genom att ett (löst) slag utdelas, inte 
kan anses vara ett försvarligt tillrättavisande. Bedömningarna varierar.

Vårdnadshavares tillsynsansvar kan sägas tydligt utvidga det straffbara 
området för vållande till kroppsskada (enligt 3:8 BrB) och framkallande av 
fara för annan (3:9 BrB), i relation till motsvarande gärningar förövade av 
person utan tillsynsansvar. Ansvar kan exempelvis åläggas den vårdnads-
havare som av oaktsamhet inte håller betryggande uppsyn över barnet eller 
vidtar åtgärder för att barnet förhindras att skadas, respektive den vård-
nadshavare som på grund av grov oaktsamhet utsätter barnet för livsfara, 
fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.

Det har också i avsnitt 5.2.6.1 berörts att vårdnadshavares ställning 
som skyddsgarant  för barnet kan innebära att den vårdnadshavare som 
inte ingriper till skydd för barnet åläggs ett straffrättsligt ansvar för sin pas-
sivitet och underlåtenhet . Medhjälps- eller underlåtenhetsansvar för vård-
nadshavare har i rättspraxis tillämpats avseende (grova) misshandelsbrott. 
Teoretiskt skulle motsvarande tillämpning kunna äga rum även vid andra 
brott, såsom exempelvis olaga frihetsberövande enligt 4:2 BrB (avseende 
den vårdnadshavare som inte tillser att barnet återfår sin frihet), och inte 
minst grov fridskränkning (enligt 4:4 a st. 2 BrB) vars brottsbeskrivning 
omfattar upprepade kränkningar. Underlåtenhets- eller medverkansansva-
ret förutsätter insikt om barnets utsatthet, varför gärningar som inte orsa-
kat synlig skada kan vara svårare att leda i bevisning.
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Att offret är ett barn (och inte vuxen) har betydelse i förhållande till brot-
tet olaga frihetsberövande (enligt 4:2 BrB). Det kan utgöra olaga frihets-
berövande att stänga in ett barn och hålla för dörren under en tidsperiod 
om 3–5 minuter eller att låta ett barn vistas i en garderob i 5–10 minuter i 
bestraffande syfte. Barn har färre möjligheter att agera i situationen än en 
vuxen; det krävs med andra ord mindre för att uppnå frihetsberövandet. 
Att helt kortvarigt stänga in ett barn i ett torkskåp eller liknande kan också 
utgöra ofredande (enligt 4:7 BrB). En avgörande omständighet är att hand-
landet varit hänsynslöst och kränkande.

Således kan konstateras att även om straffbestämmelserna i sig inte 
beskriver en kontext, så är de förutsättningar som omger handlingen (t.ex. 
att den som stängs in är ett barn och den handlande en vuxen) av bety-
delse. Detta gäller i hög grad också för tillämpning av bestämmelsen om 
olaga tvång (enligt 4:4 BrB). Betydelsefullt är det förhållandet att den som – 
genom misshandel eller annars med våld eller hot (även underförstått) om 
brottslig gärning – tvingas att göra, tåla eller underlåta något är ett barn, 
både i bemärkelsen inte vuxen (ålder) och barn i förhållanden till den till-
talade/föräldern. En förälders utrymme att tvinga barnet att tåla eller göra 
något visst är, mot bakgrund av förälderns ansvar att sörja för barnets 
behov, större än utrymmet för motsvarande tvång mot annan person. Bar-
net kan tvingas att tåla att bli buren, avklädd, etcetera. Centralt i bestäm-
melsen är dock att tvånget är olaga, dvs. företas genom misshandel eller 
annars med våld (även lindrigare, men förnedrande) eller hot om brottslig 
gärning. Även i förhållande till detta kan noteras att det för en förälder i 
förhållande till ett/sitt barn normalt torde krävas mindre grad av våld (än 
mot en vuxen person) samtidigt som helt lindrigt våld kan hamna inom det 
tillåtna området, samt att det ibland kan räcka med underförstådda hot om 
brottslig gärning (särskilt när våld eller övergrepp förekommit tidigare).

Avseende olaga hot (enligt 4:5 BrB) har likaledes offrets egenskap av att 
vara barn (både i bemärkelsen ålder och i bemärkelsen släktskap) betydelse. 
Med bedömningens utgångspunkt i hur situationen har tett sig från den hota-
des synpunkt, är det dels skillnad på de gärningar som kan anses vara ägnade 
att framkalla allvarlig fruktan hos ett barn respektive en vuxen, dels kan det 
vara skillnad på gärningens kvalificering som hot om det riktas mot ett eget 
barn eller någon annans barn. Ifråga om det sistnämnda kan kontexten vara 
av betydelse: Exempelvis om hot mot barnet eller något av dess syskon tidi-
gare har verkställts,1939 men också om den som hotar har en föräldraroll där 
(berättigade) tillrättavisningar och tillsyn över barnet kan ingå.1940

Hot kan angränsa till förolämpning. Straffstadgandet om förolämp-
ning (5:3 BrB) kan, teoretiskt sett, inrymma vad som i bakgrundskapitlet 

1939. Se t.ex. Svea Hovrätt dom 2004-04-27 i mål nr B 9427-03 som refererades i avsnitt 
5.2.3.4 ovan.

1940. Se t.ex. Nedre Norrland dom 2011-09-30 i mål nr B836-11 som refererades i 
avsnitt 5.2.3.4 ovan.
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(avsnitt 2.1.1.2) beskrevs som psykisk misshandel i form av angrepp på 
självkänslan , såsom förakt, hån och påtaglig nedvärdering. Förolämpning 
är dock ett målsägandebrott, som kräver att barnets vårdnadshavare anger 
det till åtal. Om det anses vara av särskilda skäl påkallat från allmän syn-
punkt, och förolämpningen mot barnet anspelar på barnets sexuella lägg-
ning, ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse 
får åklagare väcka åtal, men det får inte ske om förolämpningen tar sikte 
på barnets värde utan att anspela på någon av nämnda aspekter, oaktat att 
den kränkande behandlingen kan vara systematisk och utgöra ett avsiktligt 
känslomässigt lidande.

Även ifråga om sexualbrotten mot barn kan gärningsmannens egenskap 
av att vara förälder ha viss betydelse vid bedömningen. Som framskymtade 
i bakgrundskapitlet (avsnitt 2.1.1.3) begås sexuella övergrepp mot barn 
inte sällan i situationer som är kopplade till fysisk intimitet, såsom exem-
pelvis vid bad eller nattning. Förövaren kan då utnyttja den känslomässiga 
och fysiska närheten, och genom sitt tolkningsföreträde till exempel välja 
att kalla övergreppen ”lekar”. Samtidigt finns för den dagliga omsorgen 
om barn ett betydande utrymme för – icke-sexuell – fysisk intimitet. Cen-
tralt för tillämpningen av bestämmelserna om sexuellt övergrepp mot barn 
(6:6 BrB) och sexuellt ofredande (6:10 BrB) är att handlingen (eller berö-
ringen) har en sexuell karaktär eller sexuell innebörd.

Sammanfattnings kan – ifråga om det straffbelagda området avseende 
föräldrars våld och övergrepp mot barn – konstateras att det för samtliga av 
de behandlade brotten har betydelse att gärningsmannen samtidigt har en 
föräldrafunktion i förhållande till offret. Två aspekter är särskilt centrala: 
Dels det område som finns för tillsyn av och – icke-kränkande – hantering 
av barnet, dels det skyddsansvar som åvilar vårdnadshavare. Åldersaspek-
ten, dvs. att den tilltalade är en vuxen person och offret ett barn (och inte 
vuxen), är även det betydelsefullt jämfört med motsvarande gärningar rik-
tade mot en annan vuxen person.

5.3 Straffmätning och val av påföljd
”Skall man jämföra med musik skulle man kunna säga att påföljdsreglerna 
är väldigt mycket dansband.”1941

5.3.1 Inledning: med straffvärde som utgångspunkt
På brott följer straff. Reglerna om utmätning av straff och val av påföljd 
finns i 29 och 30 kap. BrB. Det rör sig om en relativt omfattande reglering, 
över vilken det nedan endast kommer att ges en översiktlig bild och några 

1941. Asp (2010a) s. 449. Poängen är att påföljdsreglerna – med deras stora praktiska 
betydelse – måste vara slitstarka och fungera i vardagen.
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nedslag i frågor som kan äga särskild relevans ifråga om föräldrars våld 
och övergrepp mot barn. Som antyds i citatet ovan är det av stor vikt att 
påföljdsreglerna – likt dansbandsmusik – är konstruerande så att de kan 
fungera i vardagen, eftersom de tillämpas regelbundet och är av stor prak-
tisk betydelse. Påföljdssystemet är dock komplext och differentierat.1942 År 
2012 överlämnades ett betänkande (av Påföljdsutredningen) med förslag 
till ett reformerat påföljdssystem, avsett att vara präglat av rättvisa, tydlig-
het och konsekvens, och samtidigt enkelt, robust och hållfast för att kunna 
stå sig under en längre tid.1943

Centralt för det närmast följande, dvs. påföljdsbestämningen, är begrep-
pet straffvärde. Som noterades i översikten över straffrättens ändamål och 
berättigande (avsnitt 5.1.2 ovan) kom brottsbalkens behandlingsoptimis-
tiska inriktning ganska snart att kritiseras, och vid 1989 års påföljdsre-
form betonades att brottets svårhet skulle vara avgörande vid påföljdsbe-
stämningen, samt att principerna om proportionalitet och ekvivalens skulle 
beaktas.1944 Med straffvärde avses i princip detsamma som brottets svårhet, 
och huvudelementen vid en straffvärdebedömning är den skada som föror-
sakats och gärningsmannens skuld.1945 Närmast nedan behandlas kortfat-
tat straffmätning, och därefter berörs påföljdsval, vilket i hög grad utgår 
från straffvärdet och företas i flera led.

5.3.2 Straffmätning
5.3.2.1 Bestämmande av straffvärde

Ett första led i att mäta ut straff är att definiera straffskalan för det aktuella 
brottet. Det abstrakta straffvärdet – som framgår av brottstypens straff-
skala – speglar jämförd med straffskalorna för andra brottstyper lagstif-
tarens syn på hur allvarlig brottstypen är i relation till dessa andra.1946 
Straffvärdet i det enskilda fallet, dvs. det konkreta straffvärdet, bestäms – 
som kommer att framgå nedan – normalt inom den ram straffskalan för 
brottet ger, och tänks ge uttryck för (graden av) gärningens förkastlighet i 
förhållande till andra begångna gärningar med samma brottsrubricering. 
Straffvärdet utgör således en funktion av gärningens skadlighet eller farlig-
het och den brottsliges skuld sådan den kommit till uttryck i gärningen.1947

Utgångspunkt för bedömning av straffvärde är bestämmelsen i 29:1 
BrB, som anger vilka olika faktorer som ska beaktas: Vid bedömningen ska 

1942. Se t.ex. Wersäll (2010) s. 545 f. och Ulväng (2006).
1943. SOU 2012:34. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
1944. Se särskilt SOU 1986:13–15.
1945. Asp & von Hirsch (1999) Jfr dock t.ex. Jareborg (1992b) som betonar att ett brotts 

straffvärde inte kan likställas med brottets svårhet.
1946. Så anses exempelvis våldtäkt mot barn (6:4 BrB) vara en mer allvarlig brottstyp än 

olaga hot (4:5 BrB), då straffskalan i det första fallet är fängelse i lägst två och högst sex år, 
och i det andra böter eller fängelse i högst ett år.

1947. Jareborg & Zila (2010) s. 103 f.
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beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den 
tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv 
som han eller hon haft. Det ska dessutom särskilt beaktas om gärningen 
inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet  till 
person. Detta sistnämnda led infördes år 2010 med syfte att åstadkomma 
en höjd straffnivå för allvarliga våldsbrott. Med ”allvarligt angrepp” avses 
enligt förarbetena att brottets straffvärde motsvarar fängelse i sex månader 
eller mer. Som exempel på sådana allvarliga angrepp som avses anges bland 
annat grov misshandel, grov fridskränkning och våldtäkt mot barn.1948

Ledning för bedömningen av straffvärdet avses också tas i bestämmel-
serna i 29:2 om försvårande omständigheter och 29:3 BrB om förmild-
rande omständigheter. Dessa bestämmelser anger och preciserar vad som 
ytterligare ska beaktas vid sidan av vad som gäller för varje brottstyp (se 
avsnitten närmast nedan). Först ska dock beaktas brottsinterna omstän-
digheter, dvs. sådana som är avgörande för brottsrubriceringen och svår-
hetsgraderingen. Många brottsbeskrivningar innehåller ord eller uttryck 
som hänför sig till skadlighet eller farlighet respektive skuld. Ett flertal 
av de försvårande och förmildrande omständigheter som presenteras strax 
nedan är sådana att de också kan ha betydelse för ett brotts placering i en 
viss svårhetsgrad. Principiellt måste det då undvikas att en omständighet 
räknas två gånger till den tilltalades nackdel, dvs. först vid placering i viss 
svårhetsgrad och sedan igen vid straffvärdebedömningen.1949

5.3.2.2 Försvårande omständigheter

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet anger 
29:2 BrB åtta punkter. Dessa berördes också av tidigare nämnda 2010 års 
straffmätningsreform, såtillvida att de förstärkningsord som fanns i de 
olika punkterna (såsom ”betydligt”, ”särskilda”, ”grovt” och ”allvarligt”) 
utmönstrades, samt vissa ord ändrades (särskild hänsynslöshet” blev ”stor 
hänsynslöshet”).1950 Syftet med dessa ändringar var att åstadkomma ett vid-

1948. Prop. 2009/10:147 s. 40 f. och 147, se även SOU 2008:85. Straffvärdet ska vid så-
dana angrepp anses vara högre än det straffvärde som skulle ha följt vid en bedömning enligt 
tidigare praxis, och flera anvisningar för hur höjningen ska beräknas ges i propositionen. En 
problematisk fråga – som lyfts fram av Borgeke m.fl. (2011) – är hur en lagstiftningsteknik 
som anknyter till den rättstillämpning som ägde rum före reformen kommer att fungera; med 
tiden kommer jämförelsevärdet (tillämpningen före den 1 juli 2010) att vara obekant. Noteras 
bör också att exemplet våldtäkt mot barn är något tveksamt i det sammanhang som i övrigt 
anknyter till användande av våld, tvång, hot och frihetsberövanden.

1949. Jareborg & Zila (2010) s. 111. Det kan tänkas att detta problem blir större efter 
2010 års ändringar i 29:1 st. 2, se NJA 2011 s. 89 där viss kritik riktas mot lagstiftningstek-
niken. Vidare är det förstås inte heller rimligt att den tilltalade får tillgodoräkna sig en viss 
förmildrande omständighet två gånger. Se vidare a a s. 111 f.

1950. Prop. 2009/10:147 s. 28 ff. Ändringar gjordes också i de förmildrande omständig-
heterna, se 5.2.2.3 nedan.
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gat utrymme för beaktande av försvårande (och även förmildrande) omstän-
digheter vid straffvärdebedömningen.1951

Enligt 29:2 BrB ska i försvårande riktning beaktas

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

2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svå-

righeter att värja sig,
4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett sär-

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

tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller 
beroende ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad 
form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller 
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande 
omständighet, eller

8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten  och tilliten hos ett barn i 
dess förhållande till en närstående person.

Av särskilt intresse för min studie är punkterna 3, 4 och 8. Punkten 3, 
att den tilltalade har utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller 
svårigheter att värja sig, tar bland annat sikte på brott som förövats mot 
barn, handikappade eller äldre. Att någon uppsåtligen utnyttjar att någon 
annan har en skyddslös ställning är en faktor som normalt bör tillmätas en 
betydande vikt. Detta gäller enligt förarbetena särskilt vid övergrepp mot 
barn, där riskerna dessutom är särskilt stora att övergreppen kan medföra 
svåra och långvariga personliga skadeverkningar.1952 I NJA 2000 s. 612, 
som rörde kraftigt våld mot en liten flicka, beaktades omständigheten att 
brottet riktade sig mot ett litet barn såväl vid gradindelningen (grov miss-
handel) som vid straffmätningen: Det ansågs föreligga försvårande omstän-
digheter i en sådan omfattning att det klart gick utöver vad som redan var 
beaktat inom ramen för gradindelningen.1953 Viss självständig betydelse fick 
också i detta fall punkten 4, att den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i 
övrigt missbrukat ett särskilt förtroende. Brottet, som begicks av moderns 
sambo, framstod som ett missbruk av det särskilda förtroende som bar-
nets mor visat honom genom att anförtro flickan i hans vård. I NJA 2003 
s. 174 bekräftas en sträng syn på grova misshandelsbrott riktade mot små 

1951. Se vidare prop. 2009/10:147 s. 28 ff.
1952. Prop. 1987/88:120 s. 83.
1953. Våld mot buken hade bl.a. gett upphov till att flickans tolvfingertarm slitits av. 

Gärningsmannen (moderns sambo) dömdes till fängelse i tre år. NJA 2000 s. 612.
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barn, då en styvfar dömdes till ansvar för grov misshandel (och vållande 
till annans död, grovt brott), avseende sin treårige styvson. Pojken hade 
utsatts för omfattande och kraftigt våld mot vitala delar av kroppen, något 
som lett till svåra skador och efter några timmar till hans död. Straffvärdet 
bedömdes vara högt och då de omständigheter som ledde till pojkens död 
bedömdes vara så försvårande dömdes styvfadern till fängelse i sex år.

Straffskärpningsgrunden i punkten 8, som avser sådana fall där brottet 
varit ägnat att skada trygghet en och tilliten hos ett barn i dess förhållande 
till en närstående person, infördes år 2003 för att i lagtext tydliggöra och 
markera att brott mot närstående barn ofta bör åsättas ett högre straff-
värde eftersom barnet därigenom riskerar att berövas sin trygghet. Omstän-
digheterna vid ett sådant brott är inte försvårande endast på grund av att 
brottet förövats mot ett barn i skyddslös ställning, utan dessutom på grund 
av att brottet innebär att ett barn berövas sin trygghet. För det barn som 
utsätts för misshandel av en förälder framhölls att hemmet inte längre är 
den trygga och skyddade plats det borde vara, och den förälder som förövat 
brottet inte längre en person att känna tillit till.1954 Straffskärpningsgrunden 
omfattar även sådana fall då brottet förövats i närvaro av ett närstående 
barn, exempelvis då ett barn tvingas bevittna  att en förälder blir slagen 
av den andra föräldern.1955 Punkten 8 förutspåddes i förarbetena ha sitt 
främsta tillämpningsområde vid just vålds- och sexualbrottslighet, men 
även kunna vara relevant vid andra typer av brottslighet, exempelvis i det 
fallet att en förälder hotar den andre föräldern eller inför barnen slår sönder 
det gemensamma hemmet.1956 För att straffskärpning ska kunna ske med 
stöd av denna punkt är det tillräckligt att brottet typiskt sett är sådant att 
barnets trygghet  och tillit kan skadas. Det krävs alltså inte att det i varje 
enskilt fall kan bevisas att så verkligen har skett, och det krävs inte heller 
något syfte från gärningsmannens sida att skada barnets trygghet och tillit.

Till kretsen av närstående räknas, förutom barnets mor och far, även 
fosterföräldrar, sammanboende samt vissa andra vuxna som barnet har 
en förtroendefull relation till, exempelvis mor- och farföräldrar, mostrar 
och fastrar.1957 Den förlorade tilliten och tryggheten synes i sin utformning 
främst ta sikte på förhållandet till den närstående gärningsmannen. I en 
tingsrättsdom har, utöver det förhållandet, uttryckligen beaktats även att 
gärningsmannen (barnens far) berövat barnen deras trygghet  och tillit till 
den andra föräldern, som på grund av hans beteende inte vågat ingripa till 
deras försvar.1958

NJA 2004 s. 437 är ett avgörande där 29:2 p. 8 påverkade straffvärdet. 
Båda föräldrarna hade utsatt den 16-åriga dottern för misshandel i det 

1954. Prop. 2002/03:53 s. 70 f., SOU 2001:72 s. 339.
1955. Prop. 2002/03:53 s. 71.
1956. Prop. 2002/03:53 s. 73.
1957. Prop. 2002/03:53 s. 111.
1958. Norrtälje tingsrätt dom 2005-05-11 i mål nr B 697-05.
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gemensamma hemmet. Att flickan inte längre var något litet barn, och hade 
uppnått sådan ålder att hon själv kunde vända sig till andra med sina pro-
blem i hemmet, hindrade enligt HD inte att det synsätt som ligger bakom 
punkten 8 var giltigt. Straffet skulle därför vara strängare än straffet för 
motsvarande gärning mot en vuxen person.

Värt att nämna i sammanhanget är också att det av Fridskränknings-
utredningens genomgång av rättspraxis framgår att försvårande (eller 
förmildrande) omständigheter sällan åberopas i domskälen. Bland under-
sökta domar avseende grov fridskränkning av barn åberopades punkten 8 i 
knappt en fjärdedel av domarna.1959 Ett exempel på en sådan sammantagen 
straffvärdebedömning där de försvårande omständigheterna ändå (någor-
lunda) framgår utgörs av ett hovrättsavgörande från 2012.1960 Omständig-
heter som beaktades var att de båda målsäganden (döttrarna) vid tidpunk-
ten för brotten endast var 9 respektive 10 år gamla, och den tilltalade var 
i egenskap av vuxen man avsevärt fysiskt starkare än barnen (p. 3). Det 
beaktades också att misshandeln av barnen ägde rum i deras hem, där de 
har rätt att känna sig trygga: Den tilltalade var far till barnen och därmed 
en person som de normalt ska kunna lita på och känna förtroende för (p. 4 
och 8). Därtill beaktades att den tilltalade redan tidigare under dagen hade 
informerats om att barnen misskött sig och således haft tid att besinna sig 
och överväga lämpligare metoder än att tillgripa våld, samt att tillväga-
gångssättet varit kränkande för barnen. Fadern hade slagit barnen i huvu-
det och därefter beordrat dem att gå till sitt rum för att klä av sig och ställa 
sig på knä i vardagsrummet där han slagit dem med livrem. Straffvärdet 
(för misshandelsbrott) bedömdes till fyra månaders fängelse.1961

Uppräkningen av försvårande omständigheter i 29:2 BrB är endast 
exemplifierande, men avser att täcka de vanligast förekommande omstän-
digheter som betraktas som särskilt försvårande.1962

5.3.2.3 Förmildrande omständigheter

Uppräkningen av förmildrande omständigheter i 29:3 BrB avser, i likhet 
med de försvårande, att inkludera de vanligaste och mest betydelsefulla 
faktorerna. Den första punkten avser provokation, dvs. om brottet för-
anletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Bedömningen av 
om en sådan provokation förelegat ska enligt förarbetena ske utifrån vad 
som typiskt sett utgör ett klart kränkande beteende i ett sådant samman-
hang som det varit fråga om i det enskilda fallet. Det ska vid en objektiv 
bedömning av omständigheterna framstå som förståeligt att den tilltalade 
agerat som han eller hon gjort. Av betydelse därvid avses vara exempelvis 

1959. SOU 2011:85 s. 69.
1960. Svea hovrätt dom 2012-10-30 i mål nr B 2430-12.
1961. Svea hovrätt dom 2012-10-30 i mål nr B 2430-12.
1962. Prop. 1987/88:120 s. 84.
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388 Ingripande på straffrättslig grund

de inblandades bakgrund och relation till varandra.1963 I sammanhanget 
bör nämnas att vid sexuella övergrepp är en ”provokation” i form av tillå-
tande av vissa närmanden utan betydelse för straffvärdet.1964

Den andra punkten som kan verka förmildrande är det att den tilltalade 
till följd av en allvarlig psykisk störning  haft nedsatt förmåga att inse gär-
ningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller 
annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan 
orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Detta var fallet 
i ett tidigare refererat avgörande rörande synnerligen grov misshandel mot 
ett spädbarn .1965 Domstolen beaktade särskilt att gärningen inneburit ett 
allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person – då 
våldet riktats mot ett helt skyddslöst barn, skadorna varit livshotande och 
hade kunnat medföra framtida men – och uppskattade straffvärdet till när-
mare fem års fängelse. Som förmildrade omständighet beaktades p. 2, dvs. 
att modern begått gärningen under påverkan av en psykisk störning; att 
hon led av en sådan störning och till följd därav hade haft nedsatt förmåga 
att kontrollera sitt handlande. Med hänsyn till det bestämdes fängelse-
straffet till minimitiden för brottet, dvs. fyra år.

För det tredje ska i förmildrande riktning beaktas om den tilltalades 
handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfa-
renhet eller omdömesförmåga, och som fjärde punkt ska beaktas om brottet 
föranletts av stark mänsklig medkänsla.1966 Slutligen ska beaktas om gär-
ningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap. BrB.1967

5.3.2.4 Straffskärpande återfall

När straffvärdet har fastställs är ett nästa led att bedöma om några övriga 
straffskärpande omständigheter ska beaktas. Enligt 29:4 BrB ska rätten i 
skärpande riktning ta hänsyn till återfall, dvs. om den tilltalade tidigare 
gjort sig skyldig till brott. Här bör noteras att återfall avser tidigare brotts-
lighet som har resulterat i fällande dom, strafföreläggande eller åtalsefter-
gift, dvs. registrerade återfall i brottslighet.1968 Återfall får påverka straff-
mätningen först om det inte kunnat tillräckligt beaktas på annat sätt: Om 

1963. Det anges dock inte på vilket sätt. Det tidigare ordet grovt (kränkande beteende) 
ersattes år 2010 av ordet uppenbart. Prop. 2009/10:147 s. 44.

1964. Jareborg & Zila (2010) s. 116. För en kritisk diskussion om provokationsfiguren se 
även Lernestedt (2010a) s. 244 och 264 ff. och Burman (2011b).

1965. Svea hovrätt dom 2011-04-18 i mål nr B 1303-11.
1966. Här avses exempelvis. s.k. barmhärtighetsmord, vilket kan utgöras av någon dödar 

en nära anhörig som ligger obotligt sjuk för att göra slut på dennes plågor. Berggren m.fl. 
(2012, Zeteo) Kommentar till 29 kap. 2 §, punkt 4.

1967. Se även 23:5 BrB som innehåller bestämmelser om nedsättning av straffminimum 
och om ansvarsfrihet vid medverkan till brott i mindre mån.

1968. Jareborg & Zila (2010) s. 127.
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inte förhållandet beaktas genom påföljdsvalet eller i tillräcklig utsträckning 
genom förverkande av villkorligt medgiven frihet.1969

Vid bedömningen av om återfall ska verka straffskärpande ska särskilt 
beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten har haft, vilken tid 
som förflutit mellan brotten, om den tidigare och den nya brottslighe-
ten är likartad eller ej, samt hur allvarlig tidigare och aktuell brottslighet 
varit. För omfattningen av tidigare brottslighet gäller att ju allvarligare 
brottsligheten är, desto färre återfall bör krävas för att straffet ska skär-
pas. För tidsaspekten gäller att ju snabbare ett återfall har skett, desto 
större anledning finns det att skärpa straffet. Vidare ska kravet på att den 
tidigare och den nya brottsligheten är likartad inte ställas alltför högt: 
Med att brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig avses att straff-
värdet för både den tidigare och den nya brottsligheten bör uppgå till 
åtminstone ett år.1970

5.3.2.5 Strafflindring och påföljdseftergift

Ett ytterligare led att beakta i straffmätningen är om förutsättningar finns 
för strafflindring. I 29:5 BrB upptas sju grunder för strafflindring, de s.k. 
billighetsskälen. Dessa grunder sägs, till skillnad från uppräkningarna i 
29:2 och 29:3 BrB, ska vara uttömmande.1971

Av punkterna i bestämmelsen tar två särskilt sikte på den tilltalades 
utsatthet; att den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kropps-
skada (p. 1)1972 och att den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa 
skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde 
(p. 6).1973 Andra förhållanden som ska beaktas har att göra med att den 
tilltalade synes vara mindre klandervärd: Att den tilltalade efter förmåga 
sökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet 
(p. 2) och att en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid har förflutit 
sedan brottet begicks (p. 7). Ifråga om den tilltalades handlande i p. 2, 
som normalt ska ske på eget initiativ, kan tilläggas att det främst avser ett 

1969. Den i särklass viktigaste funktionen har återfall som skäl för att bestämma påfölj-
den till fängelse (enligt 30:4 st. 2 BrB). se vidare Ulväng (2005a) s. 332 ff.

1970. Prop. 2009/10:147 s. 46.
1971. Prop. 1987/88:120 s. 89. Noteras bör dock att där också finns en enligt ordaly-

delsen tämligen öppen punkt 8. Enligt 29:5 p. 8 ska beaktas om någon annan omständighet 
föreligger som påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motive-
rar. Ifråga om försvårande och förmildrande omständigheter i 29:2–3 BrB anges i författ-
ningskommentaren (alltjämt) att uppräkningen av omständigheter är exemplifierande. Prop. 
2009/10:147 s. 42 och 44.

1972. Den allvarliga kroppsskadan ska vara av bestående karaktär, ej övergående. Ett 
exempel är en rattfyllerist som i en trafikolycka vid den brottsliga gärningen invalidiseras. 
Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 29 kap. 5 § punkt 1.

1973. Tillämpning anses främst komma ifråga vid längre fängelsestraff; ett längre fängel-
sestraff drabbar i allmänhet, tänks det, någon som kommit upp i 70-årsåldern hårdare än det 
drabbar yngre personer. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentar till 29 kap. 5 § punkt 6.
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390 Ingripande på straffrättslig grund

agerande innan gärningsmannen vet om att han eller hon har avslöjats. 
Agerandet ska kunna sägas visa på en i handling visad ånger.1974

Avseende tidsaspekten i p. 7 bör noteras att den förlängda preskrip-
tionstiden för sexualbrott mot barn, 35:4 st. 2 BrB, inte är avsedd att 
tillmätas betydelse vid bedömning av om tidsutdräkten ska beaktas vid 
straffmätningen.1975 I ett mål år 2013, som bland annat avsåg en styvfaders 
grova våldtäkt mot sin styvdotter, hade HD att bedöma betydelsen av att 
det förflutit omkring tolv år mellan brott och åtal.1976 HD konstaterade att 
det ifråga om sexualbrott mot barn, där beroendeförhållanden i många fall 
råder, ofta finns skäl att i mindre utsträckning än annars beakta att det har 
förflutit ovanligt lång tid. Om brottet förövats mot ett litet barn och åtal 
väcks först efter en mycket lång tid kan detta ofta förklaras av att barnet 
har haft svårt att förstå eller tala om vad det har blivit utsatt för. I det 
aktuella fallet var ett skäl till att lagföring inte skedde tidigare målsägan-
dens oro för konsekvenserna för familjen av en polisanmälan . Även med 
beaktande av att det var fråga om ett sexualbrott, ansågs dock tolv år vara 
ovanligt lång tid, och fängelsestraffet reducerades med ett år jämfört med 
vad som skulle ha gällt vid en straffmätning enbart utifrån straffvärdet.1977

Vidare ska som billighetsskäl beaktas att den tilltalade frivilligt angett 
sig (p. 3). Här avses främst fall där någon berättar om andra brott än för 
vilka han eller hon misstänks. Punkterna inrymmer därutöver två fall av 
s.k. sanktionskumulation: Att den tilltalade förorsakas men genom att han 
eller hon på grund av brottet utvisas ur riket (p. 4) och att den tilltalade 
till följd av brottet drabbats av avskedande eller uppsägning, annat hinder 
eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning (p. 5).1978 Slutligen 
ska beaktas om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den 
tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar (p. 8). Sådana 
omständigheter ska vara hänförliga till den tilltalades personliga situation 
eller ha inträffat efter brottet. De ska i princip vara likvärdiga med och lika 
tungt vägande som de omständigheter som nämns i punkterna 1–7. Som 
exempel kan nämnas att brottet begåtts i samband med självmordsförsök 
eller att straff på ett helt oproportionerligt och orimligt sätt skulle drabba 
någon annan än gärningsmannen. Här kan också nämnas att sådana följder 
som negativa sociala reaktioner och sådant ogillande från närmaste omgiv-

1974. Prop. 1987/88:120 s. 91.
1975. Jareborg & Zila (2010) s. 131 och NJA 2001 s. 894.
1976. Högsta domstolen dom 2013-02-15 i mål nr B 4680-12.
1977. Ett justitieråd var skiljaktigt ifråga om motiveringen och anförde bland annat att 

den ovanligt långa tiden sedd i förhållande till brottets art mer naturligt borde relatera till 
den typ av brott som målet rör (i detta fall sexuella övergrepp mot ett litet barn) än till hela 
brottskategorin sexualbrott mot barn som i sig kan inrymma vitt skilda fall. Dock noteras 
också att det är svårt att veta om den tid som förflutit är ovanligt lång jämfört med vad som 
är normalt för brott av just det slag som målet rör (kunskapsläget är osäkert), vilket utgör en 
osäkerhet som bör beaktas till den tilltalades förmån. Högsta domstolen dom 2013-02-15 i 
mål nr B 4680-12.

1978. 29:5 BrB och Jareborg & Zila (2010) s. 129 ff.
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ningen som familjemedlemmar kan få utstå, inte kan beaktas för mildare 
påföljdsbestämning, men att en omständighet som har beaktats i praxis är 
att någon är ensamstående med vårdnad om minderåriga barn.1979

Ett ytterligare exempel till belysning av faktorer som påpekar straffmät-
ningen kan utgöras av ett hovrättsfall från 2011. Domstolen bedömde att 
straffvärdet för de misshandelsgärningar som fadern utsatt sin dotter för 
motsvarande straffminimum avseende brottet (grov fridskränkning). Att 
fadern på frivillig väg underkastat sig terapeutisk behandling för att komma 
tillrätta med den aggressionsproblematik som varit orsak till gärningarna 
var enligt hovrättens mening positivt, men utgjorde inte tillräckliga skäl för 
att vid straffvärdebedömningen underskrida straffminimum.1980 Nämnda 
terapeutiska behandling fick dock betydelse för valet av påföljd.

Vidare ska, om det med hänsyn till någon sådan omständighet som 
avses i billighetsskälen är uppenbart oskäligt att döma till påföljd, med-
delas påföljdseftergift i enlighet med 29:6 BrB. Bestämmelsen är restriktivt 
utformad och påföljdseftergift kan komma ifråga främst vid mindre allvar-
lig brottslighet.1981

5.3.3 Påföljdsval
5.3.3.1 Allmänt om val av påföljd

Valet av påföljd företas i flera led, vilket också framgår av avsnitten ovan. 
Den bedömning som gjorts av straffvärdet kan mynna ut i att brottet eller 
brottsligheten bör föranleda böter av en viss storlek, eller fängelse i viss tid 
eller på livstid.1982

En första fråga att ta ställning till avseende påföljdsvalet är om påfölj-
den kan stanna vid böter. Bestämmelser om böter finns i 25 kap. BrB. Som 
huvudregel och för denna studies vidkommande är böter dagsböter, eller 
om straffvärdet är längre än 30 dagsböter, penningböter.1983 Dagsböter 
bestäms till ett antal av minst 30 och högst 150 och till ett belopp för 
varje dagsbot beräknad utifrån en andel av den tilltalades årsinkomst, med 

1979. Prop. 1987/88:120 s. 96.
1980. Svea hovrätt dom 2011-08-29 i mål nr B 173-11.
1981. Prop. 1987/88:120 s. 97.
1982. Enligt 30:3 st. 1 BrB ska som huvudregel den som döms för mer än ett brott ådömas 

en för brotten gemensam påföljd. Flera undantag från detta följer dock av 30:3 och 25:5 BrB. 
Se vidare Jareborg & Zila (2010) s. 135.

1983. Detta framgår av (straffbestämmelserna och) 25:1 BrB. Penningböter ska väljas om 
domstolen vid straffmätningen finner att brottet bör föranleda lägre straff än 30 dagsböter 
och ska, enligt 25:3 BrB, bestämmas till lägst 200 kr och, om inte ett lägre högsta belopp är 
särskilt föreskrivet, till högst 4 000 kr. I exempelvis NJA 2003 s. 537, som rörde ringa miss-
handel av ett barn, bestämdes påföljden till penningböter om 1 000 kr. Som gemensamt straff 
för flera brott får penningböter bestämmas till ett belopp av högst 10 000 kronor, se 25:6 st. 
2 BrB.
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392 Ingripande på straffrättslig grund

avdrag för bland annat underhållsskyldighet för barn och med tillägg för 
förmögenhet (till 50–1 000 kr per dagsbot).1984

Böter är den lindrigaste påföljden i det straffrättsliga sanktionssyste-
met, och det är också den (antalsmässigt) vanligaste påföljden för miss-
handel av barn. I Brå:s kartläggning av misshandel av små barn (0–6 år) i 
familjen under 00-talet, framgår att böter var den vanligaste påföljden.1985 
Detta gäller för de fall där domen endast avsåg brott mot barnet. I de 
fall där ett fängelsestraff dömts ut endast avseende misshandelsbrott mot 
små barn, har det antingen handlat om grov misshandel, om misshandel 
i samband med ett sexualbrott eller om att den åtalade tidigare var dömd 
för våldsbrott.1986

Förutom vid ringa misshandel (enligt 3:5 BrB) finns böter i straffskalan 
för vållande till kroppsskada eller sjukdom (3:8 BrB), framkallande av fara 
för annan (3:9 BrB), olaga tvång (4:4 BrB), olaga hot (4:5 BrB), ofredande 
(4:7 BrB) och för vissa mindre allvarliga sexualbrott, som t.ex. sexuellt 
ofredande (6:10 BrB). Böter kan också utdömas i kombination med vill-
korlig dom (presumtion för böter, 30:8 BrB) respektive skyddstillsyn (om 
påkallat, 30:10 BrB) samt i samband med överlämnande till rättspsykia-
trisk vård (om påkallat, 31:3 st. 3 BrB).

En fråga att bedöma i ett tidigt skede – men som inte behandlas närmare 
i detta arbete – är om det kan bli aktuellt med överlämnande till särskild 
vård enligt 31 och 32 kap. BrB. Påföljden kan komma ifråga för tre person-
kategorier: för missbrukare och för lagöverträdare som är unga1987 samt för 
psykiskt störda. Ifråga om sistnämnda kategori, psykiskt störda lagöver-
trädare, gäller att om den som har begått ett brott – för vilket påföljden 
inte bedöms kunna stanna vid böter – vid domstillfället lider av en allvarlig 
psykisk störning  får rätten enligt 31:3 BrB överlämna honom eller henne 
till rättspsykiatrisk vård. Detta förutsätter att det med hänsyn till hans eller 
hennes psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat 
att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård, 

1984. Riksåklagaren har utfärdat riktlinjer för beräkningen av dagsbotsbeloppet i RåR 
2007:2. Vidare om dagsboten ur ett strukturellt perspektiv, se Lernestedt (2010a) s. 246 f.

1985. Brå (2011d) s. 42. I de flesta av dessa fall framgår också att brottet i domen rubri-
cerats som ringa misshandel.

1986. Brå (2011d) s. 43. En dom på fängelse var betydligt vanligare i de fall där do-
men också avsåg brott mot äldre syskon eller mot 0–6-åringens mamma. I dessa fall har det 
handlat om att den åtalade samtidigt blivit dömd för misshandel, grov kvinnofridskränkning 
eller våldtäkt mot mamman, eller misshandel, grov fridskränkning eller sexualbrott mot ett 
syskon, a.a. s. 43.

1987. Avhandlingens avgränsningar innebär att påföljder för unga lagöverträdare (enligt 
32 kap. BrB) inte behandlas alls, se avsnitten 1.3.1.2 och 1.4.1 ovan. Ifråga om missbruka-
re gäller att om den som begått en brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), får rätten överlämna åt socialnämnden 
att föranstalta om sådan vård. Detta framgår av 31:2 BrB, men om det för brottet är stadgat 
strängare straff än fängelse i ett år, får överlämnande till sådan vård endast ske om det före-
ligger särskilda skäl. 31:2 st. 2. Ett särskilt skäl är pågående vård som fungerar väl, Jareborg 
& Zila (2010) s. 52.
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som är förenad med frihetsberövande och annat tvång.1988 Om brottet har 
begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten besluta 
att särskild utskrivningsprövning ska äga rum vid vården, förutsatt att det 
till följd av den psykiska störningen finns risk för att han eller hon återfal-
ler i brottslighet, som är av allvarligt slag.1989 Ifråga om den som har begått 
ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning råder i princip 
fängelseförbud; personen ska i första hand dömas till annan påföljd än 
fängelse.1990 För att domstolen ska kunna utreda frågan om den tilltalades 
psykiska status – och alls kunna utdöma rättspsykiatrisk vård – måste den 
förordna om olika utredningar.1991

Vid påföljdsvalet gäller en grundläggande presumtion mot fängelse. Uti-
från den humanitetsprincip som påföljdssystemet till stora delar kan sägas 
bygga på,1992 ska fängelse väljas i sista hand och först om det inte är möjligt 
att döma till annan påföljd. Enligt 30:4 BrB ska vid val av påföljd särskilt 
avseende fästas vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än 
fängelse. Därvid ska beaktas sådana strafflindrande omständigheter som 
beskrevs ovan: s.k. billighetshänsyn. För att tydliggöra de olika påföljds-
alternativen beskrivs i det följande skäl för villkorlig dom (med eller utan 
böter och samhällstjänst), skyddstillsyn (i olika påföljdskombinationer) 
och slutligen fängelse.

1988. Den rättspsykiatriska vården regleras i särskild lag, lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård, LRV. Verkställighet av den rättspsykiatriska vården berörs kort i 6.3.3.4 nedan.

1989. Vidare finns bestämmelser om att rätten, i samband med överlämnande till rätts-
psykiatrisk vård, i vissa fall får förena påföljden med villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter, 
se 31:3 st. 3 BrB.

1990. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl, varvid det ska 
beaktas om brottet har ett högt straffvärde, om den tilltalade saknar eller har ett begränsat 
behov av psykiatrisk vård, om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd 
genom rus eller på något annat liknande sätt, samt omständigheterna i övrigt. Fängelseförbud 
råder om den tilltalade till följd av den allvarliga psykiska störningen har saknat förmåga att 
inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt, såvida inte den 
tilltalade har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på annat liknande sätt. 30:6 BrB. 
Rätten kan finna att någon påföljd inte bör dömas ut, och då ska den tilltalade vara fri från 
påföljd enligt 30:6 st. 3 BrB.

1991. Rätten får som huvudregel inte bestämma att någon ska överlämnas till rättspsyki-
atrisk vård med särskild utskrivningsprövning utan att en rättspsykiatrisk undersökning har 
gjorts i målet. Se vidare lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, och även lagen 
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål. I sammanhanget ska nämnas att det i 
ett pågående lagstiftningsärende bland annat har föreslagits att tillräknelighet åter ska vara ett 
krav för att en gärning ska utgöra brott. Detta skulle innebära att det uppställs en ytterligare 
förutsättning för skuld i straffrättslig mening utöver krav på uppsåt eller oaktsamhet, dvs. ett 
nytt rekvisit för personligt ansvar (avsnitt 5.2.1.3) ovan. Till reformens förslag hör också att 
överlämnande till rättspsykiatrisk vård avskaffas som självständig påföljd och att psykiatrisk 
vård i stället ges vid verkställigheten oavsett vilken av de andra påföljderna som döms ut. Se 
vidare Psykiatrilagsutredningens betänkande SOU 2012:17.

1992. Se ovan avsnitt 5.1.4.3.
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394 Ingripande på straffrättslig grund

5.3.3.2 Skäl för villkorlig dom med eller utan böter och 
samhällstjänst

Om påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter, ska som skäl för vill-
korlig dom beaktas om det saknas särskild anledning att befara att den 
tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet (30:7 BrB). 
Ett exempel till illustration av detta är (nyss ovan) nämnda hovrättsavgö-
rande där straffvärdet av en pappas misshandelsgärningar mot sin dotter 
bedömdes vara opåverkat av att han därefter på frivillig väg underkastat 
sig frivillig terapeutisk behandling för sin aggressionsproblematik. Behand-
lingen fick dock betydelse för påföljdsvalet och medförde att påföljden, 
istället för sex månaders fängelse, kunde bestämmas till villkorlig dom med 
föreskrift om samhällstjänst.1993

Ytterligare ett tillämpningsexempel till belysning av bedömningen är 
en tingsrättsdom rörande misshandel, där skiljaktig domare – vid bestäm-
mande av påföljden utifrån ett straffvärde motsvarande sex månader – 
beaktade den påfrestning som det inneburit för både föräldrarna och bar-
nen att vara åtskilda när barnen under mer än två månader vistats i famil-
jehem. Även de omfattande insatser som genom socialtjänsten genomförts 
i familjen för att stödja föräldrarna i deras föräldraroll, med gott resultat, 
beaktades som skäl för villkorlig dom.1994

Rätten kan också som skäl för villkorlig dom beakta om den tillta-
lade samtycker till att domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst 
och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person 
och övriga omständigheter. Det ankommer därför på domstolen att med 
utgångspunkt i vad som är känt om den tilltalades personliga förhållanden 
göra en bedömning av hans eller hennes möjligheter att fullgöra samhälls-
tjänsten.1995

En föreskrift om samhällstjänst avser skyldighet för den dömde att, 
inom viss tid på sin fritid, utföra samhällsnyttigt oavlönat arbete i offentlig 
eller offentligt stödd verksamhet eller åt ideella organisationer i lägst 40 
och högst 240 timmar. Arbetstidens längd fastställs efter brottets straff-
värde; 40 timmar anses motsvara en månads fängelse.1996

1993. Svea hovrätt dom 2011-08-29 i mål nr B 173-11.
1994. Skiljaktig mening i Helsingborgs tingsrätt dom 2012-06-05 i mål nr B 6451-11.
1995. Prop. 1997/98:96 s. 99 f. Några närmare riktlinjer för lämplighetsbedömningen 

finns inte. Se Borgeke, Jönsson & Täcklind (2010) för en genomgång av praxis avseende 
samhällstjänst.

1996. När rätten meddelar föreskrift om samhällstjänst ska den i domen ange hur långt 
fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse istället hade valts som påföljd, 27:2 a st. 
2 BrB. Av Brås utvärdering från år 2003 av hur samhällstjänst tillämpats, framgår att sam-
hällstjänst främst utdömts som ersättning för fängelsestraff på högst två månader. Se vidare, 
Brå (2003).
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5.3.3.3 Skäl för skyddstillsyn i olika påföljdskombinationer

Skyddstillsyn är, i likhet med villkorlig dom, alternativ till fängelse. Från 
dagen för domen är skyddstillsyn förenad med övervakning, som vanli-
gen pågår i ett år.1997 Skyddstillsyn kan under vissa förutsättningar kombi-
neras med böter,1998 fängelse,1999 föreskrift om samhällstjänst,2000 särskild 
föreskrift om vård och dylikt, eller föreskrift om särskild behandlings-
plan (s.k. kontraktsvård ). Särskild föreskrift om vård meddelas av över-
vakningsnämnd och kan avse läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård 
eller behandling i eller utanför sjukhus eller annan dylik inrättning. Sådan 
föreskrift, liksom särskilda föreskrifter avseende vistelseort och arbete eller 
utbildning, kan meddelas när det finns skäl att anta att den dömde för sin 
anpassning i samhället behöver stöd av en särskild föreskrift om vad han 
eller hon ska iaktta under prövotiden.2001

Beaktansvärda skäl för skyddstillsyn är, enligt 30:9 BrB, att det finns 
anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller 
sig från fortsatt brottslighet. Som särskilda skäl för skyddstillsyn istället 
för fängelse kan rätten beakta om en påtaglig förbättring skett av den till-
talades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas 
ha haft samband med brottet, eller om den tilltalade undergår behandling 
för missbruk eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans 
brottslighet. Beaktas kan också om missbruk av beroendeframkallande 
medel eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan 
behandling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts och den 
tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig behandling som enligt en 
för honom uppgjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten, 
s.k. kontraktsvård .

Benämningen kontraktsvård  bygger på föreställningen om att ett kon-
trakt ingås mellan lagöverträdaren och samhället (företrätt av huvudman-
nen för aktuell vård).2002 Föreskrift om särskild behandlingsplan förutsätter 

1997. 28:5 BrB med angivna undantag och villkor. Skyddstillsynen fortgår under en prö-
votid av tre år, 28:4 BrB. Verkställighet av påföljden berörs i 6.3 nedan.

1998. Högst 200 dagsböter, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte, 28:2 BrB. 
Till skillnad mot vad som är fallet vid villkorlig dom, finns ingen presumtion för att skydds-
tillsyn ska förenas med bötesstraff. Straffvärde, brottslighetens art och återfall är faktorer som 
avgör om böter ska tilläggas skyddstillsynen, 30:10 BrB.

1999. I lägst 14 dagar och högst tre månader, 28:3 BrB. Detta får enligt 30:11 BrB endast 
ske om det är oundgängligen påkallat med hänsyn till straffvärdet eller den tilltalades tidigare 
brottslighet. Om rätten förenar skyddstillsyn med fängelse, får den enligt 28:3 BrB inte samti-
digt döma till böter enligt 28:2 BrB eller meddela föreskrift om samhällstjänst.

2000. 28:2 a och 30:9 st. 2 p. 4 BrB. Se även 28:5 a BrB. I sammanhanget kan noteras att 
fler döms till samhällstjänst vid villkorlig dom (år 2010 var antalet 4 041) än vid skyddstillsyn 
(år 2010 var antalet 1 600). Kriminalvårdens statistik.

2001. 28:6 och 26:15–16 BrB. Det får vid sådan vård eller behandling som avses i 26:15 
st. 1 p. 3 också föreskrivas att den dömde ska lämna prover för missbrukskontroll, se vidare 
26:15 st. 2 BrB.

2002. Prop. 1986/87:106 s. 37.
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att den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig behandling enligt 
en i förväg upprättad behandlingsplan.2003 Kontraktsvård avser främst att 
ersätta fängelsestraff i fall då brottsligheten har sin grund i alkohol- eller 
narkotikamissbruk. Det är dock möjligt att tillämpa samma ordning när 
något annat förhållande som påkallar vård eller behandling i väsentlig grad 
kan antas ha bidragit till brottsligheten. I förarbetena nämns som exempel i 
detta avseende kleptomani, exhibitionism och vissa former av incest.2004 Vid 
kontraktsvård ska rätten – om den planerade behandlingen är avgörande 
för att döma till skyddstillsyn – i domslutet ange hur långt fängelsestraff 
som skulle ha dömts ut om fängelse istället hade valts samt meddela före-
skrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.2005

Kontraktsvården  måste vara tillräckligt ingripande i förhållande till 
straffvärdet. I NJA 2006 s. 212, som rörde påföljd för sexuellt utnytt-
jande av underårig och barnpornografibrott, bedömdes straffvärdet för 
gärningarna vara fängelse ett år och sex månader.2006 Den kontraktsvård 
som var ifråga, och som redan hade påbörjats, avsåg individuella samtal 
en gång per vecka. Samtalen fokuserade på attityder till brottet, konse-
kvenser för offer och förövare samt bearbetning av bakomliggande fak-
torer. Oaktat att den tilltalade följt behandlingsplanen utan anmärkning i 
nära ett års tid, fann HD att behandlingen inte var tillräckligt ingripande 
med tanke på brottslighetens straffvärde och art, varför fängelsestraff 
utdömdes istället.

Som särskilt skäl för skyddstillsyn kan också beaktas om den tilltalade 
samtycker till att skyddstillsynen förenas med en föreskrift om samhälls-
tjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades 
person och övriga omständigheter.2007 Förutsättningen för kontraktsvård 
och samhällstjänst som del av skyddstillsynen är att den tilltalade förklarar 
sig villig att medverka (samtycker).2008 Det har i sammanhanget hävdats 
att ordet samtycke leder tanken fel, då den tilltalade faktiskt står inför en 
tvångssituation och riskerar en strängare eller vart fall mindre förmånlig 
påföljd (fängelse) om han eller hon inte samtycker. Enligt Wersäll är det 
lämpligare att tala om att den tilltalade förklarat sig villig att medverka till 
eller underkasta sig vissa åtgärder.2009

2003. Se vidare 28:6 a och 30:9 st. 2 p. 3 BrB.
2004. Prop. 1986/87:106 s. 35.
2005. 30:9 st. 2 p. 3 BrB.
2006. Fängelse i två år eller mer anses vara den övre gränsen för när kontraktsvård kan 

komma ifråga istället för fängelsestraff. Se prop. 1986/87:106 s. 33 ff.
2007. Liksom vid samhällstjänst i kombination med villkorlig dom ska föreskrift om sam-

hällstjänst i dessa fall avse oavlönat arbete i lägst 40 och högst 240 timmar, 28:2 a BrB. Rätten 
ska även i dessa fall i domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om 
fängelse i stället hade valts som påföljd.

2008. 28:2 a och 30:9 st. 2 p. 3.
2009. Wersäll (1999).
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I valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn är således avgörande 
huruvida det finns ett behov av stöd och hjälp.2010 I ett avgörande i feb-
ruari 2013 hade HD att bedöma påföljden för en man som utsatt sina 
två tonåriga söner för misshandel respektive grov fridskränkning; med ett 
straffvärde motsvarande fängelse i åtta månader.2011 HD fann att påföljden 
kunde bestämmas till skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhälls-
tjänst i 180 timmar. Som skäl till detta – mot presumtionen för fängelse i 
det aktuella fallet – beaktades bland annat att pappan hade följt ett för-
äldracirkelprogram som haft till syfte att stärka hans föräldraroll, tillsam-
mans med sin familj deltagit i terapi som BUP  erbjudit, haft en enskild 
psykologkontakt, haft samtalskontakt med en präst samt tagit tillvara det 
personliga stöd som hans övervakare erbjudit; insatser som sammantagna 
lett till en väsentlig och antagligt bestående förbättring av förhållandena 
inom familjen.

5.3.3.4 Skäl för fängelse

Fängelse döms ut på viss tid eller på livstid. Det kortaste fängelsestraff som 
kan utdömas är 14 dagar och det längsta på viss tid är arton år.2012 Som 
berördes i inledningen ovan finns en presumtion mot fängelse som påföljd; 
denna påföljd ska inte väljas om inte särskilda skäl för fängelse föreligger 
med hänsyn till brottslighetens straffvärde, brottslighetens art och återfall 
(30:4 BrB).

Avseende de tre typer av omständigheter som får beaktas som skäl för 
fängelse – uppräkningen är uttömmande – kan först angående brottslig-
hetens straffvärde konstateras att ju högre straffvärdet är, ju starkare blir 
skälen för att döma till fängelse. I förarbetena gavs riktmärket att om ett 
brott anses böra medföra ett års fängelse eller föreligger en presumtion för 
att fängelse ska ådömas.2013 Vad gäller brottslighetens art avses brott som 
främst av allmänpreventiva  skäl bör medföra fängelsestraff; här kan beak-
tas exempelvis att viss brottslighet blivit mer utbredd eller antagit mer elak-
artade former.2014 Exempelvis uttalades i ett hovrättsavgörande från 2012 
att vid vissa former av misshandel (som inte är ringa), däribland sådan 
misshandel som riktar sig mot närstående barn, får utrymmet för en icke 
frihetsberövande påföljd anses vara mindre än vad som annars är fallet.2015 
De s.k. artbrott en har dock i praxis kommit att bli huvudregel snarare än 

2010. Jareborg & Zila (2010) s. 145.
2011. Högsta domstolens dom 2013-02-25 i mål nr B 5332-11.
2012. 26:1 st. 2 BrB. Fängelse 18 år är sedan år 2009 föreskrivet för brotten mord och 

människorov samt ett flertal brott i 13, 16, 18, 19 och 22 kap. BrB. Se även förutsättningarna 
i 26:2 BrB (fängelse som gemensam straff för flera brott) och i 26:3 BrB (återfall).

2013. Prop. 1987/88:120 s. 100.
2014. Prop. 1987/88:120 s. 100.
2015. Svea hovrätt dom 2012-10-30 i mål nr B 2430-12. Se även NJA 2003 s. 537.
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undantag, och det kan förefalla som om det är fler brott som är artbrott än 
som inte är det.2016

Slutligen, när det gäller skälen för fängelse, kan tidigare brottslighet 
beaktas.2017

5.3.4 Sammanfattande diskussion: påföljdsvalet och 
brottsoffret

”Att påföljdsbestämningen aldrig kan reduceras till vedergällning och att 
det måste vara statens privilegium att ensamt bestämma den straffrättsliga 
sanktionen, innebär dock inte att det går att bortse från brottsoffrets per-
spektiv vid utformningen av påföljdssystemet.”2018

Som framgick i delkapitlet om straffrättens syften och grundtankar (när-
mare bestämt i avsnitt 5.1.2.1 ovan) har straffrättssystemet olika syften och 
teorier på olika nivåer. Medan syftet med kriminaliseringen avses vara att 
kommunicera samhälleliga värderingar och genom straffhot undertrycka 
vissa gärningar (allmänprevention ), bygger utdömandet av straff främst på 
vedergällning: Distributionen av straffansvar rättfärdigas genom vad den 
enskilde, genom sitt beteende, har gjort sig förtjänt av.2019 Till de omstän-
digheter som ska verka försvårande vid bedömningen av brottets straff-
värde hör att den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning 
eller svårigheter att värja sig, utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat 
ett särskilt förtroende, samt att brottet varit ägnat att skada tryggheten  och 
tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person.2020 I likhet 
med den notering som gjordes i sammanfattningen av föregående delkapi-
tel (i avsnitt 5.2.7) kan ifråga om straffmätning och påföljdsval konstateras 
att kontexten för gärningen (eller gärningarna) har betydelse i den straff-
rättsliga bedömningen.2021

Individualpreventiva  aspekter och vilket påföljdsinnehåll som kan verka 
brottsavhållande i det enskilda fallet, avses främst kunna beaktas genom 

2016. Se t.ex. Wersäll (2011). Påföljdsutredningen föreslår att valet mellan en frihetsberö-
vande och en icke frihetsberövande påföljd uteslutande bör avgöras på grundval av brottets 
straffvärde och andra omständigheter relevanta för straffmätningen, den tilltalades tidigare 
brottslighet samt humanitetsaspekter hänförliga till den tilltalades person. Se vidare SOU 
2012:34, band 2, s. 703 ff.

2017. Bestämmelsen (30:4 st. 2 BrB) anger inga kriterier för hur återfall i brott ska beak-
tas. Jfr straffskärpande återfall (behandlat ovan i avsnitt 5.3.2.4) där bland annat den tidigare 
brottslighetens omfattning, tiden mellan brotten och om brotten är likartade ska beaktas.

2018. SOU 2012:34, band 2, s. 138.
2019. Se Jareborg (1992a) s. 137 och Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 46 ff.
2020. 29:2 p. 3, 4 och 8 BrB.
2021. Se Lernestedt (2010a) s. 245 som menar att bedömningarna avseende val av påföljd 

och verkställighetsform tar sikte på mer av kontext (dvs. mer av individen och dennes situa-
tion) än andra nivåer i det straffrättsliga systemet.
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själva innehållet i verkställigheten av påföljd, inte genom påföljdsvalet.2022 
Begränsade inslag av individuella hänsyn finns dock: Exempelvis ska som 
skäl för skyddstillsyn beaktas om det finns anledning att anta att påfölj-
den bidrar till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet.2023 
Påföljdsbestämningen tar dock ingen uttrycklig hänsyn till brottets karaktär 
som sådant (i bemärkelsen att det exempelvis är fråga om våld mot ett eget 
barn) – mer än att skyddstillsyn och kontraktsvård  kan komma ifråga om 
missbruk av beroendeframkallande medel eller ”något annat särskilt för-
hållande som kräver vård eller annan behandling”2024 i väsentlig grad har 
bidragit till att brottet har begåtts – dvs. bedömningen handlar inte om 
vilken påföljd som skulle kunna verka avhållande med beaktande av vem 
som brottet har begåtts mot.

I den utredning som föreslår en reformering av påföljdssystemet upp-
graderas individualpreventiva  hänsyn något. En av de uttryckliga utgångs-
punkterna för reformen är också att påföljden ingår i den lagföringsprocess 
som kan ge ett brottsoffer upprättelse.2025 Påföljdsutredningen framhåller 
att brottsoffrets intressen inte endast behöver ta sikte på påföljdens ingri-
pandegrad. Rättsprocessen kommer enligt utredningen knappast att inne-
bära någon upprättelse för brottsoffret utan en påföljd som innebär en reell 
uppoffring för gärningsmannen när denne orsakat en betydande skada på 
brottsoffret och därigenom gjort sig skyldig till ett allvarligt brott.2026 Men 
samtidigt kan frågan enligt utredningens mening breddas:

Brott som innebär allvarliga angrepp mot någons integritet riktas ofta mot en 
närstående. I andra fall kan det vara fråga om en gärningsman och ett brottsof-
fer som kommer att sammanträffa efter det att rättsprocessen är avslutad, exem-
pelvis genom skola, arbetsplats eller grannskap. I de fall påföljden kan innebära 
att gärningsmannen tar ansvar för sitt brottsliga handlande – och söker bearbeta 
de faktorer som legat bakom detta – kan det innebära en lättare väg för brotts-
offret till upprättelse och kanske även försoning.2027

2022. Prop. 1987/88:120 s. 35 ff. Påföljdens verkställighet berörs i 6.3 nedan.
2023. Se 30:9 BrB.
2024. 30:9 st. 2 p. 3 BrB.
2025. SOU 2012:34, band 2, särskilt s. 138 f. I utredningen konstateras att påföljdssyste-

met med nödvändighet måste utgöra en kompromiss mellan motstående intressen. Ett sådant 
exempel är att behovet av trovärdiga och ingripande påföljder måste ställas mot skyldigheten 
att så långt möjligt visa humanitet och tolerans. Ambitionen att använda påföljdssystemet för 
att i det enskilda fallet påverka den enskilde från att begå nya brott, måste ställas mot kravet 
på att påföljdssystemet ska uppfattas som rättvist och likabehandlande. Vidare ska hänsyns-
tagandet till individuella omständigheter ska ges utrymme, samtidigt som den straffrättsliga 
sanktionen ska stå i rimlig proportion till brottet. SOU 2012:34, band 2, s. 142. Se a.a s. 135 
ff. för samtliga utgångspunkter för reformen.

2026. SOU 2012:34, band 2, s. 139.
2027. Min kursivering. SOU 2012:34, band 2, s. 139.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   399017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   399 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



400 Ingripande på straffrättslig grund

Påföljdsutredningen föreslår den övergripande förändringen att ett sys-
tem med villkorligt fängelse ska införas.2028 Påföljdssystemet för vuxna 
lagöverträdare ska enligt förslaget bestå av två påföljder: böter och fäng-
else; där det under vissa förutsättningar kan beslutas att fängelsestraffet 
ska vara villkorligt (villkorligt fängelse). Villkorligt fängelse ska förenas 
med en tilläggssanktion med utgångspunkt i fängelsestraffets längd: Ett 
längre villkorligt fängelsestraff ska förenas med en mer ingripande tilläggs-
sanktion än ett kortare sådant straff. Kortare villkorliga fängelsestraff ska 
enligt förslaget som utgångspunkt förenas med dagsböter, och om detta 
inte anses tillräckligt ingripande samhällstjänst eller en s.k. övervaknings- 
och kontrollsanktion. Vidare får enligt förslaget det villkorliga fängelse-
straffet – om tilltalade har behov av vård eller behandling för missbruk av 
beroendeframkallande medel eller för något annat särskilt förhållande som 
kan antas ha bidragit till den begångna brottsligheten, eller om det finns 
brotts- eller missbruksrelaterad programverksamhet som bedöms lämplig 
för honom eller henne att genomgå – i stället för dagsböter, samhällstjänst, 
övervaknings- och kontrollsanktion eller hemarrest förenas med en s.k. 
vård- eller påverkanssanktion. Kontraktsvård  ska också kunna användas 
som tilläggssanktion om det villkorliga fängelsestraffets längd uppgår till 
ett år eller mer. Således föreslås en tydligare rangordning mellan olika slag 
av straffrättsliga ingripanden och icke frihetsberövande alternativ med ett 
tydligt och förutsebart innehåll.2029

Värt att särskilt notera är att en av utgångspunkterna i 1988 års 
påföljdsreform – att påföljdens brottsavhållande verkan främst ska tillgo-
doses genom verkställigheten – vidgas något genom en utgångspunkt om 
att (också) påföljdsvalet i det enskilda fallet i största möjliga mån ska vara 
brottsavhållande.2030 Även om det kan finnas en betydande osäkerhet angå-
ende vilka åtgärder som i det enskilda fallet kan ha en brottsavhållande 
effekt (vilket också ledde till att behandlingsideologin övergavs, se avsnitt 
5.1.2.5 ovan) visar enligt utredningen forskning att det inte går att bortse 
från de positiva effekter som kan uppnås ifråga om särskilda behandlings-
insatser inom ramen för påföljder.2031 Domstolen bör därför – enligt refor-
mens utgångspunkter – inte avstå från att välja den påföljd som typiskt 
sett och utifrån vad som är känt om gärningsmannen kan antas avhålla 
honom eller henne från fortsatt brottslighet. Dessutom borde kunskapen 

2028. Se SOU 2012:34, band 2, s. 155 ff. För den diskussion om villkorligt fängelse som 
föregick utredningens förslag se t.ex. Asp (2010a), Wersäll (2010) och Träskman (2010).

2029. SOU 2012:34, band 2, s. 163 ff.
2030. Se SOU 2012:34, band 2, särskilt s. 135 och 140 ff. Påföljdsutredningens utgångs-

punkt är samtidigt att påföljdssystemet med nödvändighet måste kompromissa mellan mot-
stående intressen. Ambitionen att använda påföljdssystemet för att i det enskilda fallet påver-
ka den enskilde från att begå nya brott måste ställas mot kravet på att påföljdssystemet ska 
uppfattas som rättvist och likabehandlande: Den straffrättsliga sanktionen ska – i enlighet 
med gällande reglering – stå i rimlig proportion till brottet, a.a. s. 142.

2031. SOU 2012:34, band 2, s. 141.
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om effekter av olika påverkansprogram och behandlingsinsatser öka ju 
mer de användas och utvärderas. Utgångspunkten är att i första hand (allt-
jämt) verkställigheten av utdömd påföljd så långt som möjligt bör verka 
brottsavhållande, men att sådana aspekter inte kan reduceras till en verk-
ställighetsfråga: Det vore irrationellt att inte utnyttja den brottsavhållande 
potential som kan finnas i det enskilda fallet.2032

Enligt min mening borde, i likhet med det sätt på vilket kontraktsvård  
kan komma ifråga om missbruk av beroendeframkallande medel eller 
något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling 
i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts – och i samklang 
med Påföljdsutredningens brottsofferperspektiv – brottets karaktär i större 
utsträckning än idag kunna leda till val av en i det enskilda fallet potentiellt 
brottsavhållande påföljd, förutsatt att påföljden kan anses motsvara straff-
värdet. Verkställighet av påföljder behandlas i 6.3 nedan.

5.4 Skadestånd och brottsskadeersättning
”Många anser att gottgörelse från den som har vållat skadan är viktig för 
brottsoffrets upprättelse.”2033

5.4.1 Inledning: ekonomisk kompensation till barn
Av 1:8 BrB framgår att förutom påföljden, kan brott också resultera i en 
skyldighet att gälda skadestånd. Ett brott kan med andra ord åtföljas av 
andra reaktioner än de påföljder som beskrivits ovan.2034 Skadestånd är en 
civilrättslig sanktion och således helt en fråga mellan gärningsmannen och 
brottsoffret. Skadeståndets funktion är reparation.2035 Skadeståndet ger 
den som har lidit skada ett belopp i pengar, som ska ersätta den inträffade 
förlusten. Skadeståndet kan också utgöra upprättelse för en kränkning.2036

Talan om skadestånd (s.k. enskilt anspråk) handläggs normalt tillsam-
mans med själva åtalet för brottet. Om skadestånd utdöms, men gärnings-
mannen inte kan betala, finns ofta möjlighet att få ersättning via försäk-
ring, till exempel hemförsäkringen. Frågan om försäkringsersättning är 
dock närmast irrelevant när det gäller föräldrars våld och övergrepp mot 

2032. SOU 2012:34, band 2, s. 141.
2033. SOU 2012:26 s. 15. Brottsskadelagsutredningen föreslår bland annat att Brottsof-

fermyndigheten som huvudregel ska kräva tillbaka det belopp som har betalats ut i brottsska-
deersättning från den som har orsakat skadan. Se vidare SOU 2012:26 och även Dahlstrand 
(2012) s. 259 angående upprättelse.

2034. Förutom skadestånd kan på brott följa förverkande av egendom, företagsbot eller 
annan särskild rättsverkan (1:8 BrB) Till annan särskild rättsverkan hör exempelvis återkallel-
se av körkort, utvisning och avskedande. Jareborg & Zila (2010) s. 14. I föreliggande studie 
behandlas endast skadestånd, se denna avgränsning i avsnitt 1.4.1 ovan.

2035. Friberg (2010) s. 88.
2036. Se t.ex. Hellner (1996) s. 44.
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402 Ingripande på straffrättslig grund

barn: Ansvarsförsäkring och överfallsskydd gäller visserligen för samtliga 
medlemmar i ett hushåll, men inte gentemot skador som någon utsätter 
någon annan inom hushållsgemenskapen för.2037 Om full kompensation 
inte kan ges genom skadestånd eller försäkringsersättning finns vissa möj-
ligheter att av statliga medel få ersättning för skadan, s.k. brottsskadeer-
sättning. Rätten till sådan ersättning, samt de övergripande grunderna för 
rätten till skadestånd, kommer att behandlas i det följande.

En gemensam och generell förutsättning när fråga är om ekonomisk 
ersättning, är att den som är under 18 år, med vissa undantag, inte själv 
får råda över sin egendom.2038 Rätten att förvalta egendomen och att före-
träda barnet i frågor som rör tillgångarna tillkommer normalt barnets för-
myndare. För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa 
förmyndare. Om barnet endast står under den ene förälderns vårdnad, är 
denne ensam förmyndare.2039 Ett särskilt sätt att förstärka skyddet för ett 
barns tillgångar är användandet av s.k. spärrade konton. Sådana konton 
innebär att överförmyndare måste ge sitt samtycke till att tillgångar på 
kontot tas i anspråk av förmyndaren. En förmyndare som vill ta ut pengar 
från kontot måste redogöra för syftet med användningen av tillgångarna. 
Enligt 13:19 FB får överförmyndaren, om det av någon särskild anledning 
behövs för att trygga förvaltningen, meddela den som ska betala pengar 
till ett barn att pengarna ska sättas in hos en bank och i samband därmed 
begränsa möjligheten för förmyndarna att ta ut pengar från bankkontot. 
För att överförmyndaren ska ha möjlighet att ta ställning till om brotts-
skadeersättning som ett barn har rätt till bör sättas in på ett spärrat konto 
krävs att han eller hon får vetskap om att en utbetalning ska göras.2040

5.4.2 Skadestånd på grund av brott
5.4.2.1 Förutsättningar för skadestånd

Enligt 2:1 skadeståndslagen (1972:700, SkL) ska den som orsakar person-
skada eller sakskada ersätta skadan. Vidare ska enligt 2:3 SkL den som 
allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp 

2037. Friberg (2010) s. 402.
2038. Som undantag äger underårig själv råda över vad han eller hon genom eget arbete 

förvärvat efter det att han eller hon fyllt 16 år samt under vissa förutsättningar vad han erhål-
lit genom testamente, m.m., se vidare 9 kap. FB.

2039. 10:2 FB. Den eller de som har förordnats särskilt till vårdnadshavare (enligt 6:7–10 
a FB) är också förmyndare för den underårige, 10:3 FB.

2040. Som kommer att framgå nedan under avsnitt 5.4.3 nedan finns en regel i brotts-
skadeförordningen (1978:635) som innebär att Brottsoffermyndigheten alltid ska underrätta 
behörig överförmyndare innan brottsskadeersättning utbetalas till ett barn. Överförmyndaren 
får genom underrättelsen möjlighet att besluta att ersättningen ska sättas in på spärrat konto, 
om det behövs för att skydda barnets tillgångar. Om personen som begått det brott som ger 
barnet rätt till ersättning är barnets förmyndare, finns alltid skäl för överförmyndaren att 
besluta att brottsskadeersättningen ska sättas in på spärrat konto.
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mot dennes person, frihet, frid eller ära ersätta den skada som kränkningen 
innebär, s.k. kränkningsersättning.

Ersättning för personskada omfattar enligt 5:1 SkL tre delar. För det 
första avses sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, 
inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt 
nära. Här ersätts alltså också anhörigas inkomstförluster och kostnader vid 
sjukbesök hos den skadade liksom anhörigas kostnader för omvårdnad. 
Ersättning ges även för sjukbesök efter den akuta sjukdomstiden, i synner-
het om den skadade är ett barn. Skadeståndet tilldöms den skadelidande 
som kostnadsersättning, och denne får sedan gottgöra de anhöriga.2041

För det andra ersätts den skadelidande för inkomstförlust, och för det 
tredje för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) 
eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda 
olägenheter till följd av skadan. Ersättningen för lyte tar sikte på fysiskt 
och psykiskt lidande på grund av främst vanställande kroppsfel, ärr, hälta, 
förlust av kroppsdel och liknande.2042 Ersättningen för annat stadigvarande 
men avser andra framtida följder av skadan, alltså inte bara sådana som 
medför direkt smärta eller obehag utan också sådana som framkallar svå-
righeter för den skadelidande att klara sig i ett normalt liv. Bland de skade-
följder som ersätts finns bestående lidande och obehag som är förknippat 
med rörelseinskränkning, dövhet samt mistad eller nedsatt syn, lukt eller 
smak. Ersättningen för sveda och värk respektive för lyte och men bestäms 
i regel schablonmässigt utifrån vissa tabellvärden fastställda av Trafikska-
denämnden för olika vanligen förekommande skador.2043

Skyldigheten att utge kränkningsersättning , 2:3 SkL, gäller för den som 
allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp 
mot dennes person, frihet, frid eller ära. Angrepp mot annans person avser 
den kroppsliga integriteten. Hit hör misshandel, vållande till kroppsskada 
och mordförsök. Angrepp mot annans frihet avser den enskildes rörelse- 
och handlingsfrihet. Exempel på sådana brott är olaga frihetsberövande 
och olaga tvång. Angrepp mot annans frid avser främst den enskildes 
rätt att få vara i fred och hålla sitt privatliv okänt för andra.2044 I för-
arbetena till bestämmelsen anges vidare att sexualbrotten, liksom brottet 
grov fridskränkning, kan innefatta angrepp såväl mot annans person som 
mot annans frihet eller frid.2045 Vid bedömningen om kränkningen är att 
anse som allvarlig ska beaktas samtliga omständigheter kring handlingen. 
Klart är att sexualbrotten är sådana att de regelmässigt innebär en allvarlig 

2041. Prop. 2000/01:68 s. 68.
2042. Bengtsson & Strömbäck (2011, Zeteo) Kommentaren till 1 §. Ersättning vid per-

sonskada till den som har tillfogats skadan, m.m.
2043. Se vidare, Bengtsson & Strömbäck (2011, Zeteo) Kommentaren till 1 §. Ersättning 

vid personskada till den som har tillfogats skadan, m.m.
2044. Prop. 2000/01:68 s. 64.
2045. Prop. 2000/01:68 s. 65.
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kränkning och även de flesta våldsbrott får, enligt förarbetena, anses med-
föra en allvarlig kränkning.2046

Noteras bör att det inte är kränkningen i sig som berättigar till ersätt-
ning, utan den skada som kränkningen innebär: Utgångspunkten för vär-
deringen av skadan anses ska vara en, på förhärskande etiska och sociala 
värderingar baserad, bedömning av den ansvarsutlösande gärningen.2047 
HD har avseende kränkningsersättning  till en sovande fyraårig flicka som 
utsatts för sexuella övergrepp uttalat, att den som angripits inte måste ha 
varit medveten om angreppet när det företogs eller därefter informerats 
om gärningarna för att vara berättigad till kränkningsersättning.2048 Skade-
stånd med anledning av kränkning bestäms enligt 5:6 SkL efter vad som är 
skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. I denna bedömning 
ska särskilt beaktas om handlingen

1. haft förnedrande eller skändliga inslag,
2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa,
3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga 

integritet,
4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller
5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Flera av dessa punkter är högst relevanta vid fall av föräldrars våld och 
övergrepp mot barn. Punkten 1 om förnedrande och skändliga inslag kan 
ofta röra sexualbrotten, men sådana inslag kan också finnas vid våldsbrott, 
till exempel när våldet innebär tortyr eller tar sig uttryck i pennalism eller 
vid trakasserier av allvarligt slag. Detta gäller enligt förarbetena inte minst 
när våldet är ägnat att bryta ned den utsattes självförtroende, vilket kan 
utmärka misshandel av någon närstående.2049 Punkten 2, om handlingen 
varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, syftar framför 
allt på sådana våldsbrott som har utförts med betydande hänsynslöshet 
eller grymhet, såsom hänföras de flesta fall av försök till mord eller dråp 
liksom andra våldsbrott av allvarligt slag.2050

Ytterligare en omständighet som särskilt ska beaktas är om handlingen 
har riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga 
integritet (punkt 3). Bestämmelsen tar sikte på sådana fall där gärnings-
mannen utnyttjar brottsoffrets oförmåga att försvara sig eller på annat sätt 
värja sig mot angreppet. Att angreppet riktar sig mot någon med särskilda 

2046. Sådant sexuellt ofredande som enbart består i att någon blottar sig torde dock enligt 
förarbetena endast i undantagsfall anses innebära en så allvarlig kränkning att ersättning ska 
betalas. Vidare anges att också ringa fall av misshandel kan innefatta en allvarlig kränkning 
exempelvis om misshandeln sker under uppmärksammade former eller på annat sätt har äre-
kränkande inslag. Prop. 2000/01:68 s. 65.

2047. Prop. 1972:5 s. 572 och prop. 2000/01:68 s. 51.
2048. NJA 2007 s. 540. Se Friberg (2007) för kritik av domen.
2049. Prop. 2000/01:68 s. 74.
2050. Prop. 2000/01:68 s. 75.
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svårigheter att värja sin personliga integritet är ofta utmärkande för brott 
mot ett litet barn.2051 Detsamma gäller punkten 4, som tar sikte på om 
handlingen har inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhål-
lande. Punkten 5 avser i första hand ärekränkningsbrotten, men situationer 
när någon misshandlas eller ofredas i andras åsyn kan omfattas.2052

Ersättningsnivåerna för kränkning varierar utifrån våldets karaktär, 
användning av tillhyggen, förnedrande inslag med flera faktorer, varför det 
inte anses möjligt att urskilja någon regelmässig praxis i dessa ärenden.2053 
Ersättningen kan uppnå till 5 000 kr, exempelvis när en pappa misshandlat 
sin sjuåriga dotter genom att lyfta henne i håret med smärta och svull-
nad som följd.2054 En mamma som misshandlat sin nyfödda baby genom 
kraftiga skakningar vid två tillfällen har förpliktigats att betala skadestånd 
till barnet med 50 000 kr för kränkning.2055 Det kan också förekomma 
att kränkningsersättningen uppgår till 100 000 kr, vilket var fallet när en 
flicka misshandlades och hotades av sin far vid upprepade tillfällen när 
hon var 11–16 år. Misshandeln bestod i att fadern så gott som varje vecka, 
under vissa perioder dagligen, bland annat slog henne med öppen och knu-
ten hand mot huvudet och kroppen, drog henne i håret, slog henne med 
bälten och sladdar, sparkade och knuffade henne, kastade saker på henne 
och tog strupgrepp på henne. Sammantaget medförde misshandeln inga 
allvarliga skador, men det var fråga om upprepade gärningar och ett stort 
antal hot; bland annat med innebörd att han skulle skada och döda henne, 
och ibland användes samtidigt kniv och andra tillhyggen; i något fall ett 
hett strykjärn.2056 Beträffande sexualbrott mot barn har Brottsoffermyndig-
heten tillämpat ett schablonbelopp på 75 000 kr för kränkning vid våldtäkt 
mot barn. Det kan bli fråga om högre ersättning – 100 000 kr respektive 
125 000 kr – om omständigheterna kring brottet är försvårande.2057

5.4.2.2 Utverkande av skadestånd

Som berördes ovan handläggs normalt talan om skadestånd (s.k. enskilt 
anspråk) tillsammans med åtalet för brottet. Skulle inget åtal väckas, eller 
om det enskilda anspråket inte kan behandlas vid det tillfället då ansvar 
för brottet prövas, kan den som lidit skada väcka talan om skadeståndsan-
språk genom ansökan om stämning i vanlig ordning i enlighet med reglerna 
i 42 kap. RB.2058

2051. Prop. 2000/01:68 s. 75.
2052. Prop. 2000/01:68 s. 75.
2053. Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, s. 51 f.
2054. Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, dnr 8791/09.
2055. Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012, dnr 2059/11.
2056. Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009, dnr 7787/03.
2057. Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009 och 2012. Se även NJA 1997 s. 514 

och Mannelqvist (2005) s. 801 f.
2058. 21:1 RB.
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406 Ingripande på straffrättslig grund

För att utverka utdömt skadestånd – förutsatt att gärningsmannen inte 
frivilligt tar initiativ till betalning – kan målsäganden ta hjälp av Kronofog-
demyndigheten som gör en undersökning av gärningspersonens ekonomi för 
att utröna om där finns medel, inkomst eller någon utmätningsbar tillgång. 
Proceduren kan utmynna i att gärningsmannen saknar betalningsförmåga.

För att underlätta att utfå respektive betala skadestånd föreslogs i SOU 
2010:1 ett särskilt system för frivillig betalning av brottsskadestånd innebä-
rande bland annat att den skadeståndsskyldige får ett inbetalningskort till-
sammans med dom eller strafföreläggande. Betalningarna avsågs anvisas till 
ett betalningsförmedlande organ med huvuduppgift att förmedla inkomna 
betalningar till rätt målsägande.2059 Till förslaget hörde också att utbetalning 
till ett barn (omyndig) genom tilläggsreglering skulle omfattas av bestämmel-
sen i 16:11 FB om insättning på spärrat konto.2060 Enligt nuvarande system, 
med skadestånd utbetalat direkt från gärningsmannen, finns ingen särskild 
bestämmelse om hur pengarna ska hanteras hos det mottagande barnet.

5.4.3 Brottsskadeersättning
5.4.3.1 När gärningsman och försäkring inte betalar skadan

Om gärningsmannen inte kan betala skadeståndet och det inte heller finns 
någon försäkring som täcker hela skadan, finns vissa möjligheter att av 
statliga medel få ersättning för skada till följd av brott, s.k. brottsskade-
ersättning. Brottsskadeersättningen är ett behovsinriktat system där staten 
griper in för att tillförsäkra ersättning till dem som utsatts för brott.2061 
Förutsättningarna anges i brottsskadelagen, (1978:413), BRL.

En första förutsättning för brottsskadeersättning är att målsäganden 
inte kunnat få ersättning från någon annan, till exempel gärningsmannen 
eller ett försäkringsbolag. Målsäganden måste för att vara berättigad till 
brottsskadeersättning kunna visa att gärningsmannen saknar förmåga att 
betala, till exempel genom ett bevis från Kronofogdemyndigheten om att 
utmätningsbar egendom inte finns.2062 Rätten till brottsskadeersättning för-
utsätter vidare att brottet är polisanmält, alternativt att den som ansöker 

2059. Se vidare SOU 2010:1.
2060. Av 16:11 FB framgår att när omyndig på vissa grunder erhåller pengar, ska den som 

ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank 
eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmynda-
rens tillstånd. Sådan skyldighet idag bland annat Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av 
brottsskadeersättning (p.3 i bestämmelsen). I SOU 2010:1 föreslogs en ny punkt med sikte på 
det betalningsförmedlande organ som förmedlar betalningar enligt den nya (föreslagna) lagen.

2061. Friberg (2010) s. 424. BRL har sin bakgrund i det s.k. rymningsanslaget. År 1948 
togs det i statsbudgeten för första gången upp ett särskilt anslag för statlig ersättning åt brotts-
offer. Det gällde då enbart ersättning för person- och sakskador som orsakades av personer 
som rymt från exempelvis fängelser och ungdomsvårdsskolor. I mitten av 1970-talet tillsattes 
en utredning för att bland annat samordna reglerna om ersättning åt brottsoffer; ett arbete 
som ledde fram till 1978 års brottsskadelag. För utförlig redogörelse för brottsskadeersätt-
ningens tillkomst och utveckling, se a.a s. 415 ff.

2062. Vid bestämmande av brottsskadeersättning avräknas skadestånd som har betalts 
eller bör kunna bli betalt till den skadelidande på grund av skadan, 6 § BRL.
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visar giltig anledning till att någon sådan anmälan inte har gjorts.2063 Sådan 
giltig anledning kan föreligga om den skadelidande och gärningsmannen 
tillhör samma familj.2064 Ansökan, som för barns del görs av vårdnadsha-
vare (vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna) eller god man, inges 
till Brottsoffermyndigheten.2065 Som huvudregel ska ansökan göras inom 
två år från att det rättsliga förfarandet avslutades. Om allmänt åtal har 
väckts, ska ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det 
att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft, och om allmänt åtal inte 
väckts men förundersökning inletts, ska ansökan göras inom två år från det 
att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall ska ansökan 
göras inom två år från det att brottet begicks.2066

En ansökan som kommit in för sent kan prövas om det finns synnerliga 
skäl.2067 Synnerliga skäl kan föreligga i fall då en sökande som barn blivit 
utsatt för sexuella övergrepp, rättegång har hållits i nära anslutning till 
brottet och någon vuxen inte då ansökt om brottsskadeersättning inom två 
år från det att det rättsliga förfarandet avslutats. När barnet blivit lite äldre 
och behovet av ersättningen kanske gjort sig mer gällande, kan det framstå 
som orimligt att ansökan inte kan prövas med hänsyn till tidsfristen.2068

Brottsskadeersättning betalas för personskada och för skada på kläder, 
glasögon och liknande föremål som den skadade bar på sig vid skadetill-
fället samt för kränkning.2069 Ersättningen bedöms huvudsakligen utifrån 
samma regler som skadeståndsrätten.2070 Brottsoffermyndigheten är dock 
inte bunden av domstolens bedömning av skadestånd; domstolarna och 
myndigheten gör separata bedömningar. En skillnad mellan skadestånds-
reglerna och brottsskadeersättningen är att brottsskadeersättning kan utgå 
för kränkningar som inte omfattas av en rätt till skadestånd. Det viktigaste 
exemplet är att barn som bevittnat brott under vissa förhållanden har rätt 
till brottsskadeersättning.

2063. Detta krav följer av 14 § st. 3 BRL.
2064. Prop. 1977/78:126 s. 54.
2065. Ärenden om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndigheten, vars beslut 

inte kan överklagas, 12 § BRL.
2066. 14 § BRL. Noteras bör också att brottsskadelagen tillämpas om brottet har begåtts 

i Sverige. Vid personskada och kränkning är bestämmelserna dessutom tillämpliga om brottet 
har begåtts utomlands mot någon som hade hemvist i Sverige, 1 § st. 2 BRL.

2067. 14 § st. 2 BRL.
2068. Prop. 1998/99:41 s. 45.
2069. Till skillnad från bestämmelsen om kränkningsersättning i 2:3 SkL utges inte brotts-

skadeersättning vid ärekränkningsbrott.
2070. Enligt 5 § BRL bestäms personskada enigt 5:1–5 SkL, kränkning enligt 5:6 st. 1 SkL 

och sakskada enligt 5:7 SkL. Vidare kan nämnas att det hos Brottsoffermyndigheten finns en 
nämnd som ska avgöra ärenden om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt, 13 § BRL. Brottsoffermyndighetens nämnd ska hålla muntlig, offentlig, 
förhandling om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. 13 a och b §§ BRL.
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5.4.3.2 Brottsskadeersättning för barn som bevittnat våld 

Sedan den 15 november 2006 har barn som bevittnat ett brott som är ägnat 
att skada barnets trygghet  och tillit i förhållande till en närstående person 
under vissa förutsättningar rätt till brottsskadeersättning. Bakgrunden till 
införandet av denna särbestämmelse, som återfinns i 4 a § BRL, var att 
barn som bevittnat våld under vissa förutsättningar har rätt till skadestånd 
för de chockskador som de åsamkas, men att det för många barn saknas 
en sådan möjlighet till skadestånd. Möjligheten till ekonomisk ersättning 
lyftes fram som ett viktigt bidrag till att barn som bevittnar våld och andra 
övergrepp synliggörs och får upprättelse:

För den som utsatts för ett brott fyller rätten till ekonomisk ersättning flera viktiga 
funktioner. En av dessa är att ersättningen kan bidra till en känsla av upprättelse 
för den kränkning som brottet inneburit. En rätt till kompensation kan medverka 
till att brottsoffret känner att hans eller hennes upplevelser till följd av händelsen 
bekräftas och tas på allvar. Detta kan i sin tur underlätta brottsoffrets känslomäs-
siga hantering av den kränkande handlingen. Barn som utsätts för brott utgör inte 
något undantag i detta sammanhang. […] Även för barn som bevittnar brott mot 
en närstående finns det ett stort värde i att deras traumatiska känslor och upple-
velser av händelsen uppmärksammas och bekräftas. Införandet av en särskild rätt 
till ersättning för barn som bevittnar brott mot en närstående skulle ha ett stort 
värde genom att öppna möjligheten till en sådan bekräftelse även för andra barn 
än de som enligt gällande regler är berättigade till skadestånd för personskada.2071

Skälet till frångåendet av den normala ersättningsordningen, dvs. att ersätt-
ning till den som skadas av ett brott i första hand betalas av gärningsman-
nen i form av skadestånd – och ersättningen istället utgår direkt från staten 
via brottsskadelagen – var att barnet med skadeståndsordningen tvingas in 
i en rättsprocess om sin ekonomiska ersättning och att i vissa fall barnets 
talan skulle behöva föras i en särskild rättegång, där det skulle ankomma på 
barnet att lägga fram bevisning om brottet och övriga omständigheter.2072

Förutsättningarna för den särskilda rätten till brottsskadeersättning är 
att ett barn bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten  och 
tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Med att 
barnet bevittnat brottet avses huvudsakligen att barnet sett eller hört den 
brottsliga gärningen begås.2073 När det gäller avgränsningen av de fall som 
ska ersättas hänvisas i förarbetena till straffskärpningsgrunden i 29:2 p. 8 
BrB. Liksom rörande straffskärpningsgrunden får frågan om vilka typer av 
brott som är ägnade att skada ett barns trygghet bedömas utifrån samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet. Det främsta tillämpningsområdet avses 
vara vålds- och sexualbrottslighet, men även vid andra typer av brottslighet 

2071. Prop. 2005/06:166 s. 24.
2072. Prop. 2005/06:166 s. 24.
2073. Prop. 2005/06:166 s. 35.
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såsom det fallet att en förälder hotar den andre föräldern eller inför barnen 
slår sönder det gemensamma hemmet.2074

Det krävs inte i det enskilda fallet någon utredning av huruvida någon 
psykisk påverkan på barnet faktiskt uppkommit. Avgörande är i stället 
om brottet är sådant att påverkan typiskt sett kan antas förekomma.2075 
Det bör dock noteras att det inte är någon förutsättning för att barnet 
ska vara berättigat till ersättning att straffskärpningsregeln har tillämpats 
av domstol. Berättigad till ersättning enligt bestämmelsen är den som var 
barn, dvs. under 18 år, när brottet begicks.2076 Ansökan om brottsskade-
ersättning inges, även i detta fall, till Brottsoffermyndigheten, av barnets 
vårdnadshavare. Mot bakgrund av den intressemotsättning som kan fin-
nas när barnets rätt till brottsskadeersättning grundas på att barnet direkt 
utsatts för ett övergrepp av vårdnadshavaren, finns förutsättningar för 
överförmyndare att utse god man enligt 11:2 st. 3 FB.

Krav på att brottet ska vara polisanmält finns även i dessa fall. Det 
innebär att det är viktigt att barns närvaro uppmärksammas under förun-
dersökningen, så att brottsoffermyndigheten får ett (fullgott) underlag.2077 
I oktober 2007, när lagen varit ikraft ett knappt år, påtalade Brottsof-
fermyndigheten och Barnombudsmannen i en gemensam debattartikel att 
slarviga förundersökningar gjorde att det inte gick att betala ut brottsska-
deersättning till barn som bevittnat våld. Bristande dokumentation ledde 
ofta till att det inte kunde fastställas att barnet hade rätt till brottsskadeer-
sättning; detta hade bidragit till att ersättning endast hade kunnat betalas 
ut i cirka 40 procent av de ärenden som avgjorts.2078 Brottsoffermyndig-
heten angav också i ett pressmeddelande år 2008 att det under år 2007 
inkommit 235 ansökningar om den särskilda brottsskadeersättningen. Av 
dessa hade 80 ansökningar bifallits, med ersättningar på mellan 5000 kr 
och 20 000 kr. Det barnet sett/hört var i dessa ärenden oftast misshandel 
och/eller olaga hot, där den fällande domen avsett grov kvinnofridskränk-
ning. Ett barn hade sett sin mamma bli våldtagen, ett annat hade sett 
flera fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig; av en syster. Några 
barn hade själva ringt efter polis eller annan hjälp i akuta lägen, och i ett 
fall hade en pappa haft ett spädbarn  i famnen medan han misshandlade 
mamman. Vid de högre beloppen handlade det oftast om ett stort antal 
bevittnanden eller att barnet sett grovt våld, exempelvis överfall med kniv. 
I bifallsbesluten var det endast män som stått för det våld som barnet 
bevittnat, ofta den biologiske fadern, ibland en styvfar, och i något fall en 

2074. Prop. 2005/06:166 s. 25 f. Angående 29:2 p. 8 BrB, se avsnitt 5.3.2.2 ovan.
2075. Prop. 2005/06:166 s. 26.
2076. Rätten till brottskadeersättning avser även om ett barn som har hemvist i Sverige 

har bevittnat ett sådant brott som bestämmelsen i 4 a§ avser utomlands 1§ st. 2 BRL.
2077. Att brottet, som huvudregel, måste ha anmälts till åklagare eller polismyndighet 

framgår av 14 § st. 3 BRL.
2078. Dagens Nyheter, 2007-10-26 ”Polis och domstolar sviker utsatta barn”.
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410 Ingripande på straffrättslig grund

manlig släkting. I tio av ärendena hade barnet funnits omnämnd i domen 
och i endast tre domar fanns barnets bevittnande med som en straffskärp-
ningsgrund.2079

Brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott bestäms enligt 5 § 
BRL efter vad som är skäligt med hänsyn till hur grovt det bevittnade 
brottet är. Därvid ska framför allt beaktas den skada, kränkning och fara 
som det gett upphov till.2080 Vilken effekt bevittnandet faktiskt haft för det 
enskilda barnet ska således inte bedömas; avgörande för om barnet har 
rätt till ersättning är om det bevittnade brottet är av sådant slag att det kan 
anses ägnat att skada hans eller hennes trygghet och tillit.2081

Vidare bör uppmärksammas att det kan vara så att ett barn som bevitt-
nat ett brott har drabbats av en personskada av psykisk art, och därför 
kan ha rätt till brottsskadeersättning för personskadan. Ersättning enligt 
4 a § BRL ska i sådana fall utgå vid sidan av den ersättningen. Om barnet 
själv varit utsatt för brottet på ett sådant sätt att brottet kan anses ha varit 
riktat mot honom eller henne, kan barnet knappast sägas ha bevittnat brot-
tet, och barnet har i en sådan situation rätt till ersättning för kränkning. 
Det innebär att ersättning enligt 4 a § BRL normalt inte utgår vid sidan av 
kränkningsersättning.2082

Ur praxis i brottsskadeärenden kan nämnas ett ärende där fråga väck-
tes huruvida det är ett absolut krav att såväl förövare som brottsoffer är 
närstående till barnet, vilket lydelsen av 4 a § BRL inte svarar på. I ärendet 
hade mamman till en fyraårig flicka och en tvåårig pojke mördats i deras 
gemensamma bostad av en man med vilken mamman haft ett förhållande. 
Mannen dödade mamman genom att besinningslöst och brutalt slå ett 
flertal kraftiga slag med en yxa mot hennes huvud varefter han lämnade 
bostaden. Flickan och hennes lillebror kom att vistas ensamma i bostaden 
tillsammans med sin döda mamma. Hovrätten, som dömde mannen för 
mord till livstids fängelse, fann utrett att barnen varit i omedelbar närhet 
till den plats där mamman angreps och bevittnat åtminstone delar av det 
våld mannen utsatt mamman för. Brottsoffermyndigheten fann att förut-
sättningarna var uppfyllda då mannen, som i cirka sex månader haft ett 
förhållande med mamman men visserligen inte bott tillsammans med mam-
man och barnen, hade övernattat hos dem regelbundet och kommit att bli 
en person som under en förhållandevis lång tid funnits i mammans och 
barnens närhet. Ersättningen bestämdes till 30 000 kr.2083

Ett exempel på situation som inte betraktas vara av så allvarligt slag 
att den typiskt sett varit ägnad skada tryggheten  och tilliten hos barnet i 

2079. Brottsoffermyndigheten, pressmeddelande 2008-01-30 ”Barn som bevittnat våld”.
2080. Prop. 2005/06:166 s. 35. Ledning kan enligt propositionen hämtas ur en bedöm-

ning av brottets straffvärde enligt 29:1 BrB.
2081. Prop. 2005/06:166 s. 35 f.
2082. Prop. 2005/06:166 s. 35.
2083. Nämnden för brottsskadeersättning 21 februari 2011, Dnr 11063 och 11065/2010.
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förhållande till en närstående person utgörs av en ett år och fyra månader 
gammal flicka som bevittnade att hennes far försökte misshandla hennes 
mor genom att rikta en spark mot modern. Sparken missade dock. Vid 
samma tillfälle förstörde fadern moderns mobil- och hemtelefoner genom 
att kasta dessa mot golvet. Ett annat, likaledes inte tillräckligt allvarligt 
fall, utgörs av en pojke som var sex år gammal bevittnade att hans far vid 
ett tillfälle hotade modern till livet.2084

Om ett barn beviljas brottsskadeersättning ska Brottsoffermyndigheten 
enligt brottsskadeförordningen (1978:653) och 16:11 p. 3 FB underrätta 
behörig överförmyndare innan ersättningen betalas ut så att överförmyn-
daren får möjlighet att besluta att ersättningen ska sättas in på spärrat 
konto, om det behövs för att skydda barnets tillgångar.

Avslutningsvis ska nämnas att Brottsskadeutredningen (SOU 2012:26) 
konstaterade att 2006 års reform om rätt till brottsskadeersättning för 
barn som bevittnat våld inte fått önskat genomslag. Andra av utredningens 
slutsatser var att möjligheten till brottsskadeersättning inte inneburit att 
stödet till dessa barn stärkts, och att barns närvaro, såvitt kunde bedömas, 
inte uppmärksammats i önskvärd utsträckning i förundersökningar.2085 Det 
fanns enligt utredningen skäl att införa bestämmelser i förundersöknings-
kungörelsen om att målsäganden ska underrättas om möjligheten för barn 
att få brottsskadeersättning samt att det ska antecknas i förundersöknings-
protokollet om det har funnits barn på platsen och var dessa har befunnit 
sig.2086 Situationen när brott i nära relation anmäls, av målsäganden själv, 
framhölls vara känslig, då anmälaren kan ha anledning att inte svara san-
ningsenligt på polisens fråga om barn varit närvarande, på grund av rädsla 
att förlora vårdnaden om barnet. Utredningen bedömde dock att lagänd-
ringarna skulle kunna ge ökade förutsättningar för att barns närvaro upp-
märksammas.2087

Därtill föreslog utredningen att det införs en bestämmelse i lag om att 
det räcker med en vårdnadshavares underskrift för barnets räkning på en 
ansökan om brottsskadeersättning, om det är barnets andra vårdnadsha-
vare som har begått ett brott som barnet bevittnat eller ett brott mot barnet 
själv. Det krav som kan innebära att den vårdnadshavare som utsatt den 
andra för brott måste medverka till ansökan, ansågs av utredningen vara 
både problematiskt och principiellt tveksamt: Även om en vårdnadshavare, 
eller socialnämnden vid kännedom, kan söka föranstalta om att god man 
förordnas för barnet, kan det inte uteslutas att många ansökningar om 

2084. Se vidare Brottsoffermyndighetens referatsamling 2009.
2085. SOU 2012:26 s. 241 f. I ca 30 procent av avslagsbesluten år 2010 gav tillgänglig 

utredningen inte tillräckligt stöd för att barnet bevittnat brottet. A.a. s. 237.
2086. SOU 2012:26 s. 243 f.
2087. SOU 2012:26 s. 244.
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412 Ingripande på straffrättslig grund

brottsskadeersättning uteblir på grund av att en av vårdnadshavarna inte 
vill medverka.2088

5.4.4 Sammanfattande reflektioner och kapitelavslutning
”Ibland kommer det minnen som man blir ledsen åt, och det fick jag 9 000 
för. Om dom pengarna liksom, vad är dom värda idag, och … jag bryr mej 
inte om pengar utan jag vill känna, jag vill att han ska känna att han har 
gjort fel. Jag vill att … jag vill ha upprättelse.”2089

Skadestånd på grund av brott anses traditionellt främst ha en reparativ 
funktion: Att gottgöra den skada som inträffat.2090 Den ekonomiska kom-
pensationen anses viktig för brottsoffrets upprättelse. Så infördes också en 
särskild rätt till ekonomisk ersättning från staten för barn som bevittnat 
våld , för att ersättningen ska kunna bidra till en känsla av upprättelse för 
den kränkning som brottet inneburit.2091 Utgångspunkten var att barn och 
vuxna var lika i förhållande till den ekonomiska ersättningens betydelse; 
barn ansågs inte utgöra något undantag.2092 Mot bakgrund av ett flertal stu-
dier – och inte minst citatet ovan – finns skäl att ifrågasätta den premissen.

Studier, baserade på intervjuer med utsatta barn, har visat att den eko-
nomiska ersättningen snarare än att upplevas som en gottgörelse kan anses 
som en bristande kompensation för övergreppen, och det kan vara svårt 
att använda pengarna utan att påminnas om vad de är ”betalning” för.2093 I 
en studie där barn (i åldrarna 9–15 år) utsatta för sexuella övergrepp inter-
vjuats med fokus på deras erfarenheter och upplevelser av rättsväsendet, 
framfördes bland annat reflektionerna att ekonomisk kompensation var 
inte särskilt viktig eller behövlig; skadan var redan skedd och pengarna 
skulle alltid påminna om vad som hänt. Därtill ansågs inte pengar vara 
något straff som lärde förövaren någonting.2094

En väsentlig skillnad i jämförelse med vuxna offer är också att barnet 
inte kan ansöka om brottsskadeersättning på egen hand; barnet företräds 
av sin eller sina vårdnadshavare. Samtidigt baseras rätten till ersättning 
på att barnet bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och 
tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person; brott som 
inte sällan är begångna av en och mot en vårdnadshavare. Om inte vål-

2088. SOU 2012:26 s. 249 f. Den nya brottsskadelagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014.

2089. Weinehall (1997) s. 274. Del av en flickas tankar om sig själv efter möte med en 
jämnårig flicka som varit utsatt för sexuella övergrepp.

2090. Se t.ex. Ekelöf (1942) och Schultz (2008). Det har också hävdats att själva straffet 
för brott kan reparera en skada, såtillvida att om den brottslige inte straffas föreligger risk för 
att den förorättade tar rätten i egna händer och själv skaffar sig upprättelse. Ekelöf (1942) 
s. 15. Se även Dahlstrand (2012).

2091. Prop. 2005/06:166 s. 24.
2092. Prop. 2005/06:166 s. 24 och avsnittet närmast ovan.
2093. Nielsen (1995) s. 174 och Weinehall (1997) särskilt s. 274 och inledningscitatet.
2094. Back m.fl. (2011) s. 54.

017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   412017271_005_Legal_Intervention_CH_05.indd   412 08/04/13   7:35 PM08/04/13   7:35 PM



 Skadestånd och brottsskadeersättning 413

det – eller de brott som varit ägnade att skada tryggheten  eller tilliten hos 
barnet i dess förhållande till en närstående person – har upphört och barnet 
är tryggt, kan också diskuteras om den ekonomiska ersättningens bekräf-
tande funktion inträder; dvs att barnet känner att hans eller hennes upp-
levelser till följd av händelsen bekräftas och tas på allvar och därmed den 
känslomässiga hanteringen av det inträffade underlättas.2095

Den särskilda rätten till brottsskadeersättning (4 a § BRL) har enligt 
min mening grundläggande brister i sin funktion. Att såsom föreslagits, 
en vårdnadshavare ensam ska kunna företräda barnet i en ansökan om 
brottsskadeersättning (när det är barnets andra vårdnadshavare som har 
begått de brott som barnet bevittnat eller ett brott mot barnet själv),2096 
kunde innebära att fler barn som bevittnat våld  får åtkomst till sin berät-
tigade ersättning och därmed bestämmelsens syfte bättre uppnås. Dock 
talar mycket för att känslan av upprättelse till följd av att staten (genom 
ersättningen) markerar sin bekräftelse på utsattheten inte ska överbetonas; 
betydligt viktigare – och en förutsättning – kan vara att våldet upphör och 
förövaren tar ansvar för sina handlingar samt att möjlighet finns för barnet 
att erhålla behövliga behandlingsinsatser.2097

Beträffande ansvar och upprättelse avses skadestånd (och brottsskadeer-
sättning) utgöra rättsordningens uttryck för brottslingens (respektive sam-
hällets) ansvar direkt gentemot brottsoffret som individ, medan straffet och 
straffrätten å sin sida främst uttrycker samhällets utkrävande av ansvar.2098 
För brottsoffrets upprättelse anses vid sidan av ekonomisk ersättning – och 
möjligen än mer framträdande – vara den bekräftelse straffrättssystemet 
ger genom att tilldela klander och bestraffa förövaren.2099

I den viktimologiska forskningen har framförts att brottsoffrens intres-
sen missuppfattas; vad brottsoffer främst vill ha är inte hämnd, utan upprät-
telse.2100 Enligt Burman bör upprättelse ses som det centrala och beaktans-
värda brottsofferintresset i straffrätten. Detta grundar sig dels i empiriskt 
stöd från bland annat viktimologisk forskning, dels i att upprättelse före-
faller vara den mest rimliga förväntan brottsoffer kan ha på straffrätten.2101 
Upprättelse blir med ett sådant synsätt en aspekt av straffrättsligt klander, 
dvs. även om det är staten om tilldelar klander, kan klandret rimligen inte 
endast avse att någon har brutit mot lagen, utan även att denne har ska-

2095. Se prop. 2005/06:166 s. 24 till detta argument för ersättningen.
2096. Se SOU 2012:26 s. 249 f.
2097. Bestämmelsen i 6:13 a FB, enligt vilken socialnämnden kan besluta om behandlings-

åtgärder för barnet mot en vårdnadshavares vilja, kan utgöra en sådan möjlighet.
2098. Den ekonomiska ersättningen avses ge den som lidit skada en möjlighet till repara-

tion av skadan på skadevållarens bekostnad, Schultz (2008) s. 25 och 62.
2099. Se t.ex. Diesen (2011b) s. 320.
2100. Fattah (1997) s. 265 med hänvisningar.
2101. Burman (2011a) s. 279 ff.
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dat det intresse som straffrätten funnit nödvändigt att skydda och därmed 
kränkt den individ som i det enskilda fallet varit bärare av detta intresse.2102

Enligt denna argumentationslinje finns skäl att beakta brottsoffrets 
intressen på flera nivåer i straffrättssystemet. Brottsoffret har ibland 
använts i den kriminalpolitiska debatten (och lagstiftningen) för att legi-
timera hårdare tag och strängare straff (vilket det anses råda enighet om 
inte är ett brottsofferintresse). Hänsyn till brottsoffer vid kriminalisering 
kan istället utgöras av behov av att skydda vissa intressen; exempelvis kan 
ny och fördjupad kunskap leda till en omvärdering av hur brott drabbar 
människor och därigenom synliggöra ett reformbehov.2103

Den straffrättsliga utvecklingen avseende föräldrars våld och övergrepp 
mot barn har, som framgått tidigare i detta kapitel, dels ifråga om fysiskt 
våld och sexuella övergrepp mot barn gått i riktning mot en utökad kri-
minalisering och användning av straffrätt, dels vad gäller delar av psykiskt 
våld och försummelse ansetts hamna (och förbli) utanför vad straffrätten 
bör befatta sig med. Värt att framhålla är de argument som framförts i 
förhållande till det sistnämnda, vilka handlat om att straffrätten inte är 
effektiv för att beivra brott som sker i hemmets slutna rum, och att det inte 
ligger i barnets intresse att föräldrar straffas för allvarlig försummelse.2104 
Straffrättens allmänpreventiva  funktion – som å andra sidan framhålls med 
emfas i förhållande till sexuella övergrepp mot barn – ges mindre bärighet 
ifråga om sådana gärningar som främst betraktas som en följd av föröva-
rens psykiska eller andra egna problem eller oförmåga att leva upp till för-
äldrarollens krav.2105 I sammanhanget åsyftas exempelvis när barnets hälsa 
och utveckling skadas genom påtagligt bristande hygien eller frånvaro av 
årstidsanpassad klädsel, eller vid psykisk misshandel i form av nedvärde-
ring och utfrysning.2106

Intressant att notera i relation till detta är att det i forskning visats att 
polis och åklagare tenderar att betrakta (straffbelagd) barnmisshandel som 
ett socialt problem , genom synsättet att en polisanmälan  bedöms kunna 
vara straff nog för föräldern när offret är ett eget barn.2107 Utifrån bar-
nets rättigheter och intressen (såsom de beskrivs i avsnitt 2.2.1 ovan) kan 
betraktelsesättet vara rimligt om endast barnets rätt till sina föräldrar beto-
nas. Barnet har dock som brottsoffer – som varje annan individ – rätt att 
påräkna statens ingripande mot vad som av rättsordningen fastställt vara 

2102. Burman (2011a) s. 289 f. Så anges också i EU:s direktiv angående miniminormer för 
brottsoffers rättigheter att ett brott är en oförrätt mot samhället och en kränkning av brotts-
offrens individuella rättigheter. Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av 
miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd och skydd av dem samt om ersättande 
av rådets rambeslut 2001/220/RIF, ingressens p. 9.

2103. Burman (2011a) s. 291 f.
2104. Se särskilt SOU 2001:72 s. 336 f.
2105. SOU 2001:72 s. 336 f.
2106. Se SOU 2001:72 s. 121 f. och 336.
2107. Se ovan i avhandlingsämnets bakgrund och kontext (1.1) och Diesen & Diesen 

(2009) s. 253 ff.
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brott mot deras person, och medföljande rätt till rättvisa och upprättelse. 
Således kan här finnas ett område där argumenten mot (utökad) kriminali-
sering av föräldrars våld mot barn sammanfaller med tendenser och synsätt 
i den praktiska hanteringen avseende det (redan) straffbelagda området. 
Till den del föräldrars våld och övergrepp ingår i det straffbelagda områ-
det avser dock straffrättssystemet att verka som ett normativt system som 
tilldelar klander för mänskliga beteenden som betraktas som skadliga och 
oönskade i samhället. Genom straffrätten betonas att gärningarna är mora-
liskt sett felaktiga, och att handlingarna och underlåtenheterna inte är en 
privatsak för familjen utan utgör en samhällelig orättvisa, samt att det inte 
(endast) är fråga om utsatthet för dysfunktionellt föräldraskap utan för 
straffvärda gärningar.

Vidare – vad gäller beaktandet av brottsofferintresset i straffrätten – 
menar Burman att anledning saknas att beakta brottsoffrets intressen vid 
val av påföljd. Bakgrunden till detta är främst att påföljdsval har en betyd-
ligt svagare koppling till klander och upprättelse än till exempel bedöm-
ningar av straffvärde (där hänsyn tas till den skada, fara eller kränkning 
som brottet inneburit för offret).2108 Här finns, enligt min mening, skäl att 
vidga brottsofferintresset. Det har i den viktimologiska litteraturen häv-
dats att det brott som begåtts mot offret inte (endast) skapar en skuld 
till samhället som ska betalas med ett kännbart straff, utan (också, likt 
skadeståndet) en direkt förpliktelse till upprättelse i förhållande till offret. 
Beroende på vilken typ av brott som är ifråga kan förpliktelsen exempelvis 
avse att laga en sönderslagen bilruta, eller att få något stulet tillbaka.2109 
Sådana inslag ingår normalt i det förfarande som sker vid medling med 
anledning av brott: Målsäganden får framställa önskemål om gottgörelse, 
och avtal kan slutas om skälig gottgörelse.2110 Vid föräldrars våld och 
övergrepp mot barn är fråga om brott som sker i en relation som på olika 
sätt är skyddad av rättsordningen och – även om den inte nödvändigtvis 
måste fortgå – är oberoende av att barnet har utsatts för brott.

I sitt förslag till reform av påföljdssystemet lyfter Påföljdsutredningen 
fram just att brott som innebär allvarliga angrepp mot någons integritet 
ofta riktas mot en närstående. I de fall påföljden kan innebära att gär-
ningsmannen tar ansvar för sitt brottsliga handlande – och söker bearbeta 
de faktorer som legat bakom detta – kan det innebära en lättare väg för 
brottsoffret till upprättelse och kanske även försoning.2111 Påföljdsutred-
ningens brottsofferperspektiv öppnar därmed väg för en bredare syn på att 
brottsoffrets intressen (som i sig kan sammanfalla med både gärningsman-
nens och samhällets).

2108. Burman (2011a) s. 293 ff.
2109. Se Fattah (1997) s. 265.
2110. 9–10 §§ lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. Medling berörs i 

avsnitt 6.1.3.6 nedan.
2111. SOU 2012:34, band 2, s. 139.
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I detta kapitel (5) har grunderna för straffrättsligt ingripande kartlagts 
och diskuterats. Det har bland annat framhållits straffrättens rättsliga 
distribution av skuld, och noterats visst utrymme för den straffrättsliga 
reaktionen att lösa de sociala eller samhälleliga problem som barnmiss-
handel kan anses utgöra. Det kapitel som närmast följer, om vägen genom 
straffprocessen (6), anknyter till detta och fokuserar på den praktiska och 
processuella regleringen av beivrandet av brott mot barn.
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6 Vägen genom straffprocessen

I straffprocessens funktion ligger att utreda brott och samtidigt skydda 
rättssäkerheten. De straffrättsliga bestämmelserna realiseras genom att 
individers ansvar för brott utreds och prövas. Vid misstanke om att ett barn 
utsatts för våld eller övergrepp av en förälder kan därmed polis och åkla-
gares arbete i en förundersökning aktualiseras. Själva straffprocessen kan 
sägas bestå av två slags utredningar: förundersökning och huvudförhand-
ling; varav förundersökningen utgör en förberedande utredning. Detta 
kapitel tar sikte på straffprocessen från anmälan av brott till förunder-
sökning (4.1) och huvudförhandling i brottmål (4.2). Kapitlet innehåller 
dessutom ett avsnitt om straffprocessens slutdestination (4.3), som behand-
lar verkställighet av utdömd påföljd och vad ingripandet på straffrättslig 
grund kan leda till för resultat och åtgärder för det våldsutsatta barnet.

6.1 Förundersökning och åtal
6.1.1 Inledning: utredningens syfte och funktion
Förundersökningens syfte är att utreda vem som skäligen kan misstänkas 
för brott och om tillräckliga skäl föreligger för åtal mot den misstänkte. 
Utredningen ska skapa underlag för beslut i åtalsfrågan. Förundersök-
ningen syftar också till att bereda målet så att bevisningen kan förebringas 
i ett sammanhang vid huvudförhandling i brottmål. Detta framgår av 23:2 
RB. Förundersökningen har också till uppgift att ge den som misstänks 
inblick i åklagarens bevismaterial, så att han eller hon kan förbereda sitt 
försvar.2112

Eftersom förundersökningen utgör underlag för frågan huruvida åklaga-
ren ska väcka åtal eller inte, är resultatet av förundersökningen avgörande 
för utgången av målet. Detta har uttryckts på det sättet att förundersök-
ningen ur kvalitetssynpunkt är brottmålsprocessens kärna: Förundersök-
ningens kvalitet blir i praktiken avgörande för processens utgång eftersom 

2112. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 102 f., Bring & Diesen (2005) s. 61. Ett yt-
terligare syfte med förundersökningen är att förbereda målsägandens skadeståndsanspråk, se 
vidare Bring & Diesen (2005) s. 61.
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grunden läggs för vad som senare kan komma att prövas.2113 Förundersök-
ningen innebär ett sanningsletande.2114

Regler för förundersökning finns huvudsakligen i 23 kap. RB och i förun-
dersökningskungörelsen (1947:948, FuK). Förundersökningens bedrivande 
regleras också genom föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Riksåkla-
garen och Rikspolisstyrelsen (RPS).2115 Åklagarmyndigheten har därtill, av 
intresse för föreliggande avhandling, utarbetat en handbok till stöd för de 
åklagare som har till uppgift att handlägga ärenden som rör vålds- och sex-
ualbrott mot barn (framför allt avses brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB).2116

6.1.2 Förundersökningens inledande
Polisanmälan  om föräldrars våld mot barn görs oftast av en förälder eller 
av socialtjänsten.2117 Bland andra anmälare återfinns barnomsorgs- och 
skolpersonal samt läkare och annan vårdpersonal. Det är dock ovanligt att 
dessa anmälare vänder sig direkt till polisen; anmälningarna går vanligen 
via socialtjänsten.2118 Förundersökning ska enligt 23:1 RB inledas så snart 
det på grund av angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att ett 
brott som hör under allmänt åtal har förövats. Beviskravet för inledande av 
förundersökning är lågt. Det ska föreligga misstanke om ett konkret brott, 
men en gärningsman behöver inte vara utpekad och det krävs inte bevis-
ning av någon nämnvärd styrka.2119

2113. Sutorius & Kaldal (2003) s. 216. Se även Bring & Diesen (2005) s. 61.
2114. Lindblom (1999) s. 633. Se nedan avsnitt 6.2.2 med utförligare diskussion angå-

ende (hela) straffprocessens funktioner.
2115. Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) och Rikspolisstyrelsens författ-

ningssamling (RPSFS; enligt Polisens klassifikationssystem FAP). Angående dessa, se vidare 
t.ex. Bring & Diesen (2005) s. 35 och 49 f. Vidare har riksåklagaren i egenskap av landets 
högsta åklagare beslutat Riksåklagarens riktlinjer (RåR) i syfte att få en enhetlig rättstillämp-
ning och bidra till utvecklingen av rättspraxis.

2116. Åklagarmyndigheten (2006) och Åklagarmyndigheten (2012a).
2117. I Brå:s studie av polisanmälningar avseende misshandel mot små barn (0–6 år) un-

der 00-talet utgör föräldrar den anmälningskategori som svarar för den enskilt största delen 
av de anmälda brotten, såväl andels- som antalsmässigt. Det kan i dessa fall handla om att den 
ena föräldern – oftast offrets mamma – anmäler att hon själv blivit utsatt för våld av sin nuva-
rande eller f.d. partner och det framkommer att också ett eller flera barn i familjen utsatts för 
våld. Andra fall avser skilda föräldrar där den ena föräldern anmäler att ett eller flera barn i 
familjen utsatts för våld under vistelse hos den andra. Åter andra anmälningsfall har samband 
med föräldrars konflikt i samband med pågående separation. Se vidare Brå (2011d) s. 22 ff. 
Vidare framgår också av barnombudsmannens studie att den som vanligtvis anmäler vålds- 
och sexualbrott mot barn i åldern 0–6 år är förälder/vårdnadshavare och socialsekreterare. Se 
vidare Barnombudsmannen (2006) s. 22 f.

2118. Brå (2011d) s. 22. Värt att notera är dock att det under 00-talet skett en tiofaldig 
ökning av antalet polisanmälningar som initierats av personal på förskola eller skola. Anmäl-
ningar som initierats av sjukvården svarar, såväl i början som i slutet av 00-talet, för en myck-
et liten andel av de anmälda brotten avseende misshandel mot små barn. Brå (2011d) s. 31.

2119. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 107. Beviskravet ”anledning att anta” har i pe-
dagogiskt syfte beskrivas motsvara 10–15 procent sannolikhet, Bring & Diesen (2005) s. 174 
f. Se även JO 1982/83 s. 71.
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Huvudregeln om att förundersökning ska inledas när det finns anled-
ning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, den s.k. för-
undersökningsplikten, har vissa undantag.2120 Bland annat behöver förun-
dersökning inte inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda, 
om en utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande 
till sakens betydelse och det kan antas att brottets straffvärde inte över-
stiger fängelse i tre månader (den s.k. disproportionsregeln), eller om det 
kan antas att åtal inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om 
åtalsunderlåtelse i 20 kap. RB eller särskild åtalsprövning; sammantaget 
benämnt förundersökningsbegränsning.2121

Beslut att inleda förundersökning fattas av polismyndighet eller åkla-
gare. När brottet avser förälders våld eller sexuella övergrepp mot barn ska 
åklagare leda förundersökningen.2122 Inkommen brottsanmälan ska således 
omgående överlämnas av polisen till åklagaren för beslut i frågan huruvida 
förundersökning ska inledas.2123 För att ett tillräckligt underlag ska finnas 
för beslut om förundersökning ska inledas eller inte, kan det vara nödvän-
digt att dessförinnan kontrollera vissa uppgifter, till exempel omständighe-
ter kring en anmälan, genom en s.k. förutredning.2124 Åklagaren ska leda 
förundersökningen aktivt och får anlita biträde av polismyndigheten och 
uppdra åt polisen att vidta utredningsåtgärder.2125 Förundersökningsleda-
ren har enligt 1 a § st. 2 FuK ansvar för förundersökningen i dess helhet 
och ska se till att utredningen bedrivs effektivt och att den enskildes rätts-
säkerhetsintressen tillvaratas.

2120. Se samtliga fem undantag från förundersökningsplikt i 23:1 st. 2, 23:4 a och 23:22 
RB (samt 27:23 a RB som rör s.k. överskottsinformation). Vidare även t.ex. Lindell m.fl. 
(2005) s. 39, Bring & Diesen (2005) s. 196 och 417 ff. och Landström (2011) s. 220 ff.

2121. Se även avsnitt 6.1.4.1 nedan.
2122. 23:3 RB, och föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brott-

mål, ÅFS 2012:1; RPSFS 2012:12; FAP 403-5, där det i 6 § anges att åklagare ska leda för-
undersökningen (oavsett om någon är skäligen misstänkt för brottet eller inte) när brottet 
innefattar våld eller hot om våld mot närstående eller tidigare närstående person, eller om 
brottet innefattar en sexuell handling mot någon som är under 18 år. Enligt 7 § 1 p. ska för-
undersökning annars övertas av åklagare när det under förundersökning krävs exempelvis att 
särskild företrädare för barn förordnas eller sakkunnig utses.

2123. Har polis beslutat att inleda förundersökning ska ärendet likaså omgående över-
lämnas till åklagare. Åklagarmyndigheten (2006) s. 5 och 9.

2124. 23:3 RB, Åklagarmyndigheten (2012a) s. 13. För omfattning av s.k. förutredning 
se t.ex. Bring & Diesen (2005) s. 228 f. och Åklagarmyndigheten (2006) s. 10 med hänvis-
ningar. Före förundersökning kan förspaning, förutredning och primärutredning förekomma, 
om detta se Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 108.

2125. 23:3 RB st. 2. Se även 1 a § st. 2 FuK om förundersökningsledarens skyldighet att 
ge behövliga direktiv till dem som biträder i arbetet. I 3 § FuK stadgas om åtgärder förunder-
sökningsledare bör vidta själv.
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6.1.3 Förundersökningens principer och utredningsåtgärder
6.1.3.1 Övergripande principer för förundersökning

Flertalet av de principer som gäller för straffprocessen har sin grund i ambi-
tionen att skydda den enskilde från integritetskränkningar och godtyckliga 
frihetsberövanden.2126 En central princip också för straffprocessen är lega-
litetsprincipen, med innebörd att all lagföring på grund av brott, och de 
åtgärder som kan leda till det, måste baseras på lag.2127 Rättsgrundsatsen 
om rättvis rättegång , liksom det kontradiktoriska förfarandet  – att ingen 
får dömas ohörd, att den misstänkte ska ställas inför rätta med preciserad 
anklagelse och få del av och möjlighet att bemöta all bevisning samt pre-
sentera egen motbevisning – gäller under hela det straffprocessuella förfa-
randet och behandlas även närmare i relation till rättegång i brottmål, i 6.2 
nedan.2128

Här bör också lyftas fram de minimirättigheter som art. 6.3 EKMR 
stadgar för den som är anklagad för brott. Anklagad har rätt att a) att bli 
underrättad i detalj om innebörden och grunden för anklagelsen, på ett 
språk den anklagade förstår, b) att få tillräcklig tid och möjlighet att för-
bereda sitt försvar, c) att försvara sig personligen eller genom rättegångs-
biträde, och erhålla ett sådant biträde utan kostnad, om rättvisans intresse 
fordrar så, d) att förhöra och låta förhöra åberopade vittnen samt att själv 
få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden, samt e) att 
utan kostnad få biträde av tolk om så erfordras.2129

När barn är målsägande är ambitionen, enligt RPS:s handbok, att bar-
net ska ges rätt till likvärdiga villkor som vuxna i samma situation, men 
anpassat utifrån sina förutsättningar. Bland annat bör polisen ge åldersan-
passad information  till barnet och barnets rätt att aktivt delta vid huvud-
förhandling, om barnet så önskar, ska särskilt beaktas.2130

Brottsutredningar sker inom ramen för en förvaltningsmyndighets verk-
samhet, vilket innebär att även förvaltningslagens regler om serviceskyl-
dighet, samverkan mellan myndigheter och skyndsam handläggning  är 
tillämpliga.2131 I 1:9 RF finns dessutom ett uttryckligt krav på att förvalt-

2126. Sutorius & Kaldal (2003) s. 218.
2127. Vidare om legalitetsprincipen se avsnitt 6.2.2.1 nedan. Om den straffrättsliga lega-

litetsprincipen se även avsnitt 5.1.4.1 ovan.
2128. Detta gäller även likabehandlingsprincipen, som innebär att åklagare och tilltalad 

är likställda parter, att båda parter ska ha samma möjligheter att föra in respektive pröva 
motpartens bevisning, och att ingen part får missgynnas på den andres bekostnad.

2129. Rättigheten under 6.3. c) har tolkats så att den innefattar en rätt för den anklagade 
att överlägga med försvarare före det första polisförhöret. Se vidare, Andersson & Hopman 
(2011).

2130. RPS (2009a) s. 71 f.
2131. Se särskilt 32 § FL och vidare t.ex. Bring & Diesen (2005) s. 54 ff.
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ningsmyndigheter (och domstolar) ska beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet.2132

För förundersökningens bedrivande anger 23:4 RB tre centrala prin-
ciper. För det första gäller en objektivitetsprincip . Som nämndes ovan är 
objektivitetsprincipen också fastslagen i grundlag, genom 1:9 RF. Princi-
pen innebär under förundersökning att inte endast de omständigheter som 
talar emot den misstänkte, utan även de bevis som är till den misstänktes 
förmån, ska beaktas och tillvaratas. Av objektivitetsprincipen följer vidare 
att utredningen ska bedrivas brett, allsidigt och förutsättningslöst.2133

För det andra gäller en hänsynsprincip , med innebörd att förundersök-
ningen bör bedrivas så att ingen onödigt utsätts för misstanke eller får 
vidkännas kostnad eller olägenhet. Förundersökningen ska vidare, för 
det tredje, bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger. Denna 
skyndsamhetsprincip  kompletteras ifråga om vissa ärenden där barn är 
målsägande av ett särskilt skyndsamhetskrav. Om brottet riktats mot bar-
nets liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i 
mer än sex månader, ska förundersökningen enligt 2 a § FuK vara avslutad 
och beslut ska fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske och inom tre måna-
der efter den tidpunkt då det fanns någon skäligen misstänkt för brottet.2134 
Denna tidsfrist får överskridas endast om det är motiverat med hänsyn till 
utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Skäl att 
överskrida tidsfristen kan enligt förarbetena vara att förundersökningen är 
mycket omfattande eller att många barnförhör behöver hållas.2135

Om tvångsmedel används under förundersökningen ska ändamåls-, 
behovs- och proportionalitetsprincip erna beaktas.2136 För förundersök-
ningsbedrivande finns därtill dokumentationsplikt, vilket framgår av 23:21 
RB. Bestämmelser om protokoll och anteckningar vid förundersökning 

2132. Förundersökningen präglas dessutom av undersökningsprincipen, se vidare Bring 
& Diesen (2005) s. 62 f.

2133. Objektivitetsprincipen uttrycks i 23:4 st. 1 RB och gäller enligt bestämmelsen vid 
förundersökning. I SOU 2011:45 föreslås att principen också uttryckligen ska gälla brottsut-
redningsverksamhet före förundersökning, genom att ett nytt tredje stycke införs i 23:4 RB. 
Brottsutredande verksamhet före förundersökningen kan avse t.ex. allmän brottsspaning eller 
konkreta spaningsinsatser. SOU 2011:45 s. 419 f.

2134. Det ursprungliga förslaget till formulering av bestämmelsen var ”förundersökning 
som avser brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, där målsäganden vid tiden för anmälan 
inte fyllt 18 år.” Se SOU 2000:42 s. 77. I den införda bestämmelsen finns en begränsning 
genom att det för brottet ska vara föreskrivet fängelse i mer än sex månader. Den valda for-
muleringen om brott riktat mot ”barnets liv, hälsa, frihet eller frid” tar egentligen inte sikte på 
sexualbrott, men har ändå tillämpats (och tillämpas) även vid sexualbrott mot barn.

2135. Personalbrist eller förekomsten av ett stort antal ärenden av förturskaraktär ut-
gör dock inte skäl att överskrida tidsfristen. Se SOU 2000:42 s. 91. Jfr dock nedan i avsnitt 
6.1.5.2.

2136. Se 24–28 kap. RB för de straffprocessuella tvångsmedlen. Se även 23:16 RB. Nämn-
da principer och grunder för tvångsmedelsanvändning beskrivs bl.a. i Bring & Diesen (2005) 
s. 259 ff. Se även Lindberg (2009), Ekelöf, Bylund & Boman (1999) s. 21 ff. samt Hjertstedt 
(2011).
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finns i 20–25 §§ FuK. En förundersökning är i princip hemlig.2137 Med 
hänsyn till intresset av att förebygga och beivra brott råder enligt 18:1 st. 1 
OSL sekretess  för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål. 
Till skydd för enskilda gäller också sekretess i förundersökning – med vissa 
undantag – för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållan-
den, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till den enskilde lider skada eller men. Detta framgår av 
35:1 OSL.2138

6.1.3.2 Barnets ställning under förundersökning

Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör bar-
nets personliga angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare utövar 
de sina rättigheter och skyldigheter gemensamt.2139 Vårdnadshavare är i 
egenskap av barnets förmyndare dess processuella ställföreträdare.2140

För att stärka och säkra möjligheterna att ta till vara barnets rätt – och 
bättre kunna utreda brottsmisstanken när en vårdnadshavare, eller någon 
som står vårdnadshavaren nära, misstänks för brott mot barnet – ska i 
vissa fall en särskild företrädare  förordnas för barnet.2141 Den särskilda 
företrädaren tar, som ställföreträdare för barnet, över vårdnadshavares rätt 
och företräder barnet under förundersökning och i rättegång. Företrädaren 
får dock inte väcka åtal och får inte heller väcka någon skadeståndstalan 
utan att ett allmänt åtal har väckts.2142

Företrädaren ska förordnas när en förundersökning har inletts2143 eller 
återupptagits, avseende ett brott som kan leda till fängelse och har begåtts 
mot någon som är under 18 år, och en vårdnadshavare kan misstänkas 

2137. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 117. Förundersökningsledaren får också en-
ligt 23:10 st. 5 RB förordna om att vad som förekommit vid förhör inte får uppenbaras (s.k. 
yppandeförbud).

2138. Vidare framgår av 12:3 OSL att sekretess för uppgift till skydd för underårig även 
gäller i förhållande till vårdnadshavaren. Sekretessen gäller dock inte i den utsträckning vård-
nadshavaren enligt 6:11 FB har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den under-
åriges personliga angelägenheter. Det sistnämnda gäller dock med två undantag: Sekretess kan 
gälla mot en vårdnadshavare även i ett sådant fall om det kan antas att den underårige lider 
betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren (1 st. 1 p.) eller annars i fall som anges 
i OSL (1 st. 2 p.). För ett tillämpningsexempel, se Kammarrätten i Göteborg dom 2012-05-24 
i mål nr 2488-12. Ett barnförhör avseende sexuella övergrepp lämnades inte ut till barnets 
far, då det inte stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att barnet eller övriga enskilda eller 
närstående led men.

2139. Detta framgår av 6:11 och 6:13 st. 1 FB.
2140. Se 10:2 och 12:1 st. 13 FB samt 20:14 RB.
2141. Lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
2142. 3 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
2143. Före den 1 januari 2013 var lydelsen i denna del att särskild företrädare för barn 

skulle utse när det finns anledning att anta att sådant brott begåtts (istället för när förunder-
sökning har inletts). Ingen ändring i sak var avsedd när det gäller det ordinära brottmålsför-
farandet, men barn avses ha rätt till särskild företrädare både när förundersökning har inletts 
och är sådan återupptagits. Prop. 2011/12:156 s. 62.
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för brottet eller det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt 
förhållande till den misstänkte inte kommer att ta tillvara barnets rätt.2144 
Undantag gäller endast om ett förordnande med hänsyn till barnet är obe-
hövligt eller annars särskilda skäl talar mot ett sådant.2145 Vid bedömning 
av om förordnandet är obehövligt eller särskilda skäl talar emot det ska 
enligt förarbetena proportionalitetsprincipen beaktas: Skälen för åtgärden 
ska uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för de 
berörda.2146

Om barnet har två vårdnadshavare som inte är gifta eller bor tillsam-
mans kan den icke brottsmisstänkta vårdnadshavaren – i stället för en sär-
skild företrädare för barn  – förordnas enligt lagens 2 § att ensam företräda 
barnet. Om det med hänsyn till vårdnadshavarnas förhållande till varandra 
eller annan särskild omständighet får antas vara till barnets bästa, ska dock 
en särskild företrädare utses. Bakgrunden till att en särlevande vårdnadsha-
vare kan förordnas att ensam ta tillvara barnets rätt är att vårdnadshavarna 
inte bör utestängas från beslutanderätten över barnet i större utsträckning 
än nödvändigt.2147 Möjligheten att förordna en vårdnadshavare att ensam 
företräda barnet har dock kritiserats, främst mot bakgrund av att det inte 
är säkert att den ena föräldern är lämplig som företrädare för barnet i en 
process mot den andra föräldern.2148

En ansökan om förordnande görs av åklagare hos tingsrätten, som till 
särskild företrädare kan utse en advokat, en biträdande jurist på advokat-
byrå eller någon annan. Endast den som på grund av sina kunskaper och 
erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget 
får förordnas.2149

Om det kan antas nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara 
får domstolen, utan att höra barnets vårdnadshavare, besluta om ett interi-
mistiskt förordnande enligt lagens 1 och 2 §§. Skäl till sådant interimistiskt 
förordnande kan vara att det finns behov av skyndsamma utredningsåtgär-
der utan att vårdnadshavaren får kännedom om åtgärderna och därigenom 

2144. Beviskravet ”kan misstänkas” är den lägsta misstankegraden som kan riktas mot en 
person och gäller även mycket svag bevisning; dock måste misstanken utgöras av en konkret 
omständighet, se Bring & Diesen (2005) s. 145 f. Att det är tillräckligt med svag bevisning 
framgår även av Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 121.

2145. 1 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
2146. Prop. 1998/99:133 s. 41.
2147. 2 § 2 st. lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, se prop. 1998/99: 133 

s. 21.
2148. Diesen (2008) s. 126 ff. Utredningen om målsägandebiträde (SOU 2007:6) föreslog 

också att möjligheten att förordna en särlevande vårdnadshavare som företrädare för barnet 
ska tas bort. Skäl som anfördes var att den särlevande vårdnadshavaren kan vara så påverkad 
av sin relation till förövaren och vad som inträffat att hon eller han har svårt att bedöma vad 
som är till barnets bästa. Genom att möjligheten tas bort undviks också de svåra bedömningar 
som åklagare och domstol har att göra i frågan huruvida vårdnadshavare har intressen som 
strider mot barnets, se SOU 2007:6 s. 405 ff.

2149. 4 och 5 §§ lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
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får tillfälle att påverka barnet.2150 Åklagaren ska underrätta barnets vård-
nadshavare om de utredningsåtgärder som vidtas ifråga om barnet, så snart 
det är möjligt utan men för utredningen.2151 Normalt ska underrättandet 
ske i anslutning till förhöret eller läkarundersökningen, och expediering 
av beslutet får i vart fall inte ske senare än den fjärde vardagen efter det 
interimistiska beslutet.2152 Möjligheten för domstol att fatta ett interimis-
tiskt förordnande – och att vissa inledande utredningsåtgärder därmed kan 
genomföras utan vårdnadshavares vetskap – att anses vara av stor praktisk 
betydelse för förundersökningen.2153

Att det kan vara problematiskt att hinna företa nödvändiga utrednings-
åtgärder inom fyradagarsfristen har uppmärksammats i studier. I justitie-
utskottets uppföljning av lagens tillämpning (genom enkäter till åklagare) 
ansåg drygt 85 procent av de åklagare som tillämpat lagen att tidsfristen 
var alltför kort. Detta ansågs höra samman med att det kan vara svårt att 
hitta en dag då alla inblandade kan inställa sig till förhör, att tidsfristen kan 
inträffa under en helg, att barnet kan vara sjukt eller bortrest, och tidsfris-
ten anses medge små möjligheter för den särskilda företrädaren att hinna 
bekanta sig med barnet.2154

Frågan om att begära förordnande av särskild företrädare för barn  ska, 
enligt Åklagarmyndighetens handbok, alltid övervägas tidigt, i princip i 
samband med att förundersökningen inleds.2155 Det kan också bli aktuellt 
att förordna om målsägandebiträde för barnet, men eftersom den särskilda 
företrädaren för barn  i praktiken utför delvis samma uppgifter som ett 
målsägandebiträde, och ett målsägandebiträde saknar den särskilda ställ-
företrädarfunktionen, är det särskilt i de fall då den ene vårdnadshavaren 
förordnats att ensam ta tillvara barnets rätt som behovet av målsägandebi-
träde för barnet (vid sidan av vårdnadshavaren) blir aktuellt.2156 Att barnet 
är omhändertaget med stöd av LVU hindrar inte att en särskild företrädare 
förordnas för barnet, och det behöver inte innebära att något behov av en 

2150. 6 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, Åklagarmyndigheten (2006) 
s. 12 f.

2151. 7 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
2152. 2 a§ förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn.
2153. Se vidare prop. 2000/01:79 s. 57.
2154. Se Rapport från riksdagen, 2005/06:RFR2, s. 10 f. Problem med fyradagarsfristen 

bekräftas också i Barnombudsmannens studie, se Barnombudsmannen (2006) s. 46. Se även 
RPS (2009b), bilaga 1, s. 4.

2155. Åklagarmyndigheten (2006) särskilt s. 5, 11 och 13.
2156. Enligt 1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde ska ett sådant biträde förordnas 

i mål om brott enligt 6 kap. BrB, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av 
biträde, och i mål enligt 3 eller 4 kap. BrB på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till 
målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att 
målsäganden har behov av biträde. Målsägandebiträdet ska ta tillvara målsägandens intres-
sen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Se vidare 4 § lagen (1988:609) om 
målsägandebiträde. Se även vidare Åklagarmyndigheten (2006) s. 11 f.

017271_006_Legal_Intervention_CH_06.indd   424017271_006_Legal_Intervention_CH_06.indd   424 08/04/13   6:29 PM08/04/13   6:29 PM



 Förundersökning och åtal 425

särskild företrädare saknas.2157 Den särskilde företrädaren är barnets ställ-
företrädare i de rättsliga frågor som gäller förundersökning och rättegång 
även om barnet är omhändertaget med stöd av LVU.2158

Om en särskild företrädare är förordnad för barnet beslutar denne (eller 
den vårdnadshavare som förordnats att ensam ta tillvara barnets rätt), 
om de utredningsåtgärder som kan bli aktuella under förundersökningen. 
Sådana beslut kan exempelvis röra samtycke till läkarundersökning  och 
förhör med barnet.2159 I den särskilde företrädarens roll ingår att vara ett 
stöd för barnet och att se till att det skapas en atmosfär vid genomförandet 
av förhör, läkarundersökning eller liknande åtgärder så att obehaget för 
barnet blir så litet som möjligt.2160 Därtill bör det enligt förarbetena höra 
till den särskilda företrädarens uppgifter att uppmärksamma barnets behov 
av vård och behandling samt förmedla sin kännedom i dessa avseenden till 
socialnämnden.2161

6.1.3.3 Barnförhör

Till förundersökningens viktigaste källor för information hör förhör med 
olika personer. Ifråga om förhör med barn finns särskilda bestämmelser. 
Enligt 17 § FuK ska förhör med barn planeras och verkställas så att det inte 
uppkommer fara för att den som förhörs tar skada. Särskild varsamhet bör 
iakttas om förhöret rör sexuallivet, och det bör noga tillses att uppseende 
inte väcks kring förhöret. Dessutom får förhöret inte göras mer ingående 
än omständigheterna kräver. I relation till detta anses viktigt att förhöret 
hålls på tid och plats som kan antas medföra minsta olägenhet för den som 
ska förhöras; hänsyn ska därför exempelvis tas till för barnet viktiga skol- 
och fritidsaktiviteter.2162

Förhör med barn får, också enligt 17 § FuK, inte äga rum fler gånger 
än som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets bästa. 
Före år 2002, när bestämmelsen ändrades, gällde att förhör med barn bör 
äga rum endast en gång, såvida det inte främst med hänsyn till den som 
förhörs är lämpligare att hålla flera förhör. I den utredning som föregick 
ändringen betonades att det finns flera skäl som talar för att det är lämp-
ligare förhöra barnet mer än en gång; barnet kan ha svårt att minnas, det 

2157. Prop. 1998/99: 133 s. 41. Utredningen om målsägandebiträde (SOU 2007:6) upp-
märksammade dock att åklagare ibland inte ansöker om förordnande av särskild företrädare 
när barnet har omhändertagits enligt LVU. Ett omhändertagande med stöd av LVU respektive 
särskild företrädare för barn är givetvis inte utbytbara funktioner när det gäller ställföreträ-
darskap för barnet under förundersökning, se SOU 2007:6 s. 402 f.

2158. Prop. 1998/99: 133 s. 32.
2159. Ifråga om att kallelser och underrättelser som annars skulle ha ställts till vård-

nadshavarna istället ska skickas till den särskilde företrädaren, och andra liknande frågor, se 
Åklagarmyndigheten (2006) s. 12 f.

2160. Prop. 1998/99: 133 s. 30.
2161. Prop. 1998/99: 133 s. 32.
2162. RPS (2009a) s. 80.
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kan ta tid för barnet att våga berätta, ett långt förhör kan vara tröttande, 
och kontrollfrågor kan behöva ställas.2163 Det konstaterades också att till 
de grundläggande förutsättningarna för att utreda ett barnmisshandelsä-
rende hör den barnkompetens som flickan eller pojken möter hos utredare 
och annan personal samt miljön där barnet förhörs.2164 Ett barnperspektiv i 
arbetet med barnmisshandelsutredningar ansågs i förarbetena bland annat 
avse att i varje arbetsmoment försöka se skeendet med barnets ögon och att 
försöka förstå barnets tankar och känslor, exempelvis ifråga om hur barnet 
upplever att bli förhörd en eller flera gånger.2165

I Åklagarmyndighetens handbok anges likaledes att det oftast finns 
anledning att hålla mer än ett förhör med barnet. Skäl som anges är att 
det kan krävas att en social kontakt upprättas mellan förhörsledare och 
barn, och att traumatiska minnen kan vara svåråtkomliga; traumatiserade 
händelser kan till en början berättas på ett fragmenterat sätt och kräva tid 
och upprepade försök för att få fram en helhetsbild. Andra skäl till att fler 
än ett förhör kan behövas, är att ett enda förhör är tröttande för ett litet 
barn och att det barnet berättar ibland är skuldbelagt och tungt, och barnet 
förstår att det kan få stora konsekvenser för familjen. Kontrollfrågor kan 
behöva ställas för att bedöma tilltron till barnets uppgifter, och därtill är 
det av vikt att den misstänkte och dennes försvarare bereds tillfälle att via 
förhörsledaren ställa frågor till barnet.2166

Om den som hörs är under 15 år, anges i lag att den som har vårdna-
den om honom eller henne bör vara närvarande vid förhöret om det kan 
ske utan men för utredningen.2167 En sådan närvaro betyder att vårdnads-
havaren ska finnas tillgänglig vid förhörstillfället, men medför ingen rätt 
att ställa frågor eller svara i barnets ställe.2168 Om misstanken rör exem-
pelvis sexuella övergrepp av en närstående anses dock vårdnadshavares 
närvaro i många fall kunna vara till men för förhöret och utredningen.2169 
Om särskild företrädare  har utsetts för barnet kan denne hämta barnet från 
förskola eller skola och transportera barnet, och någon för barnet trygg 
person, till förhörsplatsen.2170

2163. SOU 2000:42 s. 73 f. Av Barnombudsmannens enkätundersökning till åklagare 
framgår att det vanligtvis brukar hållas två förhör med barn i åldern 0–6 år. Barnombuds-
mannen (2006) s. 64 f.

2164. SOU 2000:42 s. 74.
2165. SOU 2000:42 s. 68. Detta barnperspektiv, kopplat till barnets bästa, berördes även 

ovan i avsnitt 2.2.1.6.
2166. Åklagarmyndigheten (2006) s. 1, Åklagarmyndigheten (2012a) s. 26.
2167. 23:10 st. 6 RB. Angående övriga som kan, bör och ska vara närvarande, se 23:10–

11 RB, 16 § FuK samt 3 § 2 st. lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
2168. Sutorius & Kaldal (2003) s. 227.
2169. Sutorius & Kaldal (2003) s. 227. Anledningar till detta är risken att barnet blir 

hämmat av den icke misstänkte vårdnadshavarens närvaro; det kan finnas oklara lojaliteter 
som exempelvis innebär att barnet indirekt förebrår en förälder för att inte ha insett vad som 
pågått och ingripit eller att en förälder indirekt förebrår barnet för att svärta ned den miss-
tänkte. Av dessa skäl blir enligt Sutorius & Kaldal huvudregeln i praktiken att vårdnadsha-
vare inte bör vara med under förhöret (utan vänta utanför). Sutorius & Kaldal (2003) s. 227.

2170. RPS (2009a) s. 81.
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Enligt 18 § FuK bör förhöret hållas av en person med särskild kom-
petens för uppgiften.2171 Inför förhör behöver åklagare och förhörsledare 
skaffa sig kännedom om barnets utvecklingsnivå, allmän ordförståelse och 
minnesförmåga, och innan ett barn med funktionsnedsättningar hörs anses 
det vara särskilt angeläget att informera sig om hur dessa påverkar bar-
net i förhöret.2172 Komplicerade förundersökningar kan behöva tillföras 
extern kunskap från områden som barnpsykologi och barnpsykiatri.2173 Av 
19 § FuK framgår att någon som har särskild sakkunskap i barn- eller för-
hörspsykologi bör biträda vid förhöret eller yttra sig angående värdet av 
barnets utsaga, under förutsättning att den är av avgörande betydelse för 
utredningen, och det bedöms vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och 
utveckling samt brottets beskaffenhet.

Här ska skiljas på de två former av sakkunniga  som kan vara aktuella: 
Dels en sådan sakkunnig som biträder under förundersökningen – främst 
i samband med och under barnförhör – dels en sådan sakkunnig som, i 
efterhand och i samband med rättegång, ska yttra sig angående barnets 
trovärdighet och tillförlitligheten i barnets uppgifter.2174 Möjligheten att 
anlita barnpsykologisk, barnpsykiatrisk eller annan expertis under förun-
dersökningen, bland annat som stöd till förhörsledaren, bör enligt Åkla-
garmyndigheten uppmärksammas mer. Beträffande förundersökningar där 
målsäganden är under sex år, eller har något fysiskt eller psykiskt funk-
tionshinder uttalas att åklagaren alltid bör överväga att ta in expertis i 
anslutning till förhöret, eller i vissa fall för att hålla förhöret.2175

Åklagarmyndigheten rekommenderar att det första förhöret med barnet 
hålls inom två veckor från det att åklagaren beslutat att inleda förunder-
sökning.2176 Enligt RPS handbok bör förhör med barn endast undantagsvis 
hållas senare än två veckor efter att förundersökning har inletts. Risk anses 
bland annat finnas för att barnets uppgifter påverkas av andra samtal, och 

2171. I praktiken är det i regel en polis som är förhörsledare, medan åklagaren som är 
förundersökningsledare lämnar direktiv till förhör. Åklagaren bör enligt Åklagarmyndigheten 
alltid närvara (i medhörningsrum) vid förhör med barn. Genom sin närvaro kan åklagaren 
bl.a. ställa kompletterande frågor, och får omedelbar kännedom om innehållet i barnets berät-
telse. Härigenom kan åklagaren omgående fatta beslut eller lämna nya direktiv, vilket innebär 
att förundersökningen kan drivas snabbt och effektivt. Åklagarmyndigheten (2006) s. 5 och 
15 och 20.

2172. Ett barn med funktionsnedsättning kan ha extra svårt att uttrycka sig och behöver 
kanske särskilt stöd för att lämna sin berättelse, RPS (2009a) s. 78.

2173. RPS (2009a) s. 78.
2174. Åklagarmyndigheten (2006) s. 19 f. Se 23:14 respektive 40:1 RB. Angående sak-

kunniga i domstol, se vidare nedan i avsnitt 6.2.2.5.
2175. Åklagarmyndigheten (2006) s. 5 och 20.
2176. Skäl till detta är, vid sidan av krav på skyndsamhet, bl.a. att barn tenderar att 

glömma fortare än vuxna. Se vidare Åklagarmyndigheten (2006). s. 5 och 15. För litteratur 
och anvisningar om hur förhör med barn bör hållas se t.ex. Åklagarmyndigheten (2006) s. 14 
ff. som bl.a. refererar Christianson, Engelberg & Holmberg (1998) och Cederborg (2000) 
ifråga om råd och riktlinjer avseende samtal med barn.
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det kan dessutom vara angeläget att barnet ska kunna påbörja eventuell 
terapeutisk behandling.2177

Förhör med barn under 15 år dokumenteras som regel under förunder-
sökningen genom en videoinspelning, som sedan spelas upp inför rätten.2178 
I ett s.k. medhörning srum kan åklagaren, den särskilde företrädaren och i 
förekommande fall den misstänktes offentliga försvarare närvara.2179

Som nämnts följer av art. 6 EKMR och principen om rättvis rättegång  
att den som är anklagad för brott ska ha rätt att förhöra eller låta förhöra 
de vittnen som åberopats mot honom. Eftersom förhör med barn i regel 
videoinspelas för att därefter spelas upp i rätten utan barnets närvaro, bör i 
sammanhanget särskilt uppmärksammas försvarets rätt att höra målsägan-
den.2180 För att denna rätt ska kunna tillgodoses under förundersökningen 
ordnas i praktiken så att försvararen via medhörning och monitor ges till-
fälle att följa förhör med barnet och därigenom ställa frågor genom förhörs-
ledaren.2181 Detta förfarande har ansetts godtagbart i förhållande till den 
misstänktes rättigheter. Med hänsyn till de särdrag som brottmål med barn 
som målsägande företer – såsom att processen ofta uppfattas som påfres-
tande för offret – har Europadomstolen godtagit att vissa åtgärder vidtas 
för att skydda offret; under förutsättning att sådana åtgärder kan förenas 
med ett adekvat och effektivt utövande av rätten till försvar. För att säkra 
den misstänktes rättigheter, är myndigheterna samtidigt skyldiga att vidta 
åtgärder som motverkar de nackdelar som drabbar försvaret.2182

Om försvaret inte alls tillåts att låta förhöra barnet, innebär det å andra 
sidan en kränkning av den misstänktes rätt till rättvis rättegång  och ett brott 
mot art. 6.3 d EKMR.2183 Ett hovrättsavgörande från år 2012 tjänar som 
exempel på det.2184 Förhör med barnet hade hållits utan att den misstänkte 
pappan och hans försvarare varit närvarande, och de hade inte – trots begä-
ran – fått möjlighet att ställa kompletterande frågor till barnet. Domstolen 
konstaterade att rätten för den anklagade enligt art. 6 EKMR att låta för-
höra vittnen som åberopas emot honom i och för sig inte är absolut: I fall 
då uppgifter av vittne eller målsägande varit den avgörande bevisningen 

2177. RPS (2009a) s. 77.
2178. Det finns i och för sig inga hinder att hålla videoförhör även med äldre barn, sär-

skilt om misstanke avser allvarligare övergrepp, Åklagarmyndigheten (2006) s. 14. Vidare 
om utskrift av videoförhör, m.m, se Åklagarmyndigheten (2006) s. 14, och RPSFS 2000:62 
angående dokumentation av videoupptagningar.

2179. Däremot anses olämpligt att barnets vårdnadshavare närvarar. Enligt RPS handbok 
ska åklagare alltid närvara, så att denne får omedelbar kännedom om innehållet i barnets 
berättelse och snabbare kan fatta beslut och lämna nya direktiv RPS (2009a) s. 84 f.

2180. Begreppet ”vittne” i art. 6 EKMR har ansetts tillämpligt även på målsäganden, och 
även när målsäganden inte hörs i domstol, då det är fråga om bevis som används. Se målet 
S.N. mot Sverige, dom 2 juli 2002, p. 45.

2181. Åklagarmyndigheten (2006) s. 26, Sutorius & Kaldal (2003) s. 224 ff.
2182. Målet S.N. mot Sverige, dom 2 juli 2002, p. 47, se även målet F. och M. mot Fin-

land, dom 17 juli 2007 p. 56–59.
2183. Se särskilt målet F. och M. mot Finland, dom 17 juli 2007.
2184. Målet rörde misshandel mot en 13-årig pojke, Svea hovrätt dom 2012-11-18 i mål 

nr B 430-12.
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mot en tilltalad – och när den som lämnat uppgiften inte hörts i rättegången 
och den tilltalade eller dennes försvarare inte heller annars fått möjlighet att 
ställa frågor till uppgiftslämnaren – ansågs det dock strida mot EKMR att 
lägga sådana uppgifter till grund för en fällande dom. Den tilltalade hade 
inte fått en rättvis rättegång , och övrig bevisning kunde inte uppväga den 
bristen, varför åtalet mot honom ogillades.

Avslutningsvis i sammanhanget ska nämnas att det inom ramen för för-
undersökningen anses kunna vara av värde att besöka brottsplatsen eller 
den plats där barnet första gången lämnade sin berättelse och där genom-
föra ett förhör. Detta anses särskilt betydelsefullt om barnet i videoförhörs-
rummet inte förmår berätta något som för utredningen framåt.2185 Doku-
mentation av förhöret ska även i dessa fall ske genom videoinspelning.2186

6.1.3.4 Andra förhör och utredningsåtgärder

Vid varje förhör gäller att vederbörliga hänsyn ska tas, och inga otillbörliga 
metoder får användas.2187 Förhör får enligt 23:6 RB hållas med var och en 
som antas kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen.2188 Personer 
i barnets omgivning anses kunna vara viktiga att höra, exempelvis den eller 
de som först fått ta del av barnets uppgifter, anhöriga, grannar, kamrater samt 
skol- och förskolepersonal.2189 Avseende förhör med syskon till offret ska dels 
beaktas att bestämmelsen i 36:3 RB om närståendes rätt att avstå från att 
vittna i rättegång, dels att ingen möjlighet finns att förordna en särskild före-
trädare för ett barn  som är vittne; vårdnadshavare som är misstänkt kan där-
med i princip, i kraft av sin bestämmanderätt, förhindra att förhör hålls med 
det barnet (syskonet). Frågan anses dock enligt Åklagarmyndigheten vara 
beroende av omständigheterna i det enskilda fallet: Av betydelse kan vara 
barnets egen vilja samt ålder och mognad, och brottets svårhetsgrad.2190 Om 
ett barn har bevittnat ett våldsbrott  mot närstående är det förstås avgörande 
att sådana omständigheter dokumenteras.2191

2185. RPS (2009a) s. 84.
2186. Åklagarmyndigheten (2006) s. 19; RPS (2009a) s. 84.
2187. Enligt 23:12 RB må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning 

användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, 
tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga 
sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila. Se även vissa hänsyn i 5 § FuK.

2188. För frågor om hämtning till förhör under vissa omständigheter se 23:7 RB (och 6 § 
FuK) samt för föreläggande och utdömande av vite, se 23:6 a och 23:6 b RB. I 23:9 RB finns 
regler om hur lång tid förhörspersonen är skyldig att stanna.

2189. Åklagarmyndigheten (2006) s. 25.
2190. När det har rört sig om så allvarliga misstankar som mord och dråp har förhör som 

regel hållits med barn som bevittnat händelsen. Det finns exempel på ärenden där god man 
förordnats för barn som varit vittne till gärningen för att avgöra om barnet får förhöras under 
förundersökningen. Se Åklagarmyndigheten (2012a) s. 32.

2191. Åklagarmyndigheten (2012a) s. 33. Angående barn som bevittnat våld se sär-
skilt avsnitten 3.3.2.2 och 3.3.4.2 ovan (i relation till LVU), avsnitt 5.3.2.2 ovan (angående 
försvårande omständigheter vid straffmätning) samt avsnitt 5.4.3 ovan (angående rätten till 
brottsskadeersättning).
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Av betydelse för utredningen kan vidare vara journalanteckningar från 
socialtjänsten, BUP  och barnkliniker liksom annan bevisning i form av dag-
böcker, fotografier, videofilmer, datorer, speciella föremål, och liknande.2192 
Beslut om husrannsakan, vars förutsättningar stadgas i 28:1 RB, bör enligt 
Åklagarmyndighetens handbok övervägas och som regel meddelas.2193 Från 
tillämpningsområdet för husrannsakan är rena bötesbrott undantagna, 
dvs. exempelvis åverkan enligt 12:2 BrB.2194

Vidare kan det, som tidigare nämnts, vara aktuellt med en läkarunder-
sökning  av barnet. Läkarundersökning kräver samtycke eftersom det inte 
finns några regler som tillåter tvångsmässig läkarundersökning av en mål-
sägande.2195 När barnet med hänsyn till ålder och mognad inte själv kan 
ta ställning är det vårdnadshavare – eller särskild företrädare för barn  om 
sådan är förordnad – som ska ge samtycke till läkarundersökning. Lag och 
föreskrifter anger ingen tidpunkt eller tidsgräns ifråga om läkarundersök-
ning för dokumentation av skador, men sådan bör enligt Åklagarmyndig-
heten äga rum så snart som möjligt: Vid misstanke om sexuella övergrepp 
bör undersökning göras inom två dygn efter övergreppet och vid misstanke 
om våld innan eventuella synliga märken har försvunnit.2196

För utfärdande av rättsintyg ,2197 dvs. sådana skriftliga medicinska utlå-
tanden av läkare som inhämtas av polis eller åklagare i syfte att användas 
i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång i anledning av brott, 
krävs också normalt målsägandens samtycke. När misstanke föreligger om 
brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller brott som avses i lagen (1982:316) 
med förbud mot könsstympning av kvinnor – mot någon som inte fyllt 
18 år – har dock kravet på samtycke eftergetts.2198 Rättsintyg  som avser 
barnet kan således utfärdas utan att samtycke krävs. I sammanhanget bör 
också noteras att ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott 
får utfärdas utan samtycke i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. 

2192. Angående beslag av skriftligt meddelande och brev se 27:2–3 RB.
2193. Åklagarmyndigheten (2006) s. 25; Åklagarmyndigheten (2012a) s. 34.
2194. Om de närmare förutsättningarna för husrannsakan se 28:1 RB och vidare t.ex. 

Bring & Diesen (2005) s. 376 ff. och Lindberg (2009).
2195. Rätten att inte bli påtvingad ett kroppsligt ingrepp är grundlagsskyddad, se 2:6 RF. 

Se även 4 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.
2196. Åklagarmyndigheten (2006) s. 22, Åklagarmyndigheten (2012a) s. 27.
2197. Rättsintyg ska som regel inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom 

Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana 
intyg, om intyget bedöms kunna vara av betydelse vid utredning om brott som kan antas 
föranleda annan påföljd än böter, 2 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. 
Om det finns särskilda skäl får dock sådant rättsintyg även inhämtas från annan läkare med 
tillräcklig kompetens, 2 § 2 st. nämnda lag. Särskilda skäl kan t.ex. vara om en person ef-
ter ett brott söker vård på en akutmottagning (och det kan vara lämpligt att undersökande 
och behandlande läkare också utfärdar rättsintyg) eller vid sexualbrott då omedelbar läkar-
undersökning (och utfärdande av rättsintyg) kan krävas för att säkra spår. Se vidare prop. 
2004/05:64 s. 59 f. Se även Edelstam (1997).

2198. 5 § 3 p. lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. I dessa fall har intresset 
av en effektiv brottsbekämpning ansetts väga tyngre än den enskildes intresse av integritet och 
sekretess. Prop. 2004/05:64 s. 60.
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RB eller om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det 
föreligger misstanke om sådana brott mot barn.2199

Ifråga om utredningsåtgärder och informationsinhämtande bör slutli-
gen betonas att förhör med den misstänkte är en viktig del av förundersök-
ningen och kan ge nya uppslag i utredningen.2200

6.1.3.5 Skälig misstanke och anhållande eller häktning

När någon skäligen kan misstänkas för brottet ska denne delges misstan-
ken.2201 Syftet med underrättelsen till den skäligen misstänkte är att den 
personen ska veta att han eller hon är föremål för en brottsutredning och 
ska kunna påbörja sitt försvar.2202

Av principen om rättvis rättegång  följer att den som blivit anklagad för 
brott har rätt att utan dröjsmål underrättas om innebörden av och grunden 
för anklagelsen. Enligt 23:18 RB har den misstänkte och hans eller hennes 
försvarare också rätt att fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för 
utredningen, ta del av vad som har förekommit vid förundersökningen. De 
har vidare rätt att ange den utredning de anser önskvärd och i övrigt anföra 
vad de anser nödvändigt.

När en person är skäligen misstänkt för ett brott får offentlig försvarare 
förordnas för honom eller henne och den skäligen misstänkte får ett antal 
partsrättigheter.2203 Beviskravet för skälig misstanke, som också innebär att 
en rad tvångsmedel kan komma att användas, kan uttryckas som att san-
nolikheten för personens skuld är större än vad som talar för att någon 
annan begått gärningen – sannolikheten för att den misstänkte begått gär-
ningen är större än den kvarstående osäkerheten.2204 Misstanken kan inte 
betecknas såsom skälig förrän den har viss substans och bevisningen viss 
styrka.2205

2199. 5 § 2 st. lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.
2200. Möjligheten att den misstänkte erkänner, vidgår vissa omständigheter eller i vart 

fall lämnar uppgifter som ger nya uppslag i utredningen ska, enligt Åklagarmyndigheten, inte 
underskattas. Åklagarmyndigheten (2006) s. 26. Betonas bör dock, att den misstänkte likväl 
kan vara oskyldig och förhör vara betydelsefulla av den anledningen. Se även Diesen (2005b) 
som uppmärksammar betydelsen av att också inrikta utredningen på den vuxne: Den som är 
misstänkt måste försöka förklara hur misstanken uppkommit och utifrån det, och med en 
tålmodig förhörsstrategi når man ofta mycket långt – den misstänkte har förvånansvärt ofta 
ett behov av att erkänna vad han eller hon har gjort, se Diesen (2005b) s. 201 f.

2201. 23:18 st. 1 RB.
2202. Bring & Diesen (2005) s. 118. Se t.ex. Åklagarmyndigheten (2012b) angående de 

mest framträdande rättigheterna som är kopplade till underrättelsen om brottsmisstanke.
2203. Bring & Diesen (2005) s. 148 f. Ang. offentlig försvarare se 23:5, 21:3 och 21:3 a 

RB. En person som hörs upplysningsvis (som visserligen kan vara utpekad) är inte anklagad 
för brott och har därmed inte rätt till försvarare.

2204. Bring & Diesen (2005) s. 148 f.
2205. Bring & Diesen (2005) s. 151. Några bestämda kriterier anses inte gå att upp-

ställa för vad som i praktiken bör krävas för att anse att kravet är uppnått. Beviskravet har, 
i pedagogiskt syfte, kunnat uppställas till 50 procent sannolikhet, Bring & Diesen (2005) 
särskilt s. 151 och 174 f.
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För det fall att bevisstyrkan mot den som misstänks för brottet uppgår 
till sannolika skäl kan det bli aktuellt med ett frihetsberövande. Sannolika 
skäl har beskrivits som ett relativt högt beviskrav; det krävs att de omstän-
digheter som talar för den misstänktes skuld är betydligt starkare än de 
omständigheter som talar däremot.2206 Den som är på sannolika skäl miss-
tänkt för ett brott – för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver – 
får häktas om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes 
förhållande eller någon annan omständighet finns flyktfara, kollusionsfara 
(dvs. en risk att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på någon 
annat sätt försvårar utredningen) eller risk för fortsatt brottslighet, s.k. 
recidivfara.2207 Vid mycket allvarliga brott – när straffminimum för brottet 
är fängelse i två år – föreligger en presumtion för häktning.2208 Vid bötes-
brott kan häktning som regel inte ske.2209 Även vid skälig misstanke kan 
häktning ske.2210 Beslut att häkta någon meddelas av rätten.2211

Om det finns skäl att häkta någon, får den personen anhållas i avvak-
tan på rättens prövning av häktningsfrågan. Även utan fulla skäl till häkt-
ning, får en skäligen misstänkt anhållas om det krävs av utredningsskäl; 
det ska då vara av synnerlig vikt att personen tas i förvar i avvaktan på 
ytterligare utredning. Beslut om anhållande meddelas av åklagaren.2212 Är 
den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas 
för honom, om han eller hon begär det.2213

6.1.3.6 Medling med anledning av brott

I relation till allmänna principer och åtgärder under förundersökningsför-
farandet bör även institutet medling med anledning av brott kort beröras. 

2206. Beviskravet ligger klart högre än skäligen misstänkt, men bevisningen måste inte 
ha sådan styrka att den utgör tillräcklig grund för åtal. I pedagogiskt syfte anses beviskravet, 
enligt Bring & Diesen, kunna uppställas till 75 procent sannolikhet, se Bring & Diesen (2005) 
s. 158 f. och 174 f. Se även Sutorius & Kaldal (2003) s. 226.

2207. 24:1 RB. Här gäller en proportionalitetsprincip: Häktning får ske endast om skälen 
för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte 
eller för något annat motstående intresse, 24:1 st. 3.

2208. Häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. 24:1 st. 2. 
Det ställs dock samma krav på misstanken.

2209. 24:1 st. 4 RB. Undantag finns dock i 24:2 RB; om den misstänkte är okänd eller risk 
finns att han eller hon flyr landet och undandrar sig lagföring.

2210. Under vissa speciella omständigheter kan skäligen misstänkt, under högst en vecka, 
häktas eller anhållas. Se 24:3 RB och vidare Ekelöf, Bylund & Boman (1999) s. 32 ff. och 
Sutorius & Kaldal (2003) s. 226.

2211. 24:5 RB. Då rätten beslutar om häktning ska den, om åtal inte redan har väckts, 
sätta ut den tid inom vilken åtal ska väckas, 24:18 RB.

2212. 24:6 RB.
2213. 21:3 a RB. I bestämmelsen anges också andra tillfällen då offentlig försvarare ska 

förordnas för den misstänkte. Om offentlig försvarare ska utses, åligger det förundersöknings-
ledaren att göra anmälan om det hos rätten. Undersökningsledaren ska också anmäla hos 
rätten om målsäganden begär att få ett målsägandebiträde eller om det annars finns anledning 
att förordna ett sådant biträde. Detta framgår av 23:5 RB.
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Medling kan genomföras i alla skeden av processen; dock vanligen efter 
avslutad förundersökning men före dom.2214

Medlingslagen ger utrymme för att medla i alla typer av brott, även om 
det i lagens förarbeten påpekas att det vid s.k. brottsofferlösa brott (såsom 
narkotikabrott) och sexualbrott normalt inte är lämpligt eller ens möjligt 
med medling.2215 De vanligaste brottstyperna vid medling är snatteri, miss-
handel, skadegörelse och olika typer av stöldbrott.2216

Medlingen innebär att ”gärningsman” och målsägande möts inför en 
medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Mötet ska ske i bägge 
parters intresse och målet är att minska de negativa följderna av brottet. Till 
medlingens förutsättningar hör att brottet är polisanmält, och att den miss-
tänkte (i lagen benämnd gärningsmannen) har erkänt gärningen eller del-
aktighet i den.2217 Medlingens huvudsyften är två: Dels att gärningsmannen 
ska få en ökad insikt om brottets konsekvenser, dels att målsäganden ska 
ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet.2218 Medlarens fokus 
ska vara att stödja och underlätta ett samtal mellan parterna så att bägge 
uppnår förståelse för brottshändelsen och dess konsekvenser. Medling kan 
enligt förarbetena ha en rehabiliterande effekt på unga gärningsmän.2219 För 
brottsoffret kan medlingen innebära upprättelse genom att gärningsman-
nen bekräftar att denne handlat felaktigt och försöker ställa tillrätta.2220

Medling förutsätter frivillighet från både gärningsmans och målsägan-
des sida, och får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständig-
heter framstår som lämpligt.2221 Lämplighetsbedömningen avgörs utifrån 
medlingens syften (i lagens 3 §) och omständigheterna i det enskilda fal-
let.2222

6.1.4 Förundersökningens avslutande och åtal
Som nämndes ovan har den misstänkte och dennes försvarare, med stöd av 
23:18 RB, rätt till partsinsyn  i utredningen. Före åtal beslutas, har de en 
rätt att ta del av vad som framkommit under förundersökningen. En förun-

2214. Medlaren ska enligt 6 § medlingslagen samråda med förundersökningsledaren om 
medling avses äga rum innan förundersökningen har avslutats, och med åklagaren om medling 
avses äga rum därefter, men innan det finns en lagakraftvunnen dom. Av Brå:s studie framgår 
att 69 procent av medlingsfallen skedde efter förundersökning avslutats men före dom, 11 
procent innan förundersökningen och i 19 procent av fallen efter rättegång. Brå (2008) s. 14.

2215. Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott, prop. 2001/02:126 s. 39 ff.
2216. Brå (2008) s. 15.
2217. 5 § lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. Om förberedelser för 

medling se lagens 7–8 §§ och om själva medlingsmötet, 9–10 §§.
2218. Se 2–3 §§ lagen (2002:445) om medling med anledning av brott och prop. 

2001/02:126 s. 54. Till medlare utses en kompetent, rättrådig och opartisk person, 4 § i 
nämnda lag.

2219. Prop. 2001/02:126 s. 35.
2220. Brå (2000a) s. 8.
2221. 5 § lagen (2002:445) om medling med anledning av brott.
2222. Prop. 2001/02:126 s. 55.
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dersökning kan upphöra på två sätt: genom nedläggande (s.k. förundersök-
ningsbegränsning) och genom avslutande med åtalsbeslut.2223 Avgörande 
för om en förundersökning kan avslutas eller nedläggas har ansetts vara 
om s.k. slutdelgivning enligt 23:18 RB skett: Om slutdelgivning skett ska 
förundersökningen upphöra genom ett åtalsbeslut, dvs. ett avslutande, och 
i andra fall kan förundersökningen läggas ned.2224 RÅ:s riktlinjer från år 
2008 ger dock åklagare stöd att i vissa fall besluta om förundersökningsbe-
gränsning även då förundersökningen har slutdelgivits.2225 Vid slutdelgiv-
ning anses viktigt att försvarare och misstänkt tillfrågas om de önskar att 
ett kompletterande förhör ska hållas med barnet; eftersom kompletterande 
frågor normalt inte kan ställas till barnet vid huvudförhandlingen.2226

Beslut om att lägga ned förundersökning eller inte väcka åtal ska, enligt 
14 § FuK, underrättas de berörda. Åklagaren bör enligt handboken för 
barnärenden eftersträva att ett beslut om att lägga ned förundersökningen 
eller att inte väcka åtal meddelas målsäganden personligen, med undantag 
för de allra yngsta barnen.2227

6.1.4.1 Nedläggning av förundersökning

I de fall förundersökningen inte ger något resultat och skäl inte längre finns 
till dess fullföljande ska förundersökningen läggas ned.2228 Förundersök-
ning kan också läggas ned om

1. fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt för-
hållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets 
straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller

2. det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd 
av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. RB eller om särskild 
åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsi-
dosätts genom att förundersökningen läggs ned.2229

Om en förundersökning läggs ned kan den senare åter tas upp.

6.1.4.2 Åtalsplikt med undantag

Om förundersökningen nått så långt att det finns tillräckliga skäl för åtal 
har målet med förundersökningen uppnåtts. Då inträder s.k. absolut åtals-
plikt, vilket utgör en princip om att alla brott ska åtalas. Den absoluta 
åtalsplikten är ett uttryck för den grundläggande principen inom straffrät-

2223. Grunder för att nedlägga förundersökning anges i 23:4 och 23:4 a RB.
2224. Se t.ex. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 154.
2225. RåR 2008:2 s. 9 f.
2226. Om försvaret avböjer den möjligheten ska det dokumenteras i förundersöknings-

protokollet. RPS (2009a) s. 91.
2227. Åklagarmyndigheten (2006) s. 5.
2228. 23:4 st. 2 RB. Se även Bring & Diesen (2005) s. 440 och Lindell m.fl. (2005) s. 52 f.
2229. Se 23:4 a RB.
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ten att om ett förfarande är kriminaliserat, ska den som gör sig skyldig till 
en sådan gärning få ett straff. Åtalsplikten avser också att tillgodose kraven 
på legalitet, likhet inför lagen och förutsebarhet i straffrättskipningen.2230

Åtalsplikten har dock ett flertal, väsentliga, undantag.2231 En process-
ordning som innebar att åtal alltid väcks när förutsättningar finns, skulle 
kunna bli alltför rigid, och det är också en fråga om att samhällets resurser 
måste användas på ett ändamålsenligt sätt.2232 Därför har åklagare under 
vissa förutsättningar möjlighet att underlåta åtal, s.k. åtalsunderlåtelse. 
Reglerna för åtalsunderlåtelse, 20:7 RB, har i huvudsak två syften. Det 
ena är av processekonomisk art, och det andra är att kunna undvika åtal 
i sådana fall där straffvärdet är begränsat eller omständigheterna i övrigt 
talar mot ett åtal eller där en process i domstol framstår som tämligen onö-
dig eller meningslös.2233 Genom reglerna om åtalsunderlåtelse har åklagare 
anförtrotts uppgiften att bedöma om en persons klarlagda straffrättsliga 
ansvar för ett brott – en förutsättning är det står klart att ett brott har 
begåtts, oftast därför att den misstänkte har erkänt – behöver föranleda 
någon påföljd. Det är såldes en motsvarighet till påföljdseftergift (29:6 BrB, 
se avsnitt 5.3.2.5 ovan). Åtalsunderlåtelse förutsätter att något väsentligt 
allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts, och sådant beslut har samma 
verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. 2234

I sammanhanget bör även nämnas den summariska processformen 
strafföreläggande, som åklagaren självständigt har hand om. Strafföreläg-
gande, som närmare regleras i 48 kap. RB, syftar till att utgöra en enkel, 
snabb och effektiv hanteringsform för bagatellfall.2235 Ett strafföreläggande 
innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff till godkännande ome-
delbart eller inom viss tid. Under förutsättning att det är uppenbart att 
rätten skulle döma till sådan påföljd får strafföreläggande också avse vill-
korlig dom eller villkorlig dom i förening med böter.2236

För det fall att åklagaren beslutat att inte väcka åtal (för brott som hör 
under allmänt åtal), har målsäganden möjlighet att själv väcka s.k. enskilt 
åtal  enligt 20:8 RB. Detta förutsätter att målsäganden har angett brottet, 

2230. Prop. 1994/95:23 s. 86.
2231. Se särskilt Landström (2011) s. 283 ff. angående hur tyngdpunkten alltmer lagts på 

förenklade förfaranden.
2232. Prop. 1994/95:23 s. 86.
2233. Prop. 1994/95:23 s. 92.
2234. Beslut om åtalsunderlåtelse kan enligt 20:7 RB fattas i fyra huvudfall: om det 1) kan 

antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter, 2) kan antas att påföljden skulle 
bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse, 3) den misstänkte begått 
annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det 
föreliggande brottet (s.k. flerbrottsfall), eller om 4) psykiatrisk vård eller insatser enligt LSS 
kommer till stånd. 20:7 st. 2 RB. Åtal får underlåtas i andra fall än dessa, om det av särskilda 
skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare 
brottslighet och att det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att 
åtal väcks. 20:7 RB.

2235. Lindell m.fl. (2005) s. 197.
2236. 48:2 och 4 RB. Se vidare Lindell m.fl. (2005) s. 175, 186 och 197 f.
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dvs. att målsäganden hos åklagare eller polismyndighet muntligen eller 
skriftligen gett uttryck åt en önskan att brottet beivras.2237 Eftersom det 
måste vara målsäganden själv som har angett brottet – och då barnet före-
träds av sina vårdnadshavare – är möjligheten till enskilt åtal  för barn som 
är målsägande i princip begränsad. Att målsäganden har tillerkänts åtals-
rätt har främst att göra med funktionerna upprättelse och kontroll: Den 
som har blivit kränkt genom ett brott anses böra ha möjlighet att skaffa sig 
upprättelse genom en process i vilken den brottslige fälls till ansvar. Detta 
anses i sig ha sin rot i målsägandens urgamla rätt att utkräva vedergällning 
för en begången oförrätt. Åtalsrätten kan också för målsäganden vara av 
betydelse som ett medel att kontrollera att åklagarna fullgör sina skyldig-
heter ifråga om att beivra brott, och inte utan tillräcklig grund avstår från 
att åtala.2238

6.1.4.3 Särskild åtalsprövning och preskription

Vidare finns straffrättsliga åtalsbegränsningsregler om särskild åtalspröv-
ning. Ett exempel på detta är att ofredande (enligt 4:7 BrB) som inte har 
förövats på allmän plats åtalas av åklagare endast om målsäganden anger 
brottet till åtal eller ock åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt.2239 Avse-
ende innebörden av uttrycket att åtal är påkallat ur allmän synpunkt, har 
det framhållits att bedömningen får ske med hänsyn såväl till brottets art 
och straffets syfte som till omständigheterna vid brottets begående. Det har 
också betonats att sociala hänsyn, exempelvis till målsäganden, bör tas.2240

Förolämpning (enligt 5:3 BrB) som inte anspelar på barnets på ras, hud-
färg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse, eller sexuella lägg-
ning måste åtalas av målsägande. Om förolämpning anspelar på nämnda 
grunder får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat 
från allmän synpunkt. 2241 Även brottet åverkan (enligt 12:2 BrB) kräver 
särskild åtalsprövning: När brottet endast förnärmar enskilds rätt, får det 
åtalas av åklagare endast om åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän 
synpunkt.2242 Med särskilda skäl avses att allmänt åtal endast bör äga rum 
under speciella omständigheter.2243

Preskription av brottet utgör ett absolut hinder för åtal. Beträffande de 
brott som behandlas i denna avhandling är den kortaste preskriptionstiden 
två år från den dag då brottet begicks (avseende bl.a. ringa misshandel, 
vållande till kroppsskada eller sjukdom, olaga hot och ofredande). Den 

2237. Fitger m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren till 20 kap. 8 §.
2238. Fitger m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren till 20 kap. 8 §.
2239. 4:11 BrB. Se i detta sammanhang NJA 1994 s. 555, där angivelse inte fanns, men 

det fick förutsättas att åklagaren funnit åtal påkallat ur allmän synpunkt.
2240. Prop. 1962:10, del C, s. 153.
2241. 5:5 BrB.
2242. 12:6 BrB.
2243. Berggren m.fl. (2012, Zeteo) Kommentaren till 12 kap. 6 §, med hänvisning till 

NJA II 1962 s. 233.
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längsta preskriptionstiden för här aktuella brott är femton år (för t.ex. syn-
nerligen grov misshandel, olaga frihetsberövande, och våldtäkt mot barn, 
grovt brott). Preskriptionstiden ska som huvudregel räknas från den dag 
då brottet begicks. Vid vissa brott räknas dock preskriptionstiden från den 
dag då målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Det gäller till exempel 
våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn.2244

6.1.4.4 Åtalet

Åtal sker genom att åklagaren ansöker hos rätten om stämning, i syfte att 
få den tilltalade dömd för en viss gärning. En stämningsansökan ska enligt 
33:1 och 45:4 RB innehålla uppgift om domstol och parter, den brottsliga 
gärningen med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga 
omständigheter som erfordras för dess kännetecknande, samt det eller de 
lagrum som är tillämpliga (dvs. en gärningsbeskrivning ). Därtill ska anges 
de bevis som åberopas och vad som ska styras med varje bevis (s.k. bevis-
tema), och omständigheter som grundar domstolens behörighet om det inte 
framgår på annat sätt samt åklagarens undertecknande.

Värt att betona i sammanhanget är att föräldrars våld och övergrepp 
mot barn kan vara av sådan karaktär att det är svårt för åklagaren att ange 
exakta uppgifter om tid och plats. De krav som ställs på precision i detta 
avseende är att den ska vara så hög som omständigheterna medger; en gär-
ningsbeskrivning  som exempelvis anger att den tilltalade har misshandlat 
målsäganden vid ett antal tillfällen under en viss angiven tidsperiod godtas 
därför.2245

Om åklagaren i samband med åtalets väckande vill väcka talan om 
enskilt anspråk ska denne i stämningsansökan uppge anspråket och grun-
derna för det samt de bevis som åberopas och vad som avses ska styrkas 
med varje särskilt bevis.2246 Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller 
häktad på grund av misstanke om brott som omfattas av åtalet, ska också 

2244. Se vidare 35:1 och 35:4 BrB.
2245. Se t.ex. Diesen (2009) s. 507 f. och Nordh (2006) s. 26 f. med hänvisningar. Här 

bör noteras de svårigheter barn allmänt kan ha att lämna preciserade uppgifter om händelse-
förlopp. Vilka särskilda implikationer det kan innebära vid konstruerande av ett fridskränk-
ningsbrott behandlas ovan i avsnitt 5.2.3.6. En annan fråga är om en gärningsbeskrivning 
som avser ett uppsåtligt brott ska anses inbegripa ett med det uppsåtliga brottet korrespon-
derande oaktsamhetsbrott. Detta avgörs från fall till fall, men huvudregeln anses vara att det 
inte är möjligt; det krävs ett andrahandsyrkande med en egen gärningsbeskrivning. Nordh 
(2006) s. 37 och Diesen (2009) s. 511.

2246. 45:4 st. 2 RB. När enskilt anspråk grundas på ett brott som hör under allmänt 
åtal, är åklagaren på målsägandens begäran skyldig att i samband med åtalet förbereda och 
utföra även målsägandens talan, om det kan ske utan väsentlig olägenhet och anspråket inte 
är uppenbart obefogat. Vill målsäganden att anspråket ska tas upp i samband med åtalet, ska 
målsäganden anmäla anspråket till förundersökningsledaren eller åklagaren och lämna upp-
gift om de omständigheter på vilka det grundas. Om förundersökningsledaren eller åklagaren 
vid utredning angående brott, finner att enskilt anspråk kan grundas på brottet, ska denne, om 
det kan ske, i god tid före åtalet underrätta målsäganden om detta. Detta framgår av 22:2 RB.
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detta anges i stämningsansökan.2247 Vidare tas ofta särskilda yrkanden, till 
exempel angående förverkande och utvisning, upp i stämningsansökan.2248

Åklagarens stämningsansökan är av grundläggande betydelse för den 
fortsatta processen. Genom gärningsbeskrivningen konkretiserar åklaga-
ren den handling som motsvarar en straffbestämmelse, med angivande av 
de faktiska omständigheter som motsvarar rekvisiten. Enligt 30:3 RB är 
rätten bunden av gärningsbeskrivning en. På grundval av denna ska kunna 
bedömas frågor om ändring av åtalet, litis pendens och res judicata.2249 
Angivandet av grunden avser även att underlätta för den misstänkte/tillta-
lade att förbereda sitt svaromål och för rätten att bereda målet till huvud-
förhandling.2250

Det bör avslutningsvis noteras att det i Åklagarmyndighetens handbok 
på området framhålls vara av vikt att överväga möjligheten att väcka åtal 
för medhjälp i de fall en vårdnadshavare underlåtit att ingripa till skydd för 
ett barn som misshandlats eller utsatts för sexuella övergrepp.2251 I hand-
boken anges vidare att det undantagsvis kan finnas skäl att avvakta med 
beslut i åtalsfrågan, trots att bevisningen bedöms vara tillräcklig för att 
väcka åtal. Så kan vara fallet om ett mindre barn i och för sig lämnat upp-
gifter som ger stöd för att ett övergrepp ägt rum, men exempelvis inte har 
en språklig förmåga utvecklad så att han eller hon fullt ut kan ge uttryck 
för vad han eller hon varit med om. I ett sådant fall kan det vara aktuellt att 
avvakta språkutvecklingen och bättre förutsättningar att lämna en berät-
telse. Om åtal ändå väcks i det första skedet, och en ogillande dom blir 
lagakraftvunnen, finns ju ingen möjlighet att väcka åtal på nytt när barnet 
i det senare skedet lämnar utförligare uppgifter.2252

Om stämningsansökan inte avvisas, ska rätten utfärda stämning på den 
tilltalade att svara på åtalet och handlingarna ska delges den misstänkte.2253 
Huvudförhandling i brottmål behandlas vidare i 6.2 nedan.

2247. 45:4 st. 3 RB. Uppgift om tiden för frihetsberövandet ska också lämnas.
2248. Lindell m. fl (2005) s. 204.
2249. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 159. Bestämmelser om ändring och justering 

av åtal finns i 45:5 RB. När en dom vinner rättskraft får den tilltalade inte åtalas på nytt för 
samma gärning (30:9 RB) och res judicata avser att målet således är avgjort. Litis pendens 
avser likaledes att om samma sak redan prövas i ett annat mål, får det inte upptas till ny 
prövning.

2250. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 159.
2251. Åklagarmyndigheten (2006) s. 27, Åklagarmyndigheten (2012a) s. 42 f. Angående 

vårdnadshavares medverkansansvar se särskilt avsnitt 5.2.6.1 ovan.
2252. Åklagarmyndigheten (2006) s. 28.
2253. 45:9 RB. Rätten prövar sin behörighet och att stämningsansökan uppfyller de krav 

som lagen ställer. Om det skulle föreligga något rättegångshinder, t.ex. att saken redan är 
avgjord, ska ansökan avvisas, 45:8 RB. Om ansökan inte avvisas förbereder rätten målet för 
huvudförhandling.
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6.1.5 Förundersökning – några tillämpningsproblem
Till problembilden när det gäller förundersökningar om misstänkta vålds- 
och sexualbrott mot barn hör att dessa ärenden är bland de svåraste för 
polis och åklagare att hantera. Intressekonflikter uppstår, och beslut och 
åtgärder innebär ofta svåra ställningstaganden.2254

Som kommer att framgå i det följande har riskgenomsnittet för uppkla-
ring av barnmisshandel (inklusive sexuella övergrepp mot barn) visats vara 
omkring 15 procent. Detta genomsnitt är, enligt de studier som gjorts, allt-
för lågt i förhållande till bevismöjligheterna.2255 Som kommer att utvecklas 
i det följande visar studier av förundersökningar avseende vålds- och sexu-
albrott mot barn att det finns stora utredningsbrister.2256

6.1.5.1 Stor andel nedlagda förundersökningar

Det går inte att utläsa av kriminalstatistik hur många förundersökningar av 
en viss typ som läggs ned respektive leder till åtal. Statistiken anger endast 
hur många brott avseende en viss brottstyp som uppklarats ett år, och hur 
många personer som lagförts för brott.2257 Vidare ger kriminalstatistiken, 
till följd av ett flertal faktorer, en oklar bild av läget när det gäller upp-
klarning och lagföring av föräldrars våld och övergrepp mot barn.2258 Att 
termen uppklarade brott i brottsstatistiken, som visar vad som benämns 
ett polisiärt klarläggande exempelvis också inrymmer nedläggning av för-
undersökning på den grund att brott kan inte styrkas, innebär att det är 
oklart i vilket skede och på vilken grund (dvs. varför) förundersökningar 
om föräldrars våld mot barn läggs ned.2259 För att få en korrekt bild av hur 
många anmälningar som leder till åtal (åtalsfrekvensen) följde Diesen och 
medarbetare varje fall från polisanmälan till åtalsbeslut vid ett polisdistrikt 

2254. Se t.ex. Åklagarmyndigheten (2006) s. 3 och Barnombudsmannen (2006) s. 5.
2255. Diesen & Diesen (2009) s. 252 och Diesen (2005b) s. 196 ff.
2256. Se särskilt Diesen & Diesen (2009) och Diesen (2005b) samt vidare i avsnitten som 

följer.
2257. Eftersom statistiken anger händelser för ett specifikt år, går det dock inte att följa 

ett enskilt brott genom rättsväsendet, Alatalo & Olsson (1998) s. 33.
2258. Till dessa faktorer hör att misstänkt gärningsman när det gäller uppklarade brott 

(liksom vid anmälda brott) endast specificeras med avseende på om gärningsmannen var be-
kant eller obekant med offret samt om brottet ägt rum inomhus eller utomhus. Av lagfö-
ringsstatistiken (som utgår från fällande domar i tingsrätt, godkända strafförelägganden och 
meddelade åtalsunderlåtelser) framgår endast antalet lagförda och vilket brott som avses. Brå, 
kriminalstatistik.

2259. De vanligaste besluten som innebär att brott redovisas i statistiken som uppklarade 
är att åtal väcks, strafföreläggande utfärdas, åtalsunderlåtelse meddelas, att det (utan att någon 
person skäligen misstänks) inte kan styrkas att ett brott begåtts, att den anmälda gärningen 
inte bedöms vara brott och att den misstänkta personen är minderårig (under 15 år). Alatalo 
& Olsson (1998) s. 39. Det faktum att såväl utförliga grunder för nedlagda förundersökning-
ar som upplysande statistik saknas är värt att diskutera i sig som en rättssäkerhetsfråga för 
brottsoffret. Diesen & Diesen (2009) menar att Brå:s officiella statistik är notoriskt opålitlig 
och utvecklar skälen för denna uppfattning i Diesen & Diesen (2009) s. 10 ff.
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i Stockholm åren 1996, 1998 och 2000. Studierna visade att åtalsfrekven-
sen för sexuella övergrepp mot barn understeg 10 procent, vilket ledde till 
slutsatsen att högst vart sjätte barn som blir föremål för polisutredning om 
misstänkt sexuellt övergrepp får sitt ärende prövat i domstol.2260 En studie 
av polisanmälda fall av barnmisshandel (i två polisdistrikt i Stockholm) där 
någon närstående till barnet misstänktes för brottet, visade att 8 procent av 
de anmälningar som gjordes 1998 ledde till åtal.2261

I en annan studie av polisanmälda fall av förälders eller närstående vux-
ens fysiska misshandel av barn i ett polisdistrikt under tioårsperioden 1986 
till 1996, gick 20 procent av ärendena vidare till åtal.2262 Denna studie 
visar också att en stor del av familjerna varit föremål för både tidigare och 
nya anmälningar till både polis och socialtjänst. Studiens resultat anges 
avspegla ett samhälle där normer, värderingar och lagar ger utrymme för 
goda uppväxtvillkor för barn, men att de barn som far illa inte erhåller 
fullgoda resurser i praktiken.2263 Uppföljande studier av olika distrikt lig-
ger till grund för en bedömning av att den nationella åtalsfrekvensen för 
misshandel och sexuella övergrepp mot barn legat på mellan 10 och 15 
procent.2264 I Brå:s studie av polisanmäld misshandel mot små barn (0–6 
år) under 00-talet framgår likaledes att misstanken fördes vidare i rätts-
processen till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse i 12 procent av 
anmälningarna.2265 Den faktor i anmälningarna som visade det starkaste 
sambandet med sannolikheten att förundersökningen inte läggs ned var att 
anmälan hade initierats av sjukvården.2266

I Barnombudsmannens enkätundersökning angående åklagares erfa-
renheter vid hanteringen av vålds- och sexualbrott mot de yngsta barnen 
tillfrågades deltagarna i studien vad det vanligtvis beror på att vålds- och 
sexualbrott mot yngre barn inte leder till åtal. De två stora anledningar 
som framfördes av åklagare till att brott inte kunde styrkas var att barnet 
ofta inte berättar något om övergreppet, och att det inte finns tillräckligt 
med bevisning för att stödja det som barnet berättat om.2267 Samtidigt 
visar studier av förundersökningsprotokoll att det finns stora skillnader 

2260. Diesen (2001) s. 78.
2261. Diesen (2001) s. 93. Om man endast ser till kända misstänkta i studierna som rör 

sexualbrott mot barn blir åtalsfrekvensen där ca 15 procent. Diesen (2001) s. 93.
2262. Lindell (2004)
2263. Lindell (2004) särskilt s. 2 och 45.
2264. Diesen & Diesen (2009) s. 122 och 252, något lägre för sexuella övergrepp mot 

barn än misshandel mot barn.
2265. Brå (2011d) s. 42. I studien ingick 1 035 polisanmälningar, om metod och urval se 

a.a. s. 17.
2266. Andra variabler som ökade sannolikheten för att anmälan fördes vidare i rättspro-

cessen var att det inte framgick att föräldrarna var separerade eller skilda, och att den miss-
tänkte hade två eller flera tidigare lagföringar för brott. Brå (2011d) s. 42. I sammanhanget 
bör poängteras att sjukvården svarar för en mycket liten andel (3 procent år 2009) av samtliga 
anmälningar om misshandel mot barn 0–6 år inom familjen. Brå (2011d) s. 24.

2267. Barnombudsmannen (2006) särskilt s. 10 och 77 f.
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mellan olika län och distrikt under olika undersökningsår. Till de faktorer 
som inverkar på uppklaringsprocenten anses höra arbetsbelastning och 
kompetens.2268

Ifråga om de faktorer som talar för att åtal kommer att väckas har kon-
staterats att erkännande  är det allra starkaste, och det är ofta tillräckligt 
att den misstänkte gör ett partiellt erkännande.2269 I en kartläggning som 
Åklagarmyndigheten gjort av domstolarnas bevisvärdering i sexualbrotts-
mål (avseende både vuxna och barn) framgår att få gärningar erkänns.2270 
Granskningen visade att i den tilltalade helt eller delvis hade erkänt i endast 
61 av de 372 studerade åtalspunkterna (dvs. i endast cirka 16 procent av 
fallen). Brott mot barn hade dock erkänts av den tilltalade i större utsträck-
ning än brott mot vuxna. I 35 av de 97 åtalspunkterna avseende brott mot 
barn, dvs. i 36 procent, hade den tilltalade helt eller delvis erkänt.2271

6.1.5.2 Utredningsbrister

Enligt Diesen & Diesen är svenska förundersökningar avseende sexuella 
övergrepp mot barn av låg kvalitet även i ett internationellt perspektiv.2272 
En känsla av uppgivenhet präglar verksamheten och utredningarna produ-
cerar sällan nya bevis; den bevisning som presenteras fanns ofta med redan 
från anmälningsstadiet.2273

Den mest uppenbara bristen i utredningar där barn misstänks vara 
utsatta för brott är enligt Diesen & Diesen att man inte bryr sig om att 
förhöra barnet. Den vanligaste orsaken till att man struntar i att försöka ta 
upp barnets berättelse är att de uppgifter om händelsen man fått i anmä-
lan, från anhöriga, dagis- och skolpersonal eller från socialtjänsten, anses 
alltför vaga. Om barnet inte har kunnat berätta mer utförligt och detaljerat 
för exempelvis sin mamma eller förskolelärare räknar man inte heller med 
att polisen ska kunna få fram något av värde för utredningen.2274

Den näst största bristen är enligt samma studier är att de barnförhör 
som hålls ofta är undermåliga. Dessutom är den tekniska kvaliteten vid 
videoupptagningar ofta dålig; det hörs helt enkelt inte vad barnet säger.2275 
Även i rättspraxis finns exempel på domar där barnförhörets brister upp-

2268. Värt att notera är att det enligt studierna inte går att se någon avgörande skillnad 
avseende uppklaringsprocent mellan enheter som har högre grad av specialisering, t.ex. i form 
av familjevåldsenhet eller barnahusverksamhet, och de som saknar sådan. Se Diesen & Diesen 
(2009) s. 122 f.

2269. Diesen & Diesen (2009) s. 126.
2270. Åklagarmyndigheten (2007). I kartläggningen har 289 lagakraftvunna domar med-

delade under 2005 och 2006 granskats. Domarna avser mål där åklagaren väckt åtal för 
sexualbrott enligt 6:1–5 BrB. Närmare om kartläggningens metod och genomförande, se a.a. 
s. 8 ff.

2271. Åklagarmyndigheten (2007) s. 5 f.
2272. Diesen & Diesen (2009) s. 174.
2273. Diesen & Diesen (2009) s. 139 ff.
2274. Diesen & Diesen (2009) s. 130.
2275. Diesen & Diesen (2009) s. 132 f.
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märksammas, bland annat avseende ledande frågor och det att den miss-
tänktes försvarare inte fått närvara genom medhörning  för att kunna ställa 
frågor.2276 Andra omständigheter som tas upp av författarna är att sökan-
det efter s.k. stödbevisning  är otillräckligt, och att läkarundersökningar  
genomförs alltför sällan.2277

Vidare anses förhör med misstänkta tillhöra de svagaste delarna i poli-
sens utredningsarbete; istället för att utgå ifrån att den misstänkte, om 
något hänt, har behov av att erkänna , tenderar utgångspunkten att vara 
den misstänkte ändå kommer att förneka. Diesen konstaterar också att 
den misstänkte – om övergrepp skett – förvånansvärt ofta har ett behov att 
erkänna sina handlingar.2278 Om barnet inte har förmåga att berätta finns 
skäl att söka information hos den vuxne och få denne att försöka förklara 
hur misstanken uppkommit.

Även Nielsen påpekar att det görs ihärdiga försök att konstruera model-
ler för kommunikation med – och trovärdighetsbedömning av – barn, men 
att det inte arbetas lika målinriktat med att finna vägar att hjälpa den 
utpekade förövaren att våga erkänna övergrepp, eller med metoder för att 
värdera trovärdigheten i förnekelser.2279 Förhör med misstänkt hålls enligt 
studier i första hand först när bevisstyrkan uppgått till skälig misstanke.2280

Ett annat förhållande som har stor inverkan på utredningarnas bedri-
vande är hur barnets andra vårdnadshavare förhåller sig till anmälan. 
Vårdnadshavare har inte sällan möjlighet att sabotera utredningsmöjlighe-
terna: Om barnet inte har något stöd vare sig hemifrån eller utifrån finns 
det, enligt Diesen & Diesens studier, goda möjligheter för föräldrarna att 
obstruera utredningen genom att inte inställa barnet till förhör. Skäl till att 
vägra att inställa barnet till förhör kan vara att man är lojal med en närstå-
ende misstänkt eller bedömer att det är bäst för barnet att försöka glömma 
det inträffade. Möjligheten att förordna om särskild företrädare för barn et 
används alltför sällan.2281

När det gäller utredningar av misshandel mot barn inom familjen finns i 
anmälan ofta en utpekad person (vanligen barnets mor eller far eller båda) 
och det finns i regel möjlighet att i samband med anmälan dokumentera 
skador. Utredningsbristerna måste enligt Diesen & Diesen därför hänföras 
främst till polis och åklagares synsätt på brottet och andra icke-juridiska 
bedömningar. Bortsett från fallen av grov misshandel, där alla aktörer inom 

2276. Ett sådant exempel är Svea hovrätts dom 2011-06-01 i mål nr B 441-11. Av Barn-
ombudsmannens studie av åklagarnas handläggning framgår också att endast 16 procent av 
deltagande åklagare svarat att den misstänktes försvarare alltid närvarar genom medhörning. 
Se Barnombudsmannen (2012b).

2277. Diesen & Diesen (2009) s. 138 f. Angående stödbevisning se diskussionen under 
avsnitt 6.2.3.2 nedan.

2278. Diesen (2005b) s. 202.
2279. Nielsen (1995) s. 168.
2280. Diesen & Diesen (2009) s. 134. Se även Barnombudsmannen (2012b) där det fram-

går att den skäligen misstänkte inte alltid hörs innan förundersökningen lags ned.
2281. Diesen & Diesen (2009) särskilt s. 131 och 258.
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rättssystemet gör sitt yttersta för att utreda och beivra brotten, finns enligt 
Diesen & Diesen oftast en dold social agenda vid utredningarnas bedri-
vande. Polis och åklagare har en tendens att betrakta barnmisshandel inom 
familj som ett lindrigare brott och ibland som en i första hand familjär 
angelägenhet. Barnmisshandel ses av brottsutredande myndigheter främst 
som ett socialt problem  som främst bör mötas med sociala insatser.2282 
I strid med det juridiska regelverket blir brottsutredarna i dessa fall social-
arbetare.2283

Förundersökningar om brott mot barn har också kritiserats för att inte 
följa det lagstadgade kravet (i 2 a § FuK) om en tidsfrist på tre månader 
från anmälan till dess att beslut om åtal är fattat. JO har vid ett flertal 
inspektioner anmärkt på ärenden där fristen överskridits.2284 Även Rädda 
Barnens studier av handläggningstider har visat att polis och åklagare 
ofta misslyckas med att hålla sig inom tidsfristen, och att ärendena är lågt 
prioriterade.2285 Åklagarmyndigheten har också i en granskning under år 
2009 av ärenden om vålds- och sexualbrott mot barn, funnit att kravet på 
skyndsamhet  inte uppfylls i tillräcklig utsträckning.2286 Granskningen visar 
därtill att förhör med barn i alltför många ärenden inte hållits tillräckligt 
snabbt och att fler barn borde ha blivit förhörda.2287 Förhör med den miss-
tänkte borde också hållits i större utsträckning i de granskade ärendena; 
en relativt stor andel av de misstänkta personerna hade inte förhörts under 
utredningen trots att förundersökningen lagts ner på grund av bevissvårig-
heter.2288 Vidare framgår av granskningen att personella tvångsmedel har 
använts i alltför få fall vid brott mot barn, och borde – mot bakgrund 
av den betydelse det har för möjligheten att säkra bevisning – övervägas 
i större utsträckning. I förundersökningar vid dessa brottskategorier är 
kollusions- och recidivfaran ofta överhängande, i synnerhet i förundersök-

2282. Diesen & Diesen (2009) s. 257 ff. Värt att notera är också att studierna funnit att 
en brist med stark negativ inverkan på åtalsfrekvensen utgörs av de fall där även barnets mor 
blir misshandlad. Den utredningsmässiga konsekvensen blir alltför ofta att man satsar på att 
utreda och söka bevisa våldet mot den vuxne medan man åsidosätter barnutredningen. Det 
antas att utredarna anser att en fokusering på mamman är enklare kompetens- och bevismäs-
sigt och även socialt betingat – om man separerar kvinnan från mannen så följer barnet med 
mamman. A.a s. 261 f.

2283. Diesen & Diesen (2009) s. 263 f.
2284. Se t.ex. JO 2005/06 s. 95, JO dnr 529-2006, 2585-2006, 4620-2008, 5608-2008 

och 2623-2009.
2285. Landberg (2013) s. 10 ff.
2286. Åklagarmyndigheten (2010) s. 52 f. I studien, som företogs hos sex åklagarkam-

mare i landet, ingick bland annat våldsbrott begångna mot person under 15 år (våldsbrott 
mot barn) och sexualbrott begångna mot person under 15 år (med undantag för sexuellt 
ofredande) samt grov fridskränkning riktat mot barn. Se vidare a.a. s. 10 f. Se även Barn-
ombudsmannen (2012b) där deltagande åklagare anger att de bara håller tidsfristen ibland.

2287. Åklagarmyndigheten (2010) s. 40.
2288. Åklagarmyndigheten (2010) s. 6 f. och 48. I granskningen påpekas att det endast i 

undantagsfall finns skäl att underlåta att hålla förhör med den som är skäligen misstänkt för 
brott, a.a. s. 48 och 23:18 RB.
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ningens inledningsskede.2289 Kollusionsfaran består regelmässigt i risken att 
misstänkt påverkar målsäganden, och ifråga om exempelvis sexualbrott 
mot barn påpekas att avslöjandet i sig inte innebär att risken för återfall 
bortfallit eller reducerats.2290 En annan faktor som lyfts fram i samman-
hanget är att i de ärenden som socialnämnden anmält, kan den misstänkte 
(om han eller hon är vårdnadshavare för målsäganden) redan ha under-
rättats av socialnämnden om att det finns brottsmisstankar och att en 
polisanmälan  kommer att göras. I sådana fall har möjligheten att skydda 
målsäganden mot påverkan bortfallit redan innan anmälan når åklagarens 
bord.2291

Av granskningen framgår vidare att åklagaren i större omfattning borde 
ha gjort en framställning till domstol om förordnande av särskild företrä-
dare för barn, och i ett antal ärenden där så skett, borde det gjorts i ett 
tidigare skede. Frågan om särskild företrädare för barn  måste, konstateras 
det, uppmärksammas redan när en förundersökning om vålds- eller sexu-
albrott mot barn inleds.2292

Avslutningsvis – och som sammanfattning av nämnda brister – bör 
nämnas att Åklagarmyndigheten analyserat vilka utredningsfaktorer som 
har störst betydelse för att åtal väcks i ett ärende. Resultatet i denna del 
visar att just förordnande av särskild företrädare för barn  (och i förekom-
mande fall målsägandebiträde) var den faktor som starkast samvarierade 
med att ett ärende ledde till åtal. Den näst starkaste faktorn var att den 
misstänkte frihetsberövas genom anhållande, och avgörande var även att 
kort handläggningstid, och att tiden mellan brottstillfället och anmälnings-
tillfället var kort.2293 I anslutning till detta diskuteras om det kan vara så 
att bevisningen i sig varit bättre i de ärenden där dessa faktorer förele-
gat. Här konstateras att det inte är en tillräcklig förklaring; målsägande 
som är barn är genomgående missgynnade i jämförelse med vuxna målsä-
gande ifråga om handläggningsåtgärder (dvs. exempelvis hur lång tid det 
tar innan målsägandeförhör hålls och stödet i form av särskild företrädare 
eller målsägandebiträde).2294

2289. Åklagarmyndigheten (2010) s. 48 f. och 57. Vid våldtäkt mot barn är dessutom 
straffminimum fängelse i två år, vilket innebär en presumtion för anhållande och häktning, se 
6:4 BrB och 24:1 st. 2 RB.

2290. Åklagarmyndigheten (2010) s. 50.
2291. Åklagarmyndigheten (2010) s. 50.
2292. Åklagarmyndigheten (2010) s. 37 f. En särskild företrädare hade förordnats i 

50 procent av de granskade fallen vid våldsbrott mot barn, i 87 procent av fallen vid grov 
fridskränkning och i 19 procent av fallen vid sexualbrott mot barn. A.a. s. 37.

2293. Åklagarmyndigheten (2010) s. 56 f.
2294. Åklagarmyndigheten (2010) särskilt s. 56.
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6.1.6 Sammanfattande diskussion: särskilda regler och 
särskild kompetens

”Bristerna [i utredningar av barnmisshandel i familj] är så många, stora 
och systematiska att de sammantaget visar att området är oprioriterat, 
att nedläggning är huvudstrategi och åtal ett undantag som förbehålls de 
grova fallen.”2295

Eftersom förundersökningen utgör underlag för frågan huruvida åkla-
garen ska väcka åtal eller inte – och grunden läggs för vad som senare 
kan komma att prövas – är den i praktiken helt avgörande för processens 
utgång; den har sagts vara brottmålsprocessens kärna. Förundersökningen 
ska bedrivas brett, allsidigt och förutsättningslöst, beakta allas likhet inför 
lagen samt ska tillses att ingen onödigt utsätts för misstanke eller får vid-
kännas kostnad eller olägenhet med anledning av utredningen. Avseende 
förundersökning om förälders brott mot barn finns viss särreglering, och 
också vissa särskilda svårigheter och problem.

Som framgått av avsnitten närmast ovan visar studier av förundersök-
ningar avseende barnmisshandel i familj att dessa har många, stora och 
systematiska brister. En sådan brist är att det särskilda skyndsamhetskrav  
som gäller för brott som riktas mot ett barns liv, hälsa, frihet eller frid (och 
för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader) inte uppfylls.2296

Till den särreglering som rör barn hör bestämmelserna om barnför-
hör.2297 Ifråga om själva barnförhören har i studier lyfts fram att dessa ofta 
är undermåliga och den tekniska kvaliteten dålig. En brist som har fram-
förts som den mest uppenbara är att man i utredningarna inte alls har brytt 
sig om att förhöra barnet.2298 Enligt lagstiftningen ska förhör med barn pla-
neras och utföras med särskild hänsyn, så att fara för att barnet tar skada 
inte uppkommer. Förhör med barn får inte äga rum fler gånger än som är 
nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets bästa. Bestäm-
melsen om antal förhör avser utgöra en utvidgning jämfört med vad som 
gällde tidigare, men understryker samtidigt att antalet förhör ska begränsas 
(”inte fler gånger än…”). Begränsningen gäller förhör med alla barn, dvs. 
såväl barn som misstänks för brott, är målsägande eller vittne. Att det hålls 
fler förhör med barnet än vad som är motiverat med hänsyn till utredningen 
art synes – med hänsyn till de brister som studier redovisat – inte vara ett 
problem i praktiken. Mot samma bakgrund kan inte heller antas att det 
hålls fler förhör än vad som är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. 

2295. Diesen & Diesen (2009) s. 262.
2296. 2 a § FuK; brister i detta avseende redovisas bl.a. av JO, Åklagarmyndigheten 

(2010) och Landberg (2013).
2297. Se 17–19 §§ FuK.
2298. Skäl till att barnet inte hörs kan enligt studien bl.a. vara att man anser barnet för 

litet för att ett förhör ska anses meningsfullt, och att inkomna uppgifter från anhöriga, social-
tjänst eller dagis- eller skolpersonal anses alltför vaga, Diesen & Diesen (2009) s. 130.
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Regelns konstruktion, att förhör inte får äga rum fler gånger än som är 
nödvändigt, tycks istället ha tolkats med betoning av att barn generellt ska 
skyddas från att förhöras.

Det motstående intresset – som, bör betonas, även kan vara att bedöma 
som barnets bästa – är brottsoffrets intresse av upprättelse. Ett ouppklarat 
brott, till följd av att barnet (slentrianmässigt) har skyddats från att höras, 
kan innebära svåra och långvariga psykiska problem, bland annat utifrån 
att barnet kan uppfatta det som ett (ytterligare) svek från vuxenvärlden; 
att inte ha blivit trodd. Det måste således finnas en balans mellan barnets 
skydd mot processen och barnets intresse av tillgång till den och av upp-
rättelse.2299 I EU-direktivet om brottsoffers rättigheter betonas dels brotts-
offrets rätt att höras under det straffrättsliga förfarandet, dels att antalet 
förhör med brottsoffer ska minimeras och förhör bara hållas om det är 
strikt nödvändigt för brottsutredningarna.2300 Således anses betydelsefullt 
att brottsoffret hörs, men också att det säkerställs att brottsoffret inte 
överanvänds som informationskälla och utsätts för onödiga påfrestningar. 
I enlighet med barnkonventionen ska barnets bästa beaktas.

Barnets rätt till, och intresse av, deltagande bör särskilt lyftas fram i sam-
manhanget. Enligt barnkonventionen (art. 12.2) ska barnet beredas möjlig-
het att höras – antingen direkt eller genom företrädare – i alla domstols- 
och administrativa förfaranden som rör barnet. Även i FN:s resolution med 
riktlinjer om rättskipning i barnärenden anges att barn ska ges möjlighet 
att fritt och på sitt eget sätt uttrycka åsikter och bekymmer i samband med 
deras deltagande i rättsprocessen, såsom eventuell oro beträffande säker-
heten i förhållande till den anklagade, hur de föredrar att lämna vittnesmål 
och vad de tycker om processens utgång.2301 I sistnämnda riktlinjer anges 
också att inblandningen i barnets privatliv bör begränsas till ett minimum, 
samtidigt som höga normer måste upprätthållas för insamling av bevis för 
att garantera en rättvis och skälig utgång av rättsprocessen. För att undvika 
att barnet tar ytterligare skada bör intervjuer, förhör och andra former av 
utredningar genomföras av utbildade specialister  som agerar omtänksamt, 
respektfullt och noggrant.2302

Det sistnämnda kommer även till uttryck i EU-direktivet angående 
brottsoffers rättigheter, med särskilda krav i förhållande till brottsoffer 
med specifika skyddsbehov (vilket barn anses ha).2303 Enligt direktivet ska 
medlemsstaterna, utan att det påverkar den anklagades rättigheter, tillse att 

2299. Diesen & Diesen (2009) s. 181 f.
2300. Art. 10 och 20 d, Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av mi-

niminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd och skydd av dem samt om ersättande av 
rådets rambeslut 2001/220/RIF.

2301. FN, ESOSOC E/RES/2005/20.
2302. Särskilt p. 12 och 13, FN, ESOSOC E/RES/2005/20.
2303. Se särskilt artikel 22.4. Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av 

miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd och skydd av dem samt om ersättande 
av rådets rambeslut 2001/220/RIF.
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vissa åtgärder företas i förhållande till brottsoffer med specifika skyddsbe-
hov. Till dessa hör att förhör med brottsoffret hålls i lokaler som har utfor-
mats eller ställts iordning för ändamålet, att förhör med brottsoffret hålls 
av (eller med hjälp av) yrkeskunniga personer som är särskilt utbildade för 
ändamålet, och att alla förhör med brottsoffret genomförs av samma per-
soner (om det kan göras utan hinder för god rättsskipning).2304

I ljuset av direktivet framstår den svenska lagstiftningen som svagt for-
mulerad. Enligt 18 § FuK bör förhör med barn hållas av en person med 
särskild kompetens för uppgiften. Om barnets utsaga är av avgörande 
betydelse för utredningen och om det finnes vara av vikt med hänsyn till 
barnets ålder och utveckling samt brottets beskaffenhet, bör enligt 19 § 
FuK någon som äger särskild sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi 
biträda vid förhöret.

Att specialisering  – särskilt kvalificerad personal – kan vara en metod 
både för att möta de särskilda svårigheter som barn, på grund av ålder, har 
i mötet med rättsväsendet och för att lindra risk för skadeverkningar fram-
hålls, som också påtalats ovan, i de flesta rättighetsdokument på området. 
I FN:s resolution med riktlinjer om rättsskipning i barnärenden framhålls 
också betydelsen av att barnet informeras och görs förtrogen med proces-
sen och vad som kan förväntas av den, samt får sådant stöd som gör det 
möjligt att delta effektivt i alla skeden av rättsprocessen.2305 Även frågor 
kring den praktiska hanteringen tas upp i resolutionen, såsom att förhörs-
rum är väl utformade för barn, och att hänsyn tas till barnet exempelvis 
genom att förhör sker vid tidpunkter på dagen som är lämpliga i relation 
till barnets ålder och mognadsgrad. Rätten till tillgång till rättsväsendet, 
enligt brottsofferdeklarationen, innebär att rättsväsendets struktur måste 
ta hänsyn till de hinder som offer möter i sin tillgång till rättsväsendet på 
grund av bland annat ålder.

I förhållande till att barnet är barn i relation till (den anklagade) föräld-
ern, gäller sedan år 1999 att en särskild företrädare för barn et ska utses 
när förundersökning har inletts (eller återupptagits) ifråga om ett brott som 
kan leda till fängelse och har begåtts mot ett barn, och en vårdnadshavare 
kan misstänkas för brottet, eller det kan befaras att en vårdnadshavare på 
grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kom-
mer att ta till vara barnets rätt. Även om studier som refererats i avsnitten 
närmast ovan visar att lagen om särskild företrädare för barn tillämpas 
alltför sällan, har lagen införts med syfte både att stärka och säkra möj-

2304. Därtill anges att åtgärden ska vidtas att alla förhör med brottsoffer som har utsatts 
för sexuellt våld, könsrelaterat våld eller våld i nära relationer genomförs – om brottsoffret 
så önskar – av personer av samma kön som brottsoffret, såvida förhören inte genomförs av 
åklagare eller domare och förutsatt att det inte påverkar det straffrättsliga förfarandet nega-
tivt. Art. 22.2, Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF.

2305. P. 22 FN, ESOSOC E/RES/2005/20.
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ligheterna att ta tillvara barnets rätt och att bättre kunna utreda brotts-
misstanken när en vårdnadshavare (eller någon som står vårdnadshavaren 
nära) misstänks för brott mot barnet.2306

Som framgått har studier visat att den nationella åtalsfrekvensen för 
misshandel och sexuella övergrepp mot barn har legat på omkring 15 pro-
cent.2307 Till del synes utredningsbrister bestå i bristande tillämpning av den 
lagstiftning som finns. Ett sådant särskilt försummat moment anses vara 
förhör med den misstänkte.2308 Det kan i det sammanhanget noteras att 
en grundläggande förutsättning för tillämpning av institutet medling (som 
berördes i avsnitt 6.1.3.6) är att gärningsmannen har erkänt gärningen eller 
delaktighet i den. Oaktat andra faktorer kan den ringa förekomsten av 
erkännanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn i sig göra diskus-
sioner kring institutet ointressanta. Medlingens huvudsyften – att gärnings-
mannen ska få en ökad insikt om brottets konsekvenser, och att målsägan-
den ska ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet – kan dock 
anses ha hög bäring i relation till föräldrars våld och övergrepp mot barn, 
i synnerhet genom den upprättelse som kan följa av att gärningsmannen 
bekräftar att denne handlat felaktigt och försöker ställa tillrätta.2309

Ifråga om förundersökningens särreglering och eventuella behov av 
specialisering  i relation till barn som målsägande, bör sammanfattnings-
vis framhållas att regleringens kärna måste vara att möjliggöra brottsbe-
kämpning – att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott och om 
det föreligger tillräckliga skäl för åtal mot den individen – och samtidigt 
skydda den enskilde från maktmissbruk, godtycke och integritetskränk-
ningar. Det bör dock, enligt min mening, finnas, ges och tas utrymme 
för hänsyn till att målsäganden inte endast är det främsta bevismedlet, 
utan också på grund av sin ålder möter särskilda hinder i sin tillgång till 
rättsväsendet. Möjligheten till upprättelse och till deltagande förutsätter 
att barnet samtidigt skyddas, och att hänsyn tas till det enskilda barnets 
situation (ifråga om när förhör ska hållas, särskilda informationsbehov 
etc.) samt att barnet möts av sådan kunskap och får sådant stöd som gör 
det möjligt för barnet att delta effektivt i rättsprocessen.2310

2306. Prop. 1998/99:133 och Diesen & Diesen (2009) särskilt s. 131 och 258. Förord-
nande av särskild företrädare för barn har visats vara den faktor som starkast samvarierade 
med att ett ärende ledde till åtal, se Åklagarmyndigheten (2010) s. 56 f.

2307. Diesen & Diesen (2009) s. 122 och 252; något lägre för sexuella övergrepp mot 
barn än misshandel mot barn.

2308. I Barnombudsmannen (2012b) framgår att den skäligen misstänkte inte alltid hörs 
innan förundersökningen läggs ned. Även i Åklagarmyndighetens studie framkom att förhör 
med den misstänkte borde hållits i större utsträckning i de granskade ärendena. Åklagarmyn-
digheten (2010) s. 6 f. och 48. Ifråga om de faktorer som talar för att åtal kommer att väckas, 
konstaterar Diesen & Diesen att erkännande är det allra starkaste, och det är ofta tillräckligt 
att den misstänkte gör ett partiellt erkännande. Diesen & Diesen (2009) s. 126.

2309. Brå (2000a) s. 8.
2310. EU:s direktiv om minimirättigheter för brottsoffer innehåller också (bland annat) en 

skyldighet för medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa brottsoffer att förstå 
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Att ”barnets bästa” i sammanhanget (endast) regleras i relation till 
begränsning av antalet förhör, tillsammans med lagens stadgande om att 
barnförhör ska planeras och verkställas ”så att det inte uppkommer fara 
för att den som förhörs tar skada” (17 § FuK) utgår från att det straffrätts-
liga ingripandet i sig (endast) innebär en skaderisk för offret, och antyder 
att barnets deltagande ska vara så litet som möjligt. Det kan dock, vid 
sidan av att barnet åtnjuter skydd mot sådant obehag som ett deltagande 
i processen kan innebära, ligga i barnets intresse – vara dess bästa – att 
saken blir ordentligt utredd, med hänsyn tagen till barnets utsatthet, och 
ärendena prioriterade med uppklarande som huvudstrategi.2311

I förhållande till utredningsstrategier bör avslutningsvis i samman-
hanget framhållas att ett betraktande av förälders misshandel av sitt barn 
som i första hand en familjeangelägenhet och ett socialt problem 2312 strider 
mot straffrättssystemets grundläggande syfte såtillvida att om vissa brott 
inte utreds, riskerar strafflagen att förlora sin avskräckande verkan och 
få mindre betydelse för normbildningen i samhället.2313 Genom att istället 
misstänkta brottet mot barn utreds – med den särskilda kompetens och de 
hänsyn krävs i förhållande till barnet – visar rättsordningen att den menar 
allvar med det förbud eller påbud som kriminaliseringen innebär, vilket i 
sin tur utgör förutsättning för att normsystemet som sådant ska uppfattas 
som trovärdigt.2314

Efter förundersökningen följer, i ungefär en sjättedel av de anmälda fal-
len, nästa steg i straffprocessen: rättegång i brottmål.

6.2 Rättegång i brottmål
6.2.1 Inledning: huvudförhandlingens syfte och funktion
I straffprocessens funktion ingår, som tidigare nämnts, att klarlägga om en 
person har begått brott och, om så är fallet, bestämma en påföljd. På så 
sätt förverkligas straffansvaret: Straffprocessen bidrar till att förverkliga 

och bli förstådda, från och med första kontakten och vidare vid varje kontakt i samband med 
det straffrättsliga förfarandet. Kommunikationen ska ske på ett enkelt och begripligt språk, 
med hänsyn tagen till brottsoffrets personliga egenskaper. Art. 3, Europaparlamentets och 
rådets direktiv om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd och 
skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF.

2311. Det har i doktrinen framhållits att en utredning som leder till domstolsprövning – 
oavsett om domen blir friande eller fällande – ger en bättre plattform för barnets psykiska 
reparation. Diesen & Diesen (2009) s. 195. Det kan å andra sidan, om barnets rätt sin familj 
(sina biologiska föräldrar) sätts främst, hävdas att det inte är barnets bästa att föräldern 
lagförs för brott.

2312. Diesen & Diesen (2009) s. 257 ff.
2313. Se även samma sak i förhållande till verkställighet i avsnitt 6.3.1 nedan.
2314. SOU 2012:34 s. 137.
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450 Vägen genom straffprocessen

ändamålen bakom den materiella lagstiftningen.2315 Straffprocessen, och i 
synnerhet rättegången i brottmål, har också en viktig funktion i att se till 
att ingen blir oskyldigt dömd.2316 Det kan uttryckas som att straffproces-
sens viktigaste fråga är huruvida den tilltalade är skyldig eller ej.2317 Därför 
har åklagaren också ålagts den fulla bevisbördan för vad den tilltalade 
gjort sig skyldig till och brottet ska – för fällande dom – vara ställt utom 
rimligt tvivel.

Att ansvar prövas och utkrävs i rättegång är en del av straffrättssyste-
mets uppgift och funktion. Huvuduppgiften vid huvudförhandling i brott-
mål – det sammanträde vid domstolen då det ska beslutas om den som är 
misstänkt för ett brott ska anses skyldig och där det avgörs vilken påföljd 
det ska bli – är att sakligt och opartiskt pröva värdet av den utredning som 
läggs fram.2318 I det följande kommer grundsatser vid straffrättskipning att 
behandlas, liksom principerna om muntlighet, koncentration, omedelbar-
het och offentlighet samt något om olika delmoment vid huvudförhandling 
i brottmål. Delkapitlet avslutas med några problempunkter avseende dom-
stolsprövning i barnmisshandelsmål och sammanfattande diskussion.

6.2.2 Processens principer och delmoment
6.2.2.1 Övergripande principer för processen

Rättegången i brottmål bygger på den ackusatoriska principen, och av det 
följer att åklagaren och den tilltalade uppträder som två jämbördiga parter, 
varav den ena av parterna har en anklagande ställning. Fråga om ansvar 
för brott kan inte tas upp av rätten på eget initiativ; det krävs enligt 20:1 
RB att åtal väcks för brottet. Parterna svarar, enligt förhandlingsprincipen, 
för aktiviteten i processen.

Som nämndes i inledningen är en viktig funktion hos straffprocessen 
att ingen blir oskyldigt dömd: Processen grundas på oskyldighetspresum-
tionen, och brottmålsrättegången ska garantera att domen – när den är 
fällande – blir materiellt riktig. I likhet med de principer som berördes för 
förundersökningsförfarandet (6.1.3.1 ovan), gäller för rättegången i brott-
mål att alla åtgärder som kan leda till lagföring på grund av brott måste 
baseras på lag. Genom legalitetsprincipen tillvaratas intresset av ordning 

2315. Se t.ex. Lindblom (1999) s. 627. Se även Niemi-Kiesiläinen (2004), Landström 
(2011) s. 30 ff. och Hjertstedt (2011) s. 109 ff. för diskussion om straffprocessens olika funk-
tioner.

2316. Brottsbekämpning och rättssäkerhet anses vara straffprocessens två främsta funk-
tioner. Se Lindblom (1997).

2317. Lindblom (1999) s. 653. För fördjupning se även Robberstad (1999) och Duff m.fl. 
(2007).

2318. Nordh (2006) s. 11, även angående diskussionen huruvida själva domstolspröv-
ningen kan sägas ha en brottsbekämpande funktion.
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och reda inom rättskipningen, och rättssäkerhet en gagnas.2319 Andra rätts-
säkerhetskrav i brottmålsprocessen grundas, som nämnts, på principen att 
bevisbördan åvilar åklagaren, och man i tvivelsmål kring bevisningen hellre 
bör fria än fälla, uttryckt med sentensen in dubio pro reo.2320

Det kontradiktoriska förfarandet  gäller också under hela det straffpro-
cessuella förfarandet, och innebär bland annat att den tilltalade ska få del 
av och möjlighet att bemöta all bevisning samt presentera egen motbevis-
ning. Detta hör också till rättsgrundsatsen i EKMR om rättvis rättegång , 
som gäller för hela straffprocessen och i relation till rättegången innefattar 
flera olika moment: En part ska bli hörd av domstolen, vilket innebär att 
han ska få tillfälle att framföra vad han har att säga till stöd för sin sak 
och söka övertyga domstolen om att hans ståndpunkt är välgrundad.2321 
För att säkerställa den grundläggande principen om att den är oskyldig 
vars skuld inte är lagligen bevisad (uttryckligen stadgad i art. 6.2 EKMR), 
måste den tilltalade tillerkännas rättigheter som är nödvändiga för att han 
eller hon ska kunna försvara sig på ett fullgott sätt. Den tilltalade får inte 
ha sämre möjligheter än åklagaren att utföra sin talan inför domstolen, 
vilket uttrycks i principen om parternas likställdhet.2322 Att den tilltalade 
medvetet getts en mer förmånlig processuell ställning genom principen om 
in dubio pro reo – vid tvivel för den anklagade – anses inte strida mot lik-
ställdhetsprincipen.2323

Nära förbunden med de allmänna principerna om parternas likställd-
het och det kontradiktoriska förfarandet är rätten för den tilltalade att 
förhöra åklagarens vittnen och att åberopa egna vittnen på samma villkor 
som åklagaren.2324 Som framgått i föregående delkapitel videoinspelas som 
regel förhör med barn under 15 år, för senare uppspelning i rätten. Att 
den misstänkte och dennes försvar därigenom går miste om möjligheten 
att under rättegång korsförhöra målsäganden, har inte ansetts strida mot 
EKMR: Rätten enligt art. 6.3 d att förhöra åklagarens vittnen inkluderar 
inte att i varje enskilt fall få ställa frågor direkt till målsäganden genom 
korsförhör eller på andra sätt. Europadomstolen har dock framhållit att 
videoinspelade förhör som åberopas mot en misstänkt måste vara av hög 
kvalitet både när det gäller innehållet (t.ex. undvikande av ledande frågor) 

2319. Ekelöf & Boman (1997) s. 50. Angående den straffrättsliga legalitetsprincipen, se 
avsnitt 5.1.4.1.

2320. När skälen för olika lösningar vid lagtolkning är likvärdiga träder en straffrättslig 
metaprincip – in dubio mitius – in och föreskriver att man bör välja den lindrigaste lösningen. 
Jareborg (2001) s. 115.

2321. Danelius (2007) s. 217.
2322. Danelius (2007) s. 218.
2323. Lindell m.fl. (2005) s. 33.
2324. Danelius (2007) s. 219.
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och förfarandet (såsom möjligheten för försvaret att få frågor ställda under 
förundersökningen).2325

Till den tilltalades rättigheter i processen hör vidare rätten till bistånd 
av advokat och rätten till biträde av tolk.2326 En ytterligare viktig grundsats 
som ingår i rätten till en rättvis rättegång  är att den som är misstänkt för 
brott inte ska behöva belasta sig själv (right to silence, right not to incri-
minate oneself) – den tilltalade har rätt att inte uttala sig.2327 Till de krav 
som ställs i art. 6.1 EKMR hör också att förfarandet som regel ska vara 
muntligt och offentligt, att domstolsprövningen ska ske inom rimlig tid och 
domen ska avkunnas offentligt.

Brottsoffrets rättigheter i processen – och rätt till rättvis rättegång  – 
har konkretiserats i EU-direktivet om fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter.2328 Enligt detta ska medlemsstaterna bland annat 
garantera brottsoffer respekt och erkännande under det straffrättsliga för-
farandet, säkerställa att brottsoffer får höras och lägga fram bevisning, 
få information, särskild hjälp, med mera. När brottsoffret är ett barn ska 
medlemsstaterna därtill säkerställa att audiovisuella upptagningar av för-
hör med barn alltid får göras och användas som bevisning vid straffrätts-
liga förfaranden.

6.2.2.2 Förfarandets muntlighet och omedelbarhetsprincipen

Förfarandets muntlighet innebär att processmaterialet framläggas för dom-
stolen i muntlig form vid den förhandling, som ligger till grund för domen. 
Målets avgörande ska omedelbart grundas på detta processmaterial.

Av 46:5 RB följer principen att förhandlingen ska vara muntlig: Par-
terna får ge in eller läsa upp skriftliga inlagor eller andra skriftliga anfö-
randen endast om rätten finner att det skulle underlätta förståelsen av ett 
anförande eller i övrigt vara till fördel för handläggningen. I 36:16 RB 
stadgas också att ett vittne ska avge sin berättelse muntligt. Bakgrunden 
till detta generella uppläsningsförbud är bland annat att det blir lättare för 
rätten att bedöma vittnenas trovärdighet när de talar fritt än om de skulle 
läsa innantill.2329 Muntlighetsprincipen har dock undantag, bland annat för 
att kunna lägga fram processmaterial genom hänvisningar till handlingar i 
målet istället för genom muntlig föredragning (46:6 st. 4 RB).2330

2325. Målet S.N. mot Sverige, dom 2 juli 2002, särskilt p. 52–53.
2326. Se vidare Danelius (2007) s. 217 ff.
2327. Lindell m.fl. (2005) s. 33. Detta hindrar inte domstolen från att tolka tystnad till 

nackdel för den tilltalade vid bevisvärderingen. A.a.s 33.
2328. Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av miniminormer för 

brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets ram-
beslut 2001/220/RIF.

2329. Prop. 1931:80 s. 39.
2330. Av 46:6 st. 4 RB framgår att framställningar av yrkanden och sakframställan, an-

föranden från icke-närvarande målsäganden och tilltalad samt framläggande av bevisningen 
får ske genom hänvisningar till handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt. Vidare får 
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Omedelbarhetsprincipen innebär att endast det som förekommit vid 
huvudförhandlingen får läggas till grund för domen. Detta framgår av 
30:2 RB. Vidare innebär principen om bevisomedelbarhet (35:8 RB) att 
domstolens ledamöter ska få ta del av bevisning direkt vid huvudförhand-
ling och inte i förmedlad form. Därtill gäller, enligt principen om det bästa 
bevismaterialet, att som huvudregel det bevis ska användas som medför 
den säkraste bevisningen.2331

Ett undantag från både muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna 
(samt principen om det bästa bevismaterialet) är därför praktiken att 
använda videoinspelade förhör med barn som bevis. Videoinspelningen 
åberopas med stöd av 35:14 st. 1 p. 2, som medger att en skriftlig, upp-
tecknad eller ljud- och bildupptagen berättelse åberopas som bevis i rät-
tegången om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid 
eller utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten.2332 Undantaget avser 
enligt förarbetena att den som lämnat berättelsen avlidit eller är varak-
tigt svårt sjuk på sådant sätt att han inte kan förhöras.2333 I praxis har till 
undantaget – alltsedan 1960-talet – även räknats uppspelning av videoför-
hör med barn som utsatts för brott.2334 Som redan nämnts, kräver använd-
ningen av videoinspelade förhör att försvarets rätt att höra vittnet eller 
målsäganden noga säkerställs under processen.2335

6.2.2.3 Förhandlingens koncentration och offentlighet

Som framgått ovan ska processmaterialet som huvudregel framläggas för 
domstolen i muntlig form vid den förhandling som ligger till grund för domen. 
Målets avgörande ska omedelbart grundas på detta processmaterial (30:2 RB). 
För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att förhandlingen kan slutfö-
ras vid ett enda koncentrerat rättegångstillfälle eller i vart fall vid rättegångs-
tillfällen som ligger varandra så nära i tiden, att domstolens uppfattning om 
vad som förekommit ännu är ogrumlad.2336 Koncentrationsprincipen, som 

ett vittne, enligt 36:16 RB, med rättens medgivande, använda sig av anteckningar till stöd för 
minnet. Det som vittnet tidigare har berättat inför rätta eller inför åklagare eller polismyndig-
het får läggas fram endast när vittnets berättelse vid förhöret avviker från vad han eller hon 
tidigare har berättat eller när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller 
inte vill yttra sig. Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätta och har det förra 
förhöret dokumenterats genom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret inledas med en 
uppspelning av upptagningen. Detta gäller enligt 37:3 RB även vid förhör med part och med 
målsägande som inte för talan. Se även 46:9 RB om personalia.

2331. Se t.ex. Schelin (2007) s. 27.
2332. Se även prop. 1986/87:89 s. 174. För den närmare betydelsen av de sammanlagt tre 

undantagen angivna i 35:14 (p. 1–3), RB, se t.ex. Bring & Diesen (2005) s. 479 ff.
2333. Prop. 1986/87:89 s. 173.
2334. HD tillät 1963 (NJA 1963 s. 555) – i ett mål om sexuella övergrepp – att ljudinspel-

ning av förhör från förundersökningen åberopades som processmaterial. Se vidare Bring & 
Diesen (2005) s. 313 ff. och 482 f., Sutorius & Kaldal (2003) s. 349 och Schelin (2007) s. 31.

2335. Se avsnitt 6.1.3.3 ovan.
2336. Lindell m.fl. (2005) s. 28.
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innebär att den processuella verksamheten så långt som möjligt ska fortgå i ett 
sammanhang och utan onödiga uppehåll, framgår av 46:11 RB.

Att förhandling vid domstol ska vara offentlig fastslås i RF och i 5:1 
RB.2337 Detta brukar, tillsammans med handlingsoffentlighet, hänföras till 
offentlighetsprincipen.2338 Förhandlingsoffentligheten avser att både par-
terna och allmänheten äger tillträde till handläggningen.2339 Rätten får dock 
av sekretess käl förordna att förhandlingen, eller del av den, ska hållas inom 
stängda dörrar.2340 Förhör med den som är under 15 år får hållas inom 
stängda dörrar,2341 liksom överläggning till dom eller beslut, om rätten inte 
finner det kunna ske offentligt.2342 Därtill finns vissa övriga bestämmel-
ser som medger undantag till offentlighet, exempelvis det fall att det finns 
anledning att anta, att ett vittne av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar 
sanningen på grund av en parts eller någon åhörares närvaro. Rätten får då 
förordna att parten eller åhöraren inte får vara närvarande vid förhöret.2343

6.2.2.4 Förhandlingens delmoment: yrkanden och sakframställning

I förhandlingen utgörs parterna av åklagaren – som å statens vägnar för 
ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal – och å andra sidan den 
tilltalade (den som stämningen avser). Den sistnämnde biträds ofta av en 
försvarare som har att med nit och omsorg tillvarata hans eller hennes rätt 
och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.2344 Den som har drab-
bats av brott, dvs. målsäganden2345 är part i målet bland annat om han 
eller hon för talan om skadestånd, s.k. enskilt anspråk, och vanligen är 
det åklagaren som då för denna talan.2346 Målsäganden kan, som nämnts, 
företrädas av en särskild företrädare för barn , som har att tillvarata barnets 

2337. 2:11 st. 2 RF. Se även 1:9 RF.
2338. Se vidare Bohlin (2010).
2339. Ekelöf & Boman (1997) s. 137.
2340. 5:1 st. 2 RB. Se även 5:2 RB om att rätten kan vägra barn tillträde till offentlig 

förhandling. Se även vidare Edelstam (2001).
2341. 5:1 st. 3 RB. Se även 5:1 st. 4 avseende andra fall där det är särskilt föreskrivet att 

förhandling får hållas inom stängda dörrar.
2342. 5:5 st. 1 RB. Avkunnande av dom eller beslut ska ske offentligt såvida sekretess inte 

hindrar, 5:5 st. 2 RB.
2343. 5:1 st. 4 RB och 36:18 RB.
2344. 21:7 RB. Se även 21:8, och vidare om försvararens uppdrag i Ebervall (2002) s. 281 

ff. Försvarare kan antingen utses av den misstänkte eller förordnas av rätten, 21:3 st. 2 och 
21:4 st. 1 RB. I det senare fallet betecknas försvararen offentlig försvarare och får ersättning 
av allmänna medel, 21:10 RB. Vem som slutligt ska stå för försvararens arvode avgörs enligt 
reglerna om ansvaret för rättegångskostnader i 31 kap. RB. I vissa situationer kan en offentlig 
försvarare utses mot den tilltalades vilja; om detta se 21:3 st. 2 RB.

2345. Målsäganden är enligt 20:8 st. 4 den, mot vilken brott är begånget eller som därav 
blivit förnärmad eller lidit skada. Vidare angående målsägandebegreppet, se Heuman (1973).

2346. 22:1 och 37:1 RB. På detta sätt bereds målsäganden ett processuellt rättsskydd, s.k. 
access to justice, och processekonomiska hänsyn tas. Vidare om handläggningen av enskilt 
anspråk i samband med åtal för brott, se Nordh (2010).
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rätt under rättegången.2347 Vid huvudförhandling i brottmål ska tingsrätten 
i regel bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.2348

Vad gäller domstolens processledande roll under huvudförhandlingen 
finns regler i 46:4 RB: Dels ska domstolen tillse att ordning och reda iakttas 
vid handläggningen och till exempel bestämma att olika frågor eller delar 
av målet ska behandlas var för sig (s.k. formell processledning), dels ska 
rätten se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att 
inget onödigt dras in i målet.2349 Genom frågor och påpekanden ska rätten 
försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som 
görs (s.k. materiell processledning).2350

Huvudförhandlingen inleds genom att åklagaren enligt 46:6 st. 1 RB 
framställer sitt yrkande. Det sker i regel genom att han eller hon läser upp 
gärningsbeskrivningen  ur stämningsansökan.2351 Åklagaren brukar på detta 
stadium också framställa speciella yrkanden om förverkande och utvisning 
samt skadeståndsyrkande om åklagaren för målsägandens talan om det-
ta.2352 Som tidigare nämnts får en dom inte avse någon annan gärning2353 
än den för vilken åtalet har väckts, vilket framgår av 30:3 RB. Rätten är 
däremot i övrigt obunden av parternas yrkanden och åberopanden angå-
ende brottets rättsliga beteckning och tillämpligt lagrum. Rätten kan ex 
officio pröva vilket lagrum som är tillämpligt, hur brottet ska rubriceras, 
beakta betydelsen av förmildrande och försvårande omständigheter, liksom 
omständigheter som gör gärningen straffri. Rätten är inte heller bunden av 
åklagarens eventuella påföljdsyrkande.2354

Bestämmelsen i 30:3 RB har således flera olika ändamål. Som framgått 
ovan avses regeln att bidra till att den tilltalade får reda på vad hon eller 

2347. Målsäganden kan också ha ett målsägandebiträde, som för talan om enskilt an-
språk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren, 3 § st. 2 lagen (1988:609) 
om målsägandebiträde. Som framgår i avsnitt 6.1.3.2 ovan utför målsägandebiträdet delvis 
samma uppgifter som en särskild företrädare för barn, men målsägandebiträdet saknar den 
särskilda ställföreträdarfunktionen. Därför är det särskilt i de fall då den ene vårdnadshava-
ren förordnats att ensam ta tillvara barnets rätt som behovet av målsägandebiträde för barnet 
blir aktuellt.

2348. 19:1 och 1:3 b RB. Tingsrätten är dock domför utan nämndemän om huvudför-
handlingen rör brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst 
sex månader om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter och det i målet 
inte är fråga om företagsbot, 1:3 b st. 2 RB.

2349. Närmare om domstolens utredningsansvar enligt 46:4 st. 2 se t.ex. Schelin (2007) 
s. 67 ff.

2350. 46:4 st. 1 resp. st. 2. I förarbetena uttalades att processledning till förmån för den 
tilltalade principiellt sett är mindre betänklig än processledning till förmån för åklagaren, och 
att rätten bör uppmärksamma parterna på bristerna i processmaterialet och få dem att själva 
reda ut oklarheterna. Prop. 1986/87:89 s. 109 f.

2351. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 174.
2352. Lindell m.fl. (2005) s. 222. Se även Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 174.
2353. Med gärning i 30:3 RB förstås det faktiska händelseförlopp som åklagaren tillskri-

ver den tilltalade i gärningsbeskrivningen. Jfr. det straffrättsliga gärningsbegreppet. Se vidare, 
t.ex. Lindell m.fl. (2005) s. 257 ff.

2354. 30:3 RB.
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han är anklagad för, och därmed kunna lägga upp sitt försvar. Bestämmel-
sen sätter också en ram för process och dom, och bidrar till förfarandets 
koncentration, genom att åklagaren fastställer vad som ska och får prövas 
i det påstådda händelseförloppet i gärningsbeskrivningen .2355

Efter yrkandet uppmanas den tilltalade att kort ange sin ståndpunkt och 
grunden för den.2356 När den tilltalade har redovisat sin inställning ska åkla-
garen utveckla sin talan och hålla sakframställning, i syfte att beskriva det 
föreliggande åtalet så att det blir begripligt för rättens ledamöter och till att 
underlätta för rätten att tillgodogöra sig den följande bevisupptagningen.2357 
När åklagaren har utvecklat sin talan ska målsäganden och den tilltalade, i 
den mån det behövs, beredas tillfälle att utveckla sin talan.2358 Den tilltala-
des sakframställning ska begränsas till dels den tilltalades invändningar mot 
åtalet (förnekanden, åberopanden av motfakta samt rättsinvändningar) dels 
sådana omständigheter som är ägnade att belysa den tilltalades inställning 
till åtalet och som kan behöva klargöras redan före bevisupptagningen.2359

6.2.2.5 Bevisupptagning och bevisprövning

Efter sakframställningen följer, enligt 46:6 st. 2, bevisupptagningen. Mål-
säganden och den tilltalade ska höras och annan bevisning läggas fram.2360 
Det framgår också av bestämmelsen att förhör med målsäganden och den 
tilltalade bör äga rum innan vittnesbevisning tas upp om den omständighet 
som förhöret gäller. Som tidigare nämnts får framläggande av bevisning ske 
genom hänvisningar till handlingar i målet, om rätten finner det lämpligt.2361

Enligt 35:6 RB ankommer det på parterna att svara för bevisningen.2362 
Dock behövs inte bevis för omständighet som är allmänt veterlig, vilket 
framgår av 35:2 st. 1 RB. Det sistnämnda innebär att domstolen i sin bevis-
värdering får beakta sådana förhållanden, s.k. notoriska fakta, även om de 
alls inte nämnts vid huvudförhandlingen.2363 Inte heller krävs, enligt 35:2 
st. 2 RB, bevis om innehållet i gällande rätt. Detta följer av principen om 
jura novit curia – domaren känner rätten.2364 Domstolen har vidare enligt 
35:7 RB möjlighet att avvisa bevisning om den omständighet som part vill 
bevisa är utan betydelse i målet, eller att erbjudet bevis inte erfordras eller 
uppenbart skulle bli utan verkan. Rätten får också avvisa erbjudet bevis om 

2355. Se vidare, Lindell m.fl. (2005) s. 255 f.
2356. 46:6 st. 1 RB.
2357. 46:6 st. 1 mom. 3 RB och Lindell m.fl. (2005) s. 223.
2358. 46:4 st. 1 mom. 4 RB.
2359. Lindell m.fl. (2005) s. 225. Se även Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 175 f.
2360. Målsäganden hörs som regel först, därefter den tilltalade. Schelin (2007) s. 39.
2361. 46:6 st. 4. RB.
2362. I praxis är det ovanligt att domstolen i ett brottmål ex officio för in bevisning av-

seende annat än förhållanden som hänför sig till påföljdsbestämningen. När rätten självmant 
föranstaltar om bevisning som är direkt inriktad på skuldfrågan, rör det sig främst om förord-
nande av sakkunnig, t.ex. en rättsläkare. Nordh (2009) s. 16 f.

2363. Nordh (2009) s. 20 och för fördjupning om notorietet se Lindell (2007).
2364. Nordh (2009) s. 23, Lindell m.fl. (2005) s. 253 f.
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bevisningen med avsevärt ringare besvär eller kostnad kan föras på annat 
sätt. Därtill finns några fall av uttryckligen otillåten bevisning, och därmed 
undantag från den fria bevisföringen. Ett av dessa är de särskilda begräns-
ningar som finns i 35:14 RB för berättelser som lämnas utom rätta, och ett 
annat är särskilt sekretess kyddade uppgifter (reglerat i 36:5 och 38:2 RB).2365

Förhör med den tilltalade ska inledas av rätten, varefter ledning av för-
höret ska övergå till åklagaren.2366 Om rätten inte bestämmer annat ska 
vittnesförhör, enligt 36:17 RB, inledas av den part som åberopat förhöret. 
Efter kontroll av personuppgifter avlägger vittnet vittneseden och erinras 
om edens vikt. Vittnesed får dock inte avläggas av närstående till den tillta-
lade.2367 Närstående till parten har rätt att slippa vittna.2368 Vid förhöret ska 
vittnet först beredas tillfälle att på egen hand eller, om det behövs, med stöd 
av frågor avge sin berättelse i ett sammanhang. Motparten ska sedan få 
tillfälle att höra vittnet.2369 Slutligen får rätten och parterna ställa ytterligare 
frågor till vittnet.2370 Ledande frågor – dvs. frågor, som genom sitt innehåll, 
sin form eller sättet för deras framställande inbjuder till visst svar – får inte 
ställas annat än om det vid motförhör behövs för att undersöka i vad mån 
vittnets berättelse stämmer med det verkliga händelseförloppet. Dessutom 
ska rätten avvisa frågor, som uppenbart inte hör till saken eller som är för-
virrande eller på annat sätt otillbörliga.2371

Ifråga om sakkunnigbevisning finns bestämmelser i 40 kap. RB. Förut-
sättningarna för rätten att förordna sakkunnig  är att det behövs för att 
pröva fråga vars bedömande kräver särskild fackkunskap.2372 En sakkunnig 
ska som huvudregel avge ett skriftligt utlåtande, som – utöver de slutsat-
ser som den sakkunnige har dragit av det material han eller hon studerat 
– också ska ange de skäl och omständigheter på vilka slutsatserna grun-
das.2373 Det är också möjligt att höra den sakkunnige vid huvudförhand-

2365. För samtliga bevisförbud, se t.ex. Nordh (2009) s. 29 ff. Se även vidare Lundqvist 
(1998).

2366. 36:17 och 37:1 RB.
2367. 36:11, 36:14 och 36:15 RB. Vittnet ska enligt 36:16 lämna sin berättelse muntligen, 

men får med rättens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.
2368. 36:3 och 36:6 st. 1 RB.
2369. 36:17 st. 2 RB. Om motparten inte är närvarande eller om det av annan anledning 

behövs, bör rätten, enligt samma bestämmelse, leda denna del av förhöret.
2370. 36:17 st. 3 RB. Vidare finns bestämmelser om att ett vittne inte får – om inte sär-

skilda skäl föranleder det – vara närvarande innan det hörs, 36:9 RB.
2371. 36:17 st. 5 RB.
2372. 40:1 RB. I sådant fall får domstolen inhämta yttrande av myndighet eller tjänsteman 

eller annan, som är satt att tillhandagå med yttrande i ämnet. Rätten kan alternativt uppdra åt 
en eller flera för redbarhet och för skicklighet i ämnet kända personer att avge yttrande. Van-
ligen benämns den förstnämnda sortens sakkunnig offentlig och i det sistnämnda fallet privat 
sakkunnig. Den sakkunnige får inte vara jävig (40:2 RB) och enligt 40:3 RB ska domstolen 
lämna parterna tillfälle att yttra sig angående utseende av sakkunnig och om parterna enas om 
vem som ska utses, ska rätten utse denne, om han eller hon är lämplig och inget annat hindrar 
det; men rätten äger rätt att jämte honom utse annan.

2373. 40:7 RB. Detta för att rätten och parterna ska kunna kritiskt granska både slutsat-
ser och de erfarenhetssatser som den sakkunnige använt till stöd för sin bedömning. Se vidare, 
Nordh (2009) s. 96 f.
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lingen. Sådant förhör ska dock hållas endast om part yrkar det och den sak-
kunniges hörande inte uppenbart saknar betydelse eller om rätten annars 
finner det erforderligt.2374 Förhör med rättsläkare hålls regelmässigt, liksom 
med sakkunnig som förordnats till exempel angående medicinska orsaks-
samband.2375 Förhöret med den sakkunnige ska ledas av rätten, och både 
rätten och parterna får ställa frågor.2376 Även part kan åberopa sakkunnig 
som bevisning, vilket i praktiken är långt vanligare än att sakkunnig utses 
av rätten.2377

Generellt gäller att den tilltalade kan åberopa motbevisning av olika 
slag mot åklagarens huvudbevisning. Den tilltalade kan inrikta sitt för-
svar på motsatsbevisning, dvs. att söka visa något annat än vad åklagaren 
påstår (t.ex. att det var en annan gärningsman), för att neutralisera värdet 
av åklagarens bevisning. Den tilltalade kan också införa motbevisning som 
försvagar värdet av åklagarens bevisning så mycket att det inte når bevis-
kravet.2378

När bevisupptagningen i ansvarsfrågan är avslutad sker bevisupptag-
ning i påföljdsfrågan (46:9 RB). Den s.k. personalian (bestående av exem-
pelvis personbevis, utdrag ur kriminalregistret, personundersökning2379 
eller rättspsykiatrisk undersökning 2380) föredras och frågor ställs till den 
tilltalade och andra som kan lämna upplysningar. Personalian innehåller 
ofta känsliga uppgifter, och kan därför i vissa fall förebringas inom stängda 
dörrar.2381

Beträffande bevisningen är principen om fri bevisprövning, som innefat-
tar såväl bevisföring som bevisvärdering, fastslagen i 35:1 RB. Rätten ska, 
efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit, avgöra vad som i 
målet är bevisat. Detta innebär enligt förarbetena att all slags bevisning får 
förebringas, och att domstolen inte är utestängd från någon kunskapskälla 
med hänsyn till dennas särskilda natur samt att domstolen vid sin san-

2374. 40:8 RB. Om sakkunnig hörs muntligen, ska denne först avge sakkunninged i enlig-
het med 40:9 RB.

2375. Nordh (2009) s. 97.
2376. 40:10 RB. Vidare har den sakkunnige rätt till ersättning för sitt uppdrag enligt 40:17 

RB.
2377. Ekelöf & Boman (1992) s. 234. Sakkunnig som utses av rätten brukar benämnas 

offentlig och av part (enligt 40:19 RB) som privat. Se a.a. s. 229 ff. Se även Edelstam (1991) 
om sakkunnigbeviset.

2378. Se Schelin (2007) s. 41 f.
2379. När det för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om 

en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra till att han eller 
hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, ska ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. Ett 
sådant yttrande behöver dock inte inhämtas, om den utredning som behövs ändå finns till-
gänglig för rätten eller om den inhämtas på annat sätt. Beslut att inhämta yttrande meddelas 
av rätten, men innan allmänt åtal har väckts får beslut meddelas av åklagare. 1–2 §§ lagen 
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, mm.

2380. Angående rättspsykiatrisk utredning (RPU) och s.k. § 7-undersökning se ovan i 
avsnitt 5.3.3.1 Angående verkställighet av rättspsykiatrisk vård, se avsnitt 6.3.3.4 nedan.

2381. Se 5:1 st. 2 RB och 35:13 OSL.
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ningsprövning har att ta i övervägande allt, som förekommit i målet och 
kan vara av betydelse för utgången.2382 Att bevisvärderingen är fri innebär 
att det inte finns några legala regler för hur bevis ska värderas.2383

Som nämnts tidigare bär åklagaren bevisbördan för samtliga moment 
i gärningsbeskrivningen  och beviskravet är i brottmål att brottet ska vara 
ställt utom rimligt tvivel.2384 Själva bevisprövningen handlar om att rätten 
ska godta eller förkasta det påstående, som åklagaren formulerat i gärnings-
beskrivningen, om att ett visst brott förövats av den tilltalade. En fällande 
dom anses därför bli resultatet om domstolen, trots en fullgod utredning, 
inte kan finna stöd för några alternativa hypoteser; exempelvis den miss-
tänktes version eller andra friande förlopp.2385 I detta sammanhang bör 
nämnas att principen dubio pro reo – som innebär att om det föreligger 
tvekan i sak- eller rättsfrågan detta tvivel inte får gå ut över den tilltalade – 
ifråga om bevisvärdering bör tillämpas beträffande varje enskilt bevis, för 
att principen ska komma till sin rätt och ge det erfordrade skyddet.2386

Sedan bevisningen har lagts fram får parterna enligt 46:10 RB hålla 
slutanföranden, s.k. pläderingar. Pläderingen anses vara av särskild vikt 
i brottmål, eftersom rätten normalt består även av nämndemän som ofta 
kan ha bristfälliga kunskaper om rättsfrågor, grundläggande processprinci-
per och bevisvärdering.2387 Pläderingen går ut på att argumentera för par-
tens ståndpunkt och därigenom övertyga rätten om att den ska döma i 
dennes favör. Den ska, i enlighet med muntlighetsprincipen och 46:5 RB, 
ske i ett fritt muntligt föredrag. Åklagaren respektive den tilltalade eller 
dennes ombud sammanfattar sin syn på bevisläget och argumenterar i såväl 
skuldfrågan som påföljdsfrågan.

6.2.2.6 Överklagande och domens rättskraft

Efter huvudförhandlingen ska överläggning hållas, där rätten ska avgöra 
vad som i målet är bevisat (35:1 RB). Rättens överläggning ska ske samma 

2382. Prop. 1931:80 s. 103.
2383. Det finns dock vissa principer eller ramar som bevisvärderingen ska hålla sig inom. 

Till dessa hör bland annat att bevisvärderingen inte får baseras på godtycke, domarens in-
tuition eller subjektiva uppfattning, att den ska utföras objektivt, den inte får baseras på ett 
totalintryck av materialet, att den ska utföras utifrån allmänna erfarenhetssatser och slutled-
ningsregler, och att om det är fråga om erfarenheter utanför domarens kompetens bör sakkun-
skap anlitas. Domaren ska redovisa sina överväganden i domskälen. Schelin (2007) s. 22 f.

2384. Beviskravet kan uttryckas som att det ”praktiskt sett ska framstå som uteslutet att 
den åtalade är skyldig.” Gregow (1996) s. 510. Se även NJA 1980 s. 725.

2385. Sutorius & Kaldal (2003) s. 304 och 311. Beträffande gärningsbeskrivningens be-
tydelse och små barns svårigheter att ange exakt när, var och hur övergrepp skett och konse-
kvenser därav samt bedömningar i rättspraxis med hänsyn till detta, se a.a. s. 305 ff.

2386. Lindell m.fl. (2005) s. 399. Om principen skulle tillämpas på den slutliga sam-
manvägningen av all bevisning, får tveksamhet genomslag endast på det sammanvägda bevis-
värdet och det finns då enligt Lindell m.fl. en uppenbar risk för att tveksamhet beträffande 
enskilda bevis inte fortplantar sig i hela sin styrka ut till det sammanlagda värdet. A.a. s. 399.

2387. Ekelöf, Edelstam & Boman (1998) s. 185.
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dag som huvudförhandlingen ägt rum eller nästa helgfria dag, och vid 
samma tillfälle ska om möjligt dom beslutas och avkunnas.2388 Skälet till 
denna regel är att det för omedelbarhetsprincipens genomslagskraft är 
väsentligt att rätten diskuterar sakfrågorna medan intrycken från förhand-
lingen fortfarande är färska.2389 Dom kan därmed meddelas omedelbart 
efter att rätten hållit överläggning eller, om rådrum med domens beslutande 
eller avfattande är oundgängligen erforderligt, senare. Om inte synnerligt 
hinder möter ska domen avfattas skriftligt och meddelas inom en vecka om 
den tilltalade är häktad och annars inom två veckor från förhandlingens 
avslutande.2390

Avkunnad dom ska innehålla en fullföljdshänvisning, dvs. om en part 
har rätt att överklaga, ska det i domen anges vad han eller hon i så fall 
ska iaktta.2391 I 49 respektive 51 kap. RB finns bestämmelser om rätten 
att överklaga tingsrätts dom och beslut i brottmål. För brottmålsdomar 
där den tilltalade inte dömts till annan påföljd än böter eller frikänts från 
ansvar för brott som inte har mer än sex månaders fängelse i straffskalan 
krävs hovrättens prövningstillstånd.2392

Den som vill överklaga tingsrättens dom ska göra det inom tre veckor 
från den dag domen meddelades, och överklagandet ska vara ställt till hov-
rätten men inges till tingsrätten.2393 Den ändring i domen som yrkas måste 
vara till den överklagandes förmån.2394 Målsäganden kan således inte över-
klaga en dom som inte gått målsäganden emot.

När dom avkunnats och fullföljdsfristen har gått ut utan att någon av 
parterna har överklagat, så vinner domen rättskraft. Från detta tillfälle får, 
enligt 30:9 RB, inte fråga om ansvar å den tilltalade för gärning, som genom 
domen prövats, ånyo upptagas. Brottmålsdomens rättskraft och karaktär 
av res judicata är, förstås, en viktig garanti för den enskildes rättssäkerhet .

6.2.3 Rättegång i brottmål – fördjupad diskussion
6.2.3.1 Inledning: barnets utsaga

Straffprocessuella utredningar och mål har ifråga om föräldrars våld och 
övergrepp mot barn särdraget att målsägandens – dvs. barnets – utsaga 

2388. 30:7 RB. Överläggningen inleds med att ordföranden (eller annan lagfaren domare 
som berett ärendet) redogör för rättsläget. Vid skiljaktiga meningar företar man omröstning, 
i både ansvars- och påföljdsfrågan. Vid omröstningen ska ordföranden säga sin mening först, 
29:1 RB e contrario. Såväl ordföranden som nämndemännen har en röst vardera. Om rösteta-
let skulle bli lika vinner den mening som är lindrigast för den tilltalade, 29:3 RB.

2389. Lindell m.fl. (2005) s. 240.
2390. Om rådrum för domens beslutande eller avfattande är oundgängligen erforderligt, 

får rätten besluta om anstånd därmed. Se vidare 30:7 st. 2 RB.
2391. 30:5 st. 3 RB.
2392. 49 kap. 12–13 §§ RB. Förutsättningarna för prövningstillstånd anges i 49:14 RB.
2393. 51:1 RB. I 51:4 RB anges vad ett överklagande av en dom ska innehålla.
2394. Eller till den tilltalades förmån när åklagare i enlighet med 20:2 st. 3 fullföljer talan 

till den misstänktes förmån.
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som regel inspelas under förundersökningen och uppspelas i rätten. Detta 
gäller oftast när barnet är under 15 år och i princip alltid när barnet är 12 
år eller yngre. Det förekommer dock, om än undantagsvis, att även yngre 
barn (från 9–10 år) hörs i rätten, då vanligen som komplement till video-
utsaga.2395 Denna hantering av barnets utsaga har sin bakgrund i intresset 
av att skydda barnet från den psykologiska press som ett deltagande i 
brottmålsrättegången kan innebära. I anslutning till detta har uttalats att 
Sverige är exceptionellt när det gäller att ta hänsyn till barnet i brottspro-
cessen: Ingen annanstans i världen har barn ett så starkt lagligt skydd.2396 
Baksidan av detta mynt – betonandet av barnets skydd – är att brotten 
både blir svårutredda (vilket framgick i avsnitten 6.1.5–6.1.6 ovan) och 
svårbevisade. Syftet med det avsnitt som följer är att något fördjupa frå-
gan om barnets berättelse som bevisning. Avsnittet bygger på vad som 
uppmärksammats i tidigare forskning samt publicerad och opublicerad 
rättspraxis.

6.2.3.2 Barnets berättelse som bevisning i rättspraxis

När domstolarna har att bedöma om beviskravet är uppnått i mål som rör 
föräldrars våld och sexuella övergrepp mot barn är det inte sällan så att 
den huvudsakliga bevisningen utgörs av videoinspelade förhör med bar-
net. Att förhör med målsäganden inte hålls omedelbart inför domstolen, 
att rätten och parterna inte ges möjlighet att ställa kompletterande frågor 
vid själva förhandlingen – och det undantag från principen om bevisome-
delbarhet som detta utgör – anses med nödvändighet medföra att barnets 
berättelse måste bedömas med särskild försiktighet.2397 Detta hindrar dock 
inte att uppgifter från videoinspelade förhör kan vara tillräckliga för en 
fällande dom.

I NJA 1993 s. 616 angavs vilka krav som bör ställas på videoinspelade 
förhör med barn. För att videoförhören ska kunna läggas till grund för en 
dom måste enligt HD krävas att förhören skett under betryggande former, 
att uppgifterna i och för sig framstår som sannolika och inbördes förenliga, 
att berättelserna inte innehåller moment som ger anledning att betvivla 
uppgifterna, samt att dessa inte motsägs av annan utredning. Om det före-
kommer något i förhören som utgör skäl för tvivelsmål beträffande upp-
gifternas riktighet, bör enligt HD för bifall till åtalet krävas att uppgifterna 
stöds av annan utredning.2398

2395. Diesen (2005b) s. 199 och Diesen & Diesen (2009) s. 160.
2396. Diesen (2005b) s. 196.
2397. NJA 1993 s. 616, Gregow (1996) s. 522 och vidare nedan.
2398. I det aktuella målet (NJA 1993 s. 616) bedömdes förhören som mycket kompetent 

gjorda och vid en samlad bedömning fann HD att de två flickornas berättelser var både tro-
värdiga och tillförlitliga och kunde läggas till grund för domen. Se RH 1993:118 för ett mål 
där förhörstekniken bedömdes så suggestiv att barnets berättelse inte kunde läggas till grund 
för en fällande dom.
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462 Vägen genom straffprocessen

En hovrättsdom från 2006 ger exempel på bristande förhörsteknik, men 
också så omfattande oklarheter i berättelsen att det inte gick att utesluta 
att det fanns andra förklaringar till det som barnet berättat än styvfaderns 
sexuella handlingar mot henne. I målet friades en man åtalad för våldtäkt 
på sin fyraåriga dotter.2399 Ledande frågor i förhör har i ett hovrättsavgö-
rande ansetts inte behöva innebära något problem om barnen som svar inte 
lämnar några för föräldrarna besvärande uppgifter.2400

När direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet 
saknas blir ofta en huvuduppgift att bedöma trovärdigheten av målsägan-
dens berättelse. Domstolens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet 
av barnets utsaga har uppmärksammats, diskuterats, och preciserats i syn-
nerhet när det gäller sexualbrott riktade mot barn. HD har utvecklat olika 
kriterier för prövning av tillförlitligheten i ett barns utsaga i mål om sexuella 
övergrepp mot barn, vilka också sammanfattas av Gregow år 1996.2401 Till 
dessa kriterier hör att målsäganden lämnat likartade uppgifter vid skilda för-
hörstillfällen (konstanskriteriet), att målsäganden lämnat uppgifter som visas 
vara oriktiga (homogenitetskriteriet), att av målsäganden lämnade uppgifter 
framstår som sannolika och att berättelsen innehåller detaljer (detaljkrite-
riet), samt faktorer som huruvida målsäganden har motiv till beljugande och 
hur målsäganden uppträtt under den tid då de påstådda övergreppen ägt 
rum och därefter.2402 Dessa element i en trovärdighetsbedömning har ifrå-
gasatts, bland annat på grund av oklarheter i den kunskapsbas de grundar 
sig på.2403 I beteendevetenskaplig forskning har visats att kriterierna inte är 
tillämpliga vid sexuella övergrepp mot barn; exempelvis avger barn gene-
rellt fragmentariska berättelser om sexuella övergrepp.2404 HD:s kriterier 
och Gregows artikel har dock haft inflytande i rättstillämpningen, sannolikt 
särskilt i tiden mellan 1996 och 2005.2405 Eftersom barn i allmänhet inte 
har tillräcklig verbaliseringsförmåga – och de erfarenheter som krävs för en 
detaljrik, preciserad och nyanserad utsaga – är det svårt för barn att prestera 
en utsaga som anses fullt tillförlitlig i enlighet med dylika kriterier.2406 Detta 
tillsammans med att en videoutsaga anses ha lägre bevisvärde än en utsaga 
inför rätta, medför enligt Diesen att barn ges ett konsekvent bevishandikapp 
i förhållande till vuxna.2407

2399. Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2006-09-06 i mål nr B 489-06. Ett ytterligare 
sådant mål där förhörstekniken påverkade bevisvärdet av barnets uppgifter är Hovrätten för 
Nedre Norrlands dom 2011-09-14 i mål nr B 1277-10. Tydligt ledande frågor användes vid 
de videoinspelade förhören.

2400. Svea hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11.
2401. Gregow (1996) s. 517 f.
2402. Gregow (1996) s. 517 f. Se även t.ex. Sutorius & Kaldal (2003) s. 331 ff.
2403. Se t.ex. Severin (1997). Se även Lindblad (2010) och Lundh (2010) för en senare 

diskussion om beviskriterier vid trovärdighetsbedömning, samt Schelin (2007).
2404. Se Leander (2007) med hänvisningar.
2405. Lundh (2010) s. 855.
2406. Se även Sutorius & Kaldal (2003) s. 187.
2407. Diesen (2005b) s. 200.
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HD uttalade i NJA 2010 s. 671 att det vid bedömning av trovärdighet i 
utsagor ofta finns anledning att lägga vikt vid främst sådana faktorer som 
avser innehållet i berättelsen som sådan. Det kan exempelvis avse i vad 
mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig 
i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, 
svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan 
i avgörande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma 
utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller 
av icke-verbala faktorer i övrigt.2408 I det aktuella fallet (NJA 2010 s. 671) 
hade målsäganden berättat i viss detalj om två övergrepp, men hade dess-
förinnan i utredningar flera gånger svarat nekande på frågan om det hade 
förekommit övergrepp. Målsägandens förklaring var att han skämdes och 
antog att han inte skulle bli trodd. HD bedömde dock, mot bakgrund av 
att berättelsen var detaljfattig, kortfattad och vag, att bevisningen inte var 
tillräcklig för fällande dom.

I en hovrättsdom från 2012 hade barnen inledningsvis haft svårt att 
berätta och ibland förnekat att vissa händelser hade inträffat, men i senare 
förhör berättat mer eller mindre detaljerat om samma händelse.2409 Hovrät-
ten menade att utifrån HD:s riktlinjer skulle dessa omständigheter försvaga 
trovärdigheten av det barnen till slut ändå berättat. Hovrätten kunde dock 
konstatera att det i målet framkommit uppgifter om att barnen på olika 
sätt påverkats till att inte berätta och att de därför varit rädda. Det var 
därför förståeligt att de inledningsvis inte velat berätta så mycket, och i sig 
inte ägnat att inverka negativt på deras trovärdighet.

I ett annat hovrättsfall från 2012, angående grov våldtäkt mot barn, 
hade barnets berättelse förändrats från första förhöret då flickan var 
knappt tre och ett halvt år till senare förhörstillfällen då hon var knappt 
fem och senare sju och ett halvt år. I de inledande förhören var flickans 
berättelse detaljfattig, hon hade i princip inte berättat om något sexuellt 
umgänge. Berättelsen fylldes ut över tid och hon hade under åren olika 
ord för det (påstådda) sexuella umgänget. Även om domstolen inte fann 
anledning att tro att flickan medvetet skulle ha hittat på det hon berättat 
om – och det saknades skäl att tro att någon medvetet skulle ha påverkat 
flickan att berätta på det sätt som hon hade gjort – medförde vissa osäker-
hetsfaktorer kring flickans uppgifter och hur de kommit fram att åberopad 
bevisning bedömdes vara otillräcklig; det kunde ha skett omedveten påver-
kan från familjehemsmamman.2410

Referenten i NJA 2010 s. 671 poängterar att bedömningen att en per-
son och hans eller hennes berättelse är trovärdig, inte behöver innebära att 

2408. Referenten tillägger som exempel på detta – med stöd av Schelin – grad av nervosi-
tet eller säkerhet, benägenhet att fästa eller slå ned blicken, röstläge, emotionella reaktioner, 
gester eller rörelsemönster. Se vidare NJA 2010 s. 671.

2409. Svea hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11.
2410. Göta hovrätt dom 2012-05-31 i mål nr B 978-12.
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464 Vägen genom straffprocessen

uppgifterna är tillförlitliga. Personen kan av något skäl vara övertygad om 
att berätta sanningen, fastän uppgifterna delvis har sin grund i inbillning, 
sammanblandning, suggestion, annan yttre påverkan på minnet eller omed-
vetna förskjutningar i minnesbilden. Så uttalades i ett hovrättsavgörande 
att barnens uppgifter – som bedömdes ha mycket hög trovärdighet – var 
tillförlitliga i den utsträckning som är att förvänta ifråga om gärningar som 
består av upprepade och likartade övergrepp genom misshandel, ofredande 
och kränkningar.2411 Omständigheter som enligt nämnda referent kan tala 
för att målsägandens uppgifter är mindre tillförlitliga anges vara exem-
pelvis att det finns personliga motsättningar mellan målsäganden och den 
tilltalade eller att målsäganden annars kan ha skäl att rikta sanningslösa 
beskyllningar mot den tilltalade.2412

Inte sällan framhålls i avgöranden just att barnet saknar motiv att san-
ningslöst beskylla föräldern/föräldrarna för brott.2413 I en tingsrättsdom 
konstaterades att två söner redovisat detaljer som tydde på att det berät-
tade var självupplevt, och det hade inte framkommit att de skulle ha någon 
anledning att oriktigt vilja beskylla sin pappa för något som denne inte 
gjort. Tvärtom hade det framkommit att båda pojkarna tyckte mycket om 
sin pappa.2414 I en annan tingsrättsdom konstaterades likaledes att inget i 
den treårige pojkens berättelse, som bedömdes nyansrik och självupplevd, 
tydde på att han berättat som han gjort på grund av ilska mot fadern. 
Tvärtom hade han visat viss ovilja inför att berätta och det var enligt tings-
rätten tydligt att han var fäst vid sin pappa.2415

Vidare kan frågan exemplifieras av ett hovrättsavgörande där en åttaårig 
pojkes uppgifter bedömdes som konsekventa och måttfulla utan motsägelser 
eller överdrifter.2416 Trots sin unga ålder, hade han i förhöret på ett detaljerat, 
nyanserat och trovärdigt sätt redogjort för såväl de påstådda övergreppen 
som för andra omständigheter av betydelse i målet. Han hade lämnat upp-
gifter om sådana enskildheter som borde vara svåra att återge om det inte 
var så att han också upplevt dem. Det anmärktes också att han varit berörd 
och tagen när han berättat om händelserna. Vidare uppmärksammades att 
pojken känt oro över att de uppgifter han lämnat till polis angående för-
äldrarnas agerande skulle föras vidare till dem. Det framgick att han tyckte 
mycket om sina föräldrar och att han, när han skulle placeras i jourhem, ville 

2411. Göta hovrätt dom 2012-07-02 i mål nr B 979-12.
2412. Också den frestelse som kan finnas för vissa målsägande att få skadestånd bör enligt 

referenten beaktas, samt om målsäganden har behov av förklaring i förhållande till sin familj. 
NJA 2010 s. 671, referentens tillägg p. 2 och 3.

2413. Se t.ex. tidigare refererade Svea hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11, där 
det konstaterades inte framkommit något motiv för att barnen sanningslöst skulle vilja an-
klaga sina föräldrar för brott, och Svea hovrätt dom 2012-10-30 i mål nr B 2430-12, där 
det inte heller framkommit någon rimlig anledning för barnen att sanningslöst beskylla sina 
föräldrar för brott.

2414. Norrtälje tingsrätt dom 2005-05-11 i mål nr B 697-05.
2415. Sundsvalls tingsrätt dom 2011-12-14 i mål nr B 953-11.
2416. Svea hovrätt dom 2011-04-11 i mål nr B 5045-10.
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återvända hem. Således hade enligt hovrätten inte framkommit något som 
tydde på att pojken skulle ha någon som helst anledning att felaktigt anklaga 
föräldrarna för brott. Föräldrarna hade heller inte kunnat hitta någon rimlig 
förklaring till de uppgifter som pojken lämnat.

För ansvar krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att det har gått till 
på det sätt som åklagaren påstår, dvs. att möjliga alternativa förklaringar 
kan uteslutas.2417 Detta lägger en form av förklaringsbörda  på vårdnadsha-
vare för skador som orsakats barnet. Ett sådant exempel utgörs av tidigare 
nämnda hovrättsdom angående synnerligen grov misshandel: Den medicin-
ska utredningen i målet talade starkt mot att skadorna uppkommit genom 
att barnet fastnat eller slagit sitt huvud mot spjälsängen, hävt sig upp i 
babygymmet och fallit med huvudet mot golvet, eller att barnet ramlat från 
en soffa ned på ett mjukt underlag. Det faktum att fadern lämnat dessa 
förklaringar först i hovrätten, ansågs också i sig graverande och svårförstå-
eligt, även om fadern var chockad och plågades av svåra skamkänslor.2418

Barnets ålder är en faktor som är betydelsefull när det gäller bedöm-
ningen av barnets utsaga. I NJA 1994 s. 268 bedömdes bevisvärdet av 
uppgifter från en två år och åtta månader gammal flicka. Flickan hade 
inte kunnat höras vare sig under förundersökningen eller i domstolarna, 
och moderns uppgifter om barnets reaktioner och yttranden fick i stället 
betydelse vid bedömningen. HD uttalade att när ett så litet barn lämnar 
uppgifter om en persons beteende mot barnet, kan de inte ensamma utgöra 
bevis för att det förekommer sådant handlande som i det aktuella fallet 
skulle utgöra våldtäktsbrott. Detsamma gäller ifråga om barnets reaktioner 
och allmänna beteende. I sådana fall kan enligt HD den tilltalades skuld 
anses ställd utom rimligt tvivel bara om åtalet för våldtäkt finner klart stöd 
av annan utredning, exempelvis gynekologiska fynd eller DNA-analyser av 
sperma som anträffats på eller i barnets kropp.

I ett hovrättsfall bedömdes en fyraåring ge starkt intryck av att tala 
sanning om att hennes mamma slagit henne.2419 Flickan hade vissa syn-
liga skador, och hade berättat för förskolepersonal att det var mamman 
som orsakat det märke på låret som hon hade. Moderns förklaring var 
att flickan blivit slagen av en okänd pojke på gården och ramlat i trappan 
omedelbart därefter. Utan hinder av att de närmare omständigheterna inte 
var utredda, dömdes moden för ringa misshandel. Ett annat exempel på 
bedömning av ett litet barns utsaga utgörs av ett hovrättsfall om våldtäkt 
mot barn.2420 Det var i målet klarlagt att en fyraårig flicka rört med sin 
tunga på en vuxen mans könsorgan. Mannen hävdade att det skett helt 

2417. Angående bevisprövning genom uppställande av alternativa hypoteser, se t.ex. Sche-
lin (2007) s. 60 ff.

2418. Svea hovrätt dom 2012-03-26 i mål nr B 786-12. Se avsnitten 5.2.2.2 och 5.2.6.1 
ovan.

2419. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-03-19 i mål nr B 3481-11.
2420. Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-04-18 i mål nr B 4816-11.
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överraskande, medan flickan berättat att han uppmanat henne göra så. 
Barnets berättelse bedömdes vara klar och detaljerad, men eftersom hon 
endast var fyra år måste utsagan bedömas med stor försiktighet och ha 
ytterligare stöd i utredningen.

Betydelsen av s.k. stödbevisning  framgår av många rättsfall på området, 
och har varit föremål för ingående diskussion i doktrinen.2421 Det finns inget 
formellt krav på stödbevisning – ett sådant krav skulle utgöra ett ingrepp 
i såväl den fria bevisprövningen som den fria bevisvärderingen2422 – men 
brister i huvudbevisningen kan innebära ett behov av ytterligare bevisning 
som stöd.2423 Ett hovrättsavgörande från 2007, avseende bland annat grov 
våldtäkt mot barn mot en 11-årig styvson, utgör exempel på en bedömning 
där en hovrätt biföll ett åtal där två videoinspelade förhör utgjorde den 
huvudsakliga bevisningen i målet och där visst ytterligare stöd fanns.2424 
Hovrätten fann ingen kritik mot polisförhörens genomförande och bedömde 
pojkens uppgifter som tillförlitliga och trovärdiga. I målet fanns även vitt-
nesmål från pojkens familjehemsmor, en psykolog och en psykoterapeut, 
som stödde pojkens uppgifter.

I ett annat hovrättsmål var en fader åtalad för att vid flera tillfällen 
ha misshandlat sin åttaårige son.2425 Bevisningen i målet utgjordes främst 
av uppspelning av polisförhör med pojken, och även med beaktande av 
den försiktiga bedömning som måste göras utifrån att rätten och parterna 
inte kunde ställa ytterligare frågor till pojken, fann hovrätten pojken vara 
både trovärdig och tillförlitlig. Faderns berättelse bedömdes som knapp-
händig och osammanhängande, och pojkens uppgifter fann därtill stöd i 
rättsintyg och vittnesuppgifter. I en annan hovrättsdom från 2006, som 
rörde en styvfars upprepade misshandel av en nioårig styvson, fanns inget 
i målet som gav stöd för de skador som pojken berättat om, dvs. ingen 
dokumentation av skador och inga vittnesuppgifter.2426 Pojkens beskriv-
ning var också vag och saknade tidsangivelser. Att pojken strax före det 
första polisförhöret haft samtal med en socialsekreterare om händelserna 
var också något som hovrätten beaktade i bedömningen av värdet av poj-
kens uppgifter. Styvfadern kunde därför endast dömas för en misshandels-
gärning som han erkänt.

I relation till barnets berättelse som bevisning, kan avslutningsvis note-
ras att frågan om anlitande av psykologisk expertis för trovärdighetsbe-

2421. Se t.ex. Schelin (2007) s. 40 f. och 383, och särskilt Lainpelto (2012) vars slutsats är 
att stödbevisningsbegreppet inte längre bör tillämpas i svensk rätt, a.a. s. 312.

2422. Lainpelto (2012) särskilt s. 284 f. och Gregow (1996) s. 515 om att ett sådant krav 
skulle strida mot principen om fri bevisprövning. Att kravet också skulle strida mot den fria 
bevisvärderingen följer enligt Lainpelto av att beviset i sådant fall skulle åsättas ett förutbe-
stämt maximalt bevisvärde utan hänsyn till domarens fria prövning, Lainpelto (2012) s. 285.

2423. Lainpelto (2012) s. 290.
2424. Göta Hovrätt, dom 2007-02-09 i mål nr B 2404-06.
2425. Svea Hovrätt, dom 2006-04-27 i mål nr B 7538-05.
2426. Svea Hovrätt, dom 2006-09-01 i mål nr 5716-06.
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dömning av barns utsagor har varit föremål för diskussion under lång 
tid.2427 På 1980-talet fram till mitten av 1990-talet försökte åklagare kom-
pensera barnets bevissvårigheter genom att kalla in sakkunniga  psykologer 
som uttalade sig till stöd för barnets trovärdighet. Exempelvis uttalade HD, 
i NJA 1992 s. 446, att anlitande av psykologiska experter i mål om sexu-
albrott i en del fall torde kunna utgöra en värdefull hjälp för domstolarna 
när de hade att göra en trovärdighetsbedömning. Experter ansågs kunna 
bidra med nyttig bakgrundsinformation och fästa rättens uppmärksamhet 
på möjliga felkällor. HD uttalade dock vissa reservationer i sammanhanget, 
till exempel att domstolarna inte okritiskt kan utgå från vad som sägs av 
anlitade psykologiska experter, och att fråga inte är om tillämpning av 
någon exakt vetenskap. För att risken för partiskhet så långt som möjligt 
ska förebyggas ansågs det enligt HD vara angeläget att domstolen utser den 
sakkunnige, och att när det gäller barn kan domstolen behöva synpunkter 
också från barnpsykolog med klinisk erfarenhet (inte enbart vittnespsyko-
log). Med tiden och i synnerhet när kvaliteten i psykologiskt sakkunnigas 
utlåtanden visade sig alltför skiftande och ibland undermålig, blev domsto-
larna skeptiska till denna möjlighet, som numera används sällan.2428

I ett relativt nyligt (och ovan berört) rättsfall, NJA 2010 s. 671, tillägger 
referenten att anlitande av beteendevetenskapliga experter i mål om sexu-
albrott i en del fall kan utgöra en värdefull hjälp för domarna. Referenten 
anser att domstolarna i varje särskilt fall noga bör pröva om det finns 
behov av ett sakkunnigförordnande, men att det ifråga om just bedömning 
av trovärdigheten hos någon som hörs eller har hörts inför rätten, så gott 
som aldrig finns skäl att förordna en sakkunnig. Den typ av psykologisk 
expertis som har kommit att kallas till rätten under 2000-talet har främst 
avsett minnespsykologiska aspekter på vittnesuppgifter.2429

6.2.4 Sammanfattande diskussion: barns deltagande och 
rättsväsendets anpassning

”Rettsapparatet klarer ikke å avhjelpe at barn er barn.”2430

Föräldrars våld och övergrepp mot barn utgörs av gärningar som ofta är 
svåra att bevisa. Inte sällan saknas vittnen och annan bevisning än bar-
nets utsaga. Grundläggande är att brottmålsrättegången ska garantera att 
domen – när den är fällande – blir materiellt riktig. Därför har åklagaren 
ålagts den fulla bevisbördan för vad den tilltalade gjort sig skyldig till, 
och brottet såsom åklagaren beskrivit det ska, för fällande dom, vara ställt 

2427. Se t.ex. NJA 1992 s. 446 där referenser ges till diskussionen. För kritisk diskussion 
av mer aktuellt datum, se t.ex. Sjöberg (2002).

2428. Diesen (2005b) s. 201.
2429. Diesen (2011a) s. 214.
2430. Nielsen (2001) s. 401. Se även diskussion om detta på angiven sida.
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468 Vägen genom straffprocessen

utom rimligt tvivel. Av grundläggande betydelse är också att rättegången 
uppfyller de krav som EKMR uppställer för en rättvis rättegång .

Prövningen i brottmål bygger på omedelbarhetsprincipen: Att endast 
det som förekommit vid huvudförhandlingen får läggas till grund för 
domen, och domstolens ledamöter ska få ta del av bevisning direkt vid 
huvudförhandling och inte i förmedlad form. Att barns utsagor som regel 
särbehandlas i detta avseende – genom videouppspelning i rätten – leder 
ofrånkomligen till något som kan kallas ett bevishandikapp och försvå-
rar barnets tillgång till rättvisa. Samtidigt har denna hantering sin grund 
i vad som förstås som barnets intressen och barnets bästa: Att skyddas 
från den psykologiska press som deltagande i en brottmålsrättegång kan 
innebära.2431

Att den utredning som ligger till grund för åtalet har genomförts på ett 
gediget sätt är helt avgörande för om barnet som målsägande får en rättvis 
prövning. Betydelsefullt är i vilken mån övrig bevisning har säkrats, och 
inte minst hur förhör med barnet har skett – i förhållande till kunskap, 
förhörsmetodik och hänsyn till det enskilda barnet. Ett hovrättsavgörande 
från år 2012 åskådliggör brister i detta hänseende:

Att helt undvika ledande frågor är i många fall inte möjligt i förhör med barn. 
I förhören med […], […] och […] framstår emellertid antalet ledande frågorna 
som anmärkningsvärt många. Mot bakgrund av barnens låga ålder framstår 
vissa av förhören dessutom som långa. Alla barnen framför att de är trötta – och 
i vissa fall även hungriga – och att de vill åka hem. Trots detta fortsätter förhörs-
ledaren att ställa frågor och konfronterar dessutom barnen med uppgifter som 
de lämnat till personal på förskolan samt uppgifter som barnets syskon lämnat 
i polisförhör.2432

Som konstaterades i den avslutande diskussionen avseende förundersök-
ning (avsnitt 6.1.6 ovan) är den svenska regleringen svag i förhållande 
till krav på särskilda kunskaper hos den som förhör barn: Förhöret bör 
hållas av en person med särskild kompetens för uppgiften.2433 Att någon 
med särskild sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi biträder vid för-
höret är också (endast) en rekommendation, och det förutsätter dessutom 
att barnets utsaga är av avgörande betydelse för utredningen och att det 
anses vara vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets 
beskaffenhet.2434 Att förhör med barn håller hög standard och sker på barn-
vänligt sätt där barnet är tryggt i förhörssituationen, gagnar såväl brotts-
utredningen (samhället), som målsäganden (barnet) som den misstänkte 
(föräldern). Användande av särskild sakkunskap vid förhör är en sådan 

2431. Angående denna tillämpning av barnets bästa, se t.ex. Diesen (2005b) s. 196. Se 
dock även Nielsen & Snare (1998) s. 157 f. för en kritisk diskussion angående offrets (ibland 
påtvingade) deltagande i processen.

2432. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-10-09 i mål nr B 241-12. Barnen var 
i detta fall 4,5 och 6 år.

2433. 18 § FuK.
2434. 19 § FuK.
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åtgärd som har ansetts kunna uppväga de nackdelar som en videoinspelad 
utsaga med barnet innebär även för den misstänkte och hans eller hennes 
försvar.2435

Som framgått i avsnitten ovan har den svenska praktiken länge varit 
sådan att förhör med barn under 15 år videoinspelas under förundersök-
ningen, för att därefter uppspelas vid rättegången. Barn som är 12 år och 
äldre hörs ibland i rätten och undantagsvis förekommer också att yngre 
barn (från 9–10 år) hörs, vanligen som komplement till videoutsaga.2436 
Genom att betona att barnet ska skyddas från deltagande i rätten, begrän-
sas barnets möjligheter till rättvisa och upprättelse.2437 I andra länder är det 
mer vanligt att videoinspelade förhör med barn kompletteras med att bar-
net hörs i rätten, antingen skyddad genom en skärm för att slippa möta för-
övaren, genom interaktiv två-vägs videolänk från ett angränsande rum eller 
(åtminstone) genom envägs videolänk där förhörsledare ställer frågor.2438 
Genom dylika tekniska lösningar kan barnet svara på kompletterande frå-
gor utan att på traditionellt sätt vara fysiskt närvarande i rättegångssalen, 
och därmed konfronteras med den tilltalade och utsättas för korsförhör. 
Tillvägagångssätt av den typen har arbetats fram med en samtidig stöd-
struktur omkring barnet, för att ge information och råd före, under och 
efter rättegången. Målet har varit att barnet ska kunna avge sin utsaga på 
det sätt som bäst passar det individuella barnet.2439

Därtill kan den svenska praktiken, som visserligen innebär ett starkt 
skydd mot påfrestningar, vara negativ i förhållande till barnets möjlighet 
att delta och komma till tals. I en studie där barn som utsatts för sexu-
ella övergrepp djupintervjuats angående sina erfarenheter och upplevelser i 
mötet med rättsväsendet, framkom att barnen (som var 9–15 år) ansåg det 
vara viktigt att känna sig aktiva i den rättsliga processen; de föredrog att 
känna sig som ett aktivt subjekt istället för att vara ett passivt objekt.2440

En svensk studie baserad på intervjuer med åklagare som handlagt bar-
närenden (angående sexuella övergrepp mot barn) visar att dessa till stor 
del är motvilliga att acceptera att barn deltar personligen i domstol, som ett 
komplement till videoförhör, för att rättegången i sig inte anses lämplig för 
barn.2441 Åklagarna vill att barn ska kunna inkluderas i ett rättssäkert rätts-
system, men en förutsättning för det anses vara att barnet deltar i rätten 
personligen. I intervjuerna framhöll åklagarna framförallt barns begräns-
ningar, istället för att identifiera vad som behöver utvecklas för att skapa en 

2435. Målet S.N. mot Sverige, dom 2 juli 2002, i skiljaktig mening av domarna Türmen 
och Maruste.

2436. Diesen (2005b) s. 199 och Diesen & Diesen (2009) s. 160.
2437. Se särskilt Diesen (2005b) s. 199.
2438. Hanna m.fl. (2012), Landström & Granhag (2010), Back m.fl. (2011), Back, Gus-

tafsson & Berterö (2012).
2439. Back, Gustafsson & Berterö (2012).
2440. Back (2012) s. 36. Se vidare Back m.fl. (2011).
2441. Back (2012) s. 34. Se även Back, Gustafsson & Berterö (2012).
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bättre situation för barnen. Flera åklagare i studien framhöll dock att det 
borde finnas en mer flexibel reglering avseende när barn kan närvara och 
delta i rättsprocessen.2442

Utöver det förhållandet att videoinspelade förhör med barn anses ha 
lägre bevisvärde än utsagor avgivna inför rätta (såsom den tilltalades), har 
studier även visat att videoförhören ger distans i förhållande till barnets 
berättelse.2443 Det videoinspelade barnet upplevs som mindre trovärdigt 
och tillförlitligt än barn som avger sin berättelse inför domstol.2444 Det 
videoinspelade barnet ges endast ett tillfälle att lämna sin berättelse, och 
domstolen har ingen möjlighet att ställa kompletterande frågor i relation 
till oklarheter som uppkommit under förhandlingen.2445

I EU-direktivet angående minimirättigheter för brottsoffer anges att med-
lemsstaterna ska säkerställa att kontakt kan undvikas mellan ett brottsoffer 
med speciella skyddsbehov (t.ex. barn) och förövaren i lokaler där straff-
rättsliga förfaranden genomförs. Den visuella kontakten mellan brottsoffer 
och förövare ska förhindras – även under avläggande av förhörsutsaga – 
med lämpliga hjälpmedel inklusive kommunikationsteknik.2446 Med sådana 
åtgärder kan möjliggöras att barn yngre än 15 år i större utsträckning när-
varar vid domstolsförhandlingar och framför allt att videoinspelade förhör 
kan kompletteras med kommunikation (frågor till barnet) via videolänk 
eller andra tekniska arrangemang. Avgörande vid bedömning av lämpliga 
arrangemang borde enligt min mening rimligen låtas vara barnets bästa 
i det enskilda fallet: Barnets ålder, behovet av att skydda barnet från att 
konfronteras med förövaren, och vad som kan vara tillräckligt stöd och 
information i deltagandet, måste bedömas utifrån varje enskilt fall.

Som konstateras i citatet som inleder detta avsnitt kan rättssystemet 
aldrig avhjälpa att barn är barn. Att ett barn är målsägande – att måls-
äganden är ett barn – kan och får inte rubba det faktum att straffrätts-
systemet kräver särskilda rättssäkerhet sgarantier och genomgående högt 
ställda krav. Den centrala frågan är därför hur rättssystemet kan hantera 
att målsäganden på grund av sin låga ålder som regel inte kan prestera en 
utsaga jämförlig med en vuxens, och inte likt en vuxen kan ta plats i rätten 
utan särskilda hänsyn tagna och reglerade.

Vidare är i sammanhanget värt att notera att medan förundersöknings-
regleringen har ett särskilt skyndsamhetskrav  och angivna tidsfrister för 
ärenden där målsäganden inte fyllt 18 år och brottet riktats mot målsä-
gandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fäng-
else i mer än sex månader (2 a § FuK), samt rekommendation om särskild 

2442. Back, Gustafsson & Berterö (2012).
2443. Hanna m.fl. (2012) s. 185, Back, Gustafsson & Berterö (2012).
2444. Landström & Granhag (2010). Se även Landström, Willén & Bylander (2012) 

s. 202 med hänvisningar.
2445. Back, Gustafsson & Berterö (2012).
2446. Art. 19 och 23.3 Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av mini-

minormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem.
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kompetens och biträdande sakkunskap  vid barnförhör oavsett barnets roll 
i processen (18 och 19 §§ FuK), finns ingen dylik särreglering för barn som 
målsägande ifråga om rättegången i brottmålet. I de fall barn är unga lagö-
verträdare enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) – dvs. vid brottmål mot barn– ska som huvudregel 
målet handläggas av lagfarna domare och nämndemän som särskilt har 
utsetts av domstolen att handlägga sådana mål.2447 Sådana mål ska också 
enligt lag alltid behandlas skyndsamt och inom särskilda tidsfrister.2448 Med 
andra ord finns för unga lagöverträdare särskilda skyndsamhets- och kom-
petenskrav både avseende utredning och domstolsprövning.2449

Specialisering skravet avseende mål om unga lagöverträdare infördes år 
1995, mot bakgrund av en rad fördelar som ansågs finnas med att särskilda 
domare handlägger ungdomsmål. En sådan domare sades få särskild kun-
skap och stor erfarenhet av ungdomsmål, och det var enligt förarbetena i 
sådana mål särskilt viktigt att ordföranden strävar efter att vara klar, tydlig 
och pedagogisk. Det ansågs viktigt att också nämndemännen hade förmåga 
att lyssna till och förstå vad den unge sade. Vidare angavs vid införandet att 
det var av stor betydelse att såväl ordföranden som rättens övriga ledamö-
ter var väl insatta i kriminella ungdomars problem för att finna den mest 
lämpliga påföljden. Ytterligare en fördel med ett begränsat antal domare i 
ungdomsmål var att det därmed kunde vara lättare att låta dessa få särskild 
utbildning rörande ungdomar.2450

Det kan hävdas att flera av de skäl som föranledde krav på specialise-
ring  av domare och nämndemän som dömer i mål mot barn, också gör sig 
gällande vid mål med barn som målsägande. Vid prövning i brottmål mot 
barn är det medverkande barnet idag som regel 15 år eller äldre,2451 vilket 
vanligen är fallet även när barnet är målsägande. En skillnad är dock att 
barnet som målsägande endast – om alls – medverkar i begränsad utsträck-
ning och då som bevismedel. I merparten av mål där ett barn under 15 
år utsatts för föräldrars våld och övergrepp mot barn framställs barnets 
utsaga endast i förmedlad form, och det finns idag således sällan barn 
under 15 år närvarande för domaren att vara klar, tydlig och pedagogisk 
i förhållande till och, när så är fallet, med en begränsad roll under för-
handlingen. Däremot är det – i såväl mål mot barn som mål med barn som 
målsägande – en vansklig uppgift att bedöma barnets utsaga, och behovet 

2447. Se närmare i 25 § LUL.
2448. De tidsfrister ska iakttas som är föreskrivna för åtgärder i mål där den tilltalade är 

häktad. 29 § LUL.
2449. Det särskilda skyndsamhetskravet för förundersökning anges i 4 § LUL. Tidsfristen 

är sex veckor från dagen för delgivning av brottsmisstanke. Tidsfristen för utredningar där 
barn är målsägande är tre månader från att någon är skäligen misstänkt, 2 a § FuK.

2450. Prop. 1994/95:12 s. 83 ff. När reformen utvärderades visade det sig att det hade 
varit svårt för domstolarna att tillämpa det tidigare rekvisitet om lämplighet, varför rekvisitet 
ändrades till ”särskilt utsedda”. Prop. 2000/01:56 s. 21 ff.

2451. Förutom, i den mån de medverkar vid domstolsförhandlingarna, vid de undantags-
fall då bevistalan enligt 38 § LUL förs avseende yngre barn.
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av att kunna lyssna till och förstå vad barnet säger gör sig lika starkt gäl-
lande, samt betydelsen av att rättens samtliga ledamöter är väl insatta i 
våldsutsatta barns problem gör sig gällande med betydande styrka.

I den s.k. Målutredningen, som lade fram sina förslag år 2000, analyse-
rades om behov fanns av särskilda åtgärder för vissa måltyper i organisa-
toriskt eller processuellt hänseende i syfte att åstadkomma särskild snabb-
het eller särskild kompetens i domstolsförfarandet.2452 Avseende särskilda 
åtgärder för att uppnå särskild kompetens, bedömdes sådana behov före-
ligga när den juridiska komplexiteten är stor eller när förfarandereglerna i 
hög grad avviker från de allmänna processrättsliga reglerna samtidigt som 
målunderlaget är klart begränsat, alternativt när det för en korrekt pröv-
ning av saken krävs fackkunskap som inte kan, eller av processekonomiska 
skäl inte bör, mötas genom sakkunnigbevisning .2453 Att det finns behov av 
särskilt bemötande – exempelvis i förhållande till personer som har varit 
utsatta för traumatiska händelser eller som på grund av deras låga ålder 
har särskilt svårt att medverka i rättegången – ansågs inte motivera sådana 
särskilda åtgärder. Istället konstaterades att utgångspunkten måste vara att 
alla domare är väl skickade för den uppgiften (dvs. bemötandet) och att om 
några domare har ett särskilt intresse av eller särskild fallenhet för att hand-
lägga mål med exempelvis unga målsäganden och traumatiserade brottsof-
fer, är det dessutom möjligt att genom domstolsintern specialisering  se till 
att dessa domare får en större andel av eller alla domstolens sådana mål. 2454

Diesen lyfter fram att det i flera europeiska länder tvärtom är en själv-
klarhet att de som ska döma i mål med barn – som förövare eller som 
offer – har en särskild barnkompetens eller i vart fall att man på rutinmäs-
sig basis förstärker rätten med sakkunniga ledamöter eller förordnar sär-
skilda sakkunniga i barnmål.2455 En brist i detta sammanhang kan vara att 
det i Sverige saknas offentlig auktorisation av sakkunniga: Det kan vara 
svårt för domstolen att veta vilka som är lämpliga för ett visst sakkunnig-
uppdrag, och att bedöma expertens vetenskapliga kompetens och auktori-
tet. Detta anses i sig kunna vara en av orsakerna till att det i praktiken är 
ganska sällsynt att domstolen utser egna sakkunniga .2456 Därtill kan den 
ökade specialisering som skett hos polis och åklagare ”hjälpa föga” så 
länge det i domstolen inte finns – eller tillförs – tillräcklig kompetens att 
göra kvalificerade bedömningar. Istället finns risk att vissa svåra bedöm-
ningar blir alltför ytliga eller till och med fördomsbaserade.2457

I relation till handläggningstider hörde till Målutredningens utgångs-
punkter att den allmänna ordningen för domstolsprövningen måste kunna 

2452. SOU 2010:44.
2453. SOU 2010:44 s. 342.
2454. SOU 2010:44 s. 345. Angående specialiserade domstolar, se även Ekelöf & Boman 

(1997) s. 105 ff.
2455. Diesen (2011a) s. 178.
2456. Diesen (2011a) s. 214.
2457. Diesen (2011a) s. 216 f.
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sörja för att alla mål avgörs så snart som möjligt och inom rimlig tid, men 
också att det i vissa undantagssituationer kan finnas behov av särskilda 
åtgärder för att uppnå särskild skyndsamhet . En sådan situation ansågs 
vara när särskilt skyddsvärda eller utsatta personer är parter och utgången 
i målet har betydelse för deras grundläggande levnadsbetingelser.2458 Som 
exempel på sådana skyddsvärda eller utsatta personer angavs personer som 
ansöker om asyl i Sverige. Asylsökande påverkas extra mycket av en pågå-
ende domstolsprocess och är under förfarandet många gånger under en 
särskilt stor psykisk press. Det ansågs vara viktigt med ett extra snabbt 
förfarande eftersom utgången i målet, dvs. om den asylsökande beviljas 
uppehållstillstånd, är av avgörande betydelse för hur personens framtid 
kommer att gestalta sig.2459 Barn som är målsägande vid föräldrars brott 
mot deras liv, hälsa, frihet eller frid berördes inte i detta sammanhang.2460

Med tanke på att ett stort antal typer av mål idag ska prioriteras och ges 
förtur, vore det enligt min mening rimligt att också brottmål med barn som 
målsägande tillhörde den skaran.2461 I likhet med exemplet asylsökande är 
våldsutsatta barn sådana parter (målsäganden) som påverkas extra mycket 
(av en pågående domstolsprocess avseende en förälder) och är under för-
farandet inte sällan under psykisk press med behov av att kunna lägga 
processen bakom sig. Väntan på en rättegång kan upplevas lång mätt i 
ett barns tidsperspektiv  och utveckling. Detta gäller oavsett om barnet 
får (eller behöver) delta aktivt i processen eller inte: Processen påverkar i 
många fall barnet oavsett. Utgången i målet, dvs. om föräldern döms för 
brott mot barnet – eller att denne frikänns – är inte sällan av avgörande 
betydelse för hur barnets tillvaro kommer att gestalta sig.

2458. SOU 2010:44 s. 335.
2459. SOU 2010:44 s. 336.
2460. Det framgår dock att Barnombudsmannen och Brottsoffermyndigheten – i en förstu-

die – ansett att specialisering för domare i mål som rör barn, både som förövare och brottsoffer 
(tilltalade och målsägande), är nödvändig. Bl.a. efterfrågas kunskaper i utvecklingspsykologi, 
förhörsmetoder avseende barn, ytterligare kunskaper inom det medicinska området för att 
kunna bedöma orsaken till skador på små barn som inte kan berätta vad de varit med om samt 
fördjupade kunskaper om hur barn i risk reagerar. Se SOU 2010:44 s. 125. Brottsoffermyndig-
heten anger också i sitt remissvar till utredningen att det är mer påfrestande för ett barn (vare 
sig barnet är förövare eller brottsoffer) än för vuxna att behöva sväva i ovisshet om när en 
eventuell lagföring kommer att ske. Se Yttrande över betänkandet Mål och medel – särskilda åt-
gärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44), Brottsoffermyndigheten, dnr 09052/2010.

2461. Om en stor del av alla mål är förtursmål, får de mål som inte är av förturskaraktär 
förstås låg prioritet. Se vidare angående de olika förtursreglerna i SOU 2010:44 s. 167 ff. och 
347 ff.
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6.3 Processens slutdestination
6.3.1 Om ingripandets mål
”Stora ansträngningar bör göras för att komma till rätta med en intagens 
personliga och sociala problem för att på så sätt minska risken för ny 
brottslighet efter straffverkställigheten.”2462

Vägen genom straffprocessen har gått från förundersökning (6.1) via rät-
tegång i brottmål (6.2) till en avslutning i detta delkapitel (6.3) om pro-
cessens slutdestination och barnets skydd mot fortsatt utsatthet. Proces-
sens slutdestination utgörs av verkställighet av utdömd påföljd. Detta är 
ett oundgängligt led i straffrättssystemet; utan verkställighet skulle lagen 
riskera att förlora sin avskräckande verkan och få mindre betydelse för 
normbildningen i samhället.2463 Genom att det blir en konsekvens för den 
som bryter mot straffregeln visar rättsordningen att den menar allvar med 
det förbud eller påbud som kriminaliseringen innebär.2464

Det är också, som inledningscitatet visar, på denna nivå av straffrättssys-
temet som förutsättningar anses finnas att ta individuella hänsyn på olika 
sätt. I 1988 års påföljdsreform tydliggjordes att ambitionen ska behållas att 
inom ramen för de utdömda påföljderna så långt som möjligt genom stöd 
och hjälp söka underlätta de dömdas anpassning i samhället.2465

Även om tyngdpunkten i innevarande delkapitel utgörs av straffrätts-
systemets slutstation – påföljdsinnehållet – kommer även skyddsåtgärden 
kontaktförbud att beröras i detta sammanhang (i avsnitt 6.3.4 nedan). 
Tillämpning av lagen om kontaktförbud kan sägas innebära ett statligt 
ingripande till skydd för det våldsutsatta barnet, men det är först när en 
överträdelse har skett av ett redan utfärdat kontaktförbud som regleringen 
kan betraktas som en del av det straffbelagda området för föräldrars våld 
och övergrepp mot barn (beskrivet i avsnitt 5.2 ovan). Att brott har begåtts 
mot den som ska skyddas är inget absolut krav för utfärdande av kontakt-
förbud, men en central omständighet i bedömningen av den risk för brott, 
trakasserier eller förföljelse som ska föreligga. Andra skyddsåtgärder för 
hotade, såsom sekretessmarkering och kvarskrivning i folkbokföringen,2466 
hamnar dock utanför avhandlingens omfång.2467

2462. Prop. 1987/88:120 s. 34.
2463. Lindell m.fl. (2005) s. 433. Den allmänna regeln för verkställighet av påföljd är att 

en dom, varigenom en tilltalad har fällts till ansvar, inte får verkställas förrän den har vunnit 
laga kraft. Detta kan utläsas av 30:12 st. 4 RB och huvudregeln har, som den följande fram-
ställningen kommer att visa, en del undantag.

2464. Se t.ex. SOU 2012:34, band 2, s. 137.
2465. Men samtidigt inte ha orealistiska förväntningar på kriminalvårdens möjligheter att 

rehabilitera de döma. Prop. 1987/88:120 s. 34.
2466. Se 22:1 OSL och 16 –17 §§ folkbokföringslagen (1991:481).
2467. Dessa åtgärder vidtas (i förhållande till det utsatta barnet) normalt av vårdnadsha-

vare och således i mer avlägsen följd av rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp 
mot barn än kontaktförbud. Angående barns situation som gömd, se särskilt Weinehall m.fl. 
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Inledningsvis ska noteras att en brottmålsdom inte med automatik 
påverkar vårdnadsförhållanden, dvs. det familjerättsliga förhållandet mel-
lan offer och förövare. Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge 
ska dock, enligt 6:2 a FB, barnets bästa vara avgörande, och vid bedöm-
ning av vad som är bäst för barnet ska särskilt avseende fästas vid risken 
för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller annars 
far illa. Särskilt avseende ska också fästas vid barnets behov av en nära och 
god kontakt med båda föräldrarna. Värt att nämna i sammanhanget är att 
det i vårdnadskommitténs betänkande år 2005 diskuterades huruvida en 
automatisk prövning av vårdnaden bör ske när en förälder har gjort sig 
skyldig till våld, hot, övergrepp eller annan kränkande behandling mot den 
andra föräldern eller någon annan familjemedlem.2468 Diskussionen utgick 
från den situationen att den andra (icke-förövande) föräldern inte föran-
staltar om någon ändring ifråga om vårdnad, boende och umgänge. Mot 
bakgrund av att socialnämnden enligt gällande lag (främst 6:7 FB och 5:2 
SoF) har möjlighet att väcka talan om en överflyttning av vårdnaden om 
en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till 
missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på 
ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, fann 
kommittén (liksom efterföljande proposition) att en lösning med automa-
tisk prövning inte var lämplig att införa.2469

I det följande belyses hur utfallet av straffprocessen – den (potentiella) 
straffrättsliga påföljden – kan påverka målsäganden tillika barnet och i vad 
mån den skyddar barnet mot fortsatt utsatthet. För de brott som behand-
las i denna studie är straffet, vilket framgår av straffskalorna, böter eller 
fängelse. Som framgått i tidigare kapitel (avsnitt 5.3.3 om påföljdsval), kan 
annan påföljd även vara villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande 
till särskild vård. Påföljderna kan också kombineras; exempelvis ska som 
regel villkorlig dom förenas med böter, och skyddstillsyn kan förenas med 
föreskrift om samhällstjänst eller kontraktsvård. Verkställighet av påfölj-
derna behandlas under rubrikerna icke-frihetsberövande (6.3.2) respektive 
frihetsberövande påföljder; fängelsedom (6.3.3). Ifråga om rättspsykiatrisk 
vård berörs endast vissa skillnader och likheter i relation till fängelsestraff. 
Skyddsåtgärden kontaktförbud åskådliggörs i ett särskilt avsnitt (6.3.4) 
och delkapitlet avslutas med några problempunkter angående påföljdernas 
verkställighetsinnehåll ur det våldsutsatta barnets synvinkel.

(2007). I sammanhanget ska nämnas att för ett barn som är placerat med stöd av LVU kan 
socialnämnd besluta att hemlighålla barnets vistelseort för föräldrar eller vårdnadshavare, 
14 § 2 st. 2 p. LVU, se avsnitt 3.4.3.1 ovan.

2468. SOU 2005:43 s. 121 ff.
2469. SOU 2005:43 s. 125 och prop. 2005/06:99 s. 44. Vidare uttalades i propositionen 

att socialnämnden efter sammanvägning kan göra bedömningen att någon ändring i vård-
nadsfrågan inte behöver göras t.ex. om en förälder gjort sig skyldig till våld mot den andra 
föräldern och denne inte motsätter sig att den gemensamma vårdnaden får bestå. Se prop. 
2005/06:99 s. 44.
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6.3.2 Icke-frihetsberövande påföljder
6.3.2.1 Böter

Som framgick ifråga om val av påföljd (i avsnitt 5.3.3.1 ovan) är böter 
den lindrigaste påföljden i det straffrättsliga sanktionssystemet och också 
den – antalsmässigt – vanligaste påföljden för misshandel av barn.2470 
Bötesdomar antecknas i belastningsregistret och böter tillfaller staten.2471 
Bötesverkställighet sker genom uppbörd eller indrivning, och böter som 
inte betalas får, om inte annat är föreskrivet, förvandlas till fängelse i lägst 
14 dagar och högst tre månader.2472

Att en förälder ådöms att betala böter kan för barnet innebära en för-
sämring av familjeekonomin. Bötesstraffet har tidigare kritiserats just i 
förhållande till föräldrars vålds- och sexualbrott mot barn: Genom den 
gemensamma familjeekonomin straffar påföljden indirekt även det utsatta 
barnet. I sitt brev till justitieministern år 2007 föreslog Citypolisens famil-
jevåldsgrupp, åklagare och sakkunniga vid Barncentrum i Stockholm att 
den flexibilitet som finns när brottet är grövre – och fängelsestraff kan 
bytas ut mot skyddstillsyn och kontraktsvård  – borde finnas även i lind-
rigare fall. Vidare har i studier också uppmärksammats att det kan finnas 
barnmisshandelsärenden som läggs ned just till följd av vetskapen om att 
det ändå bara kommer att bli fråga om böter.2473

I detta sammanhang – där starka skäl talar för en tydligare flexibilitet 
vid val av påföljd – kan noteras att bötesstraffet har bedömts vara min-
dre lämpligt som påföljd för unga lagöverträdare. I Ungdomsbrottsutred-
ningen konstaterades att unga lagöverträdare drabbas särskilt hårt efter-
som de ofta är betalningssvaga samt att det finns brister i kopplingen till 
den dömde vid verkställigheten: Ett utdömt bötesstraff kan lika väl betalas 
av någon annan än den unge, till exempel föräldrarna.2474 Vidare uttalades 
i samband med påföljdsreformen för unga lagöverträdare att bötesstraf-

2470. Brå (2011d) s. 42.
2471. 25:7 BrB och 3 § lagen (1988:620) om belastningsregister.
2472. Om uppbörd och indrivning av böter liksom omvandling till fängelse finns be-

stämmelser i bötesverkställighetslagen (1979:189). 25:8 BrB. Uppbörd av böter sker genom 
att den dömde frivilligt betalar böterna till RPS, och om uppbörd inte skett eller lett till full 
betalning, lämnas böterna till kronofogdemyndigheten för indrivning. Indrivning får inte ske 
förrän domen vunnit laga kraft. Böter handläggs hos kronofogdemyndigheten enligt bestäm-
melserna för allmänna mål och verkställigheten sker genom utmätning (1:6 UB). Kronofogde-
myndighetens handläggning (med regler om uppskov, avbetalningsplan, m.m.) regleras i lagen 
(1993:891) om indrivning av statens fordringar m.m. och anslutande förordning. Kronofog-
demyndigheten har även befogenhet att lägga ned bötesverkställigheten när särskilda skäl av 
social natur föranleder det (12 § bötesverkställighetslagen, 1979:189). För ett sådant beslut 
krävs att indrivning av böter skulle vara till synnerligt men för den bötfällde eller någon som 
är beroende av honom för sin försörjning. Vidare fordras att det inte är från allmän synpunkt 
påkallat att indrivning fortgår. Enligt förarbetena bör restriktivitet iakttas vid tillämpning av 
bestämmelsen, prop. 1978/79:40 s. 40.

2473. Diesen & Diesen (2009) s. 270. Se även Diesen (2011a) s. 108.
2474. Se SOU 2004:122 s. 339.
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fet inte heller är ett rationellt straff för unga lagöverträdare, då det sak-
nar rehabiliterande inslag och inte medför några möjligheter att motivera 
den unge att leva laglydigt.2475 Motsvarande argument kan framhållas mot 
böter som en lämplig påföljd för föräldrar som dömts för brott mot sitt 
barns liv, hälsa, frihet eller frid. Straffet saknar rehabiliterande inslag och 
medför inga särskilda möjligheter att motivera föräldern att i enlighet med 
6:1 FB behandla barnet med aktning för sin person. Vidare finns brister 
på grund av kopplingen till det utsatta barnet; ett utdömt bötesstraff kan 
indirekt (eller direkt) betalas av barnet.

6.3.2.2 Villkorlig dom

Påföljden villkorlig dom används vid brott som är allvarligare än att endast 
böter kan utdömas, och innebär, som framgått tidigare, i princip en var-
ning om att strängare ingripanden kan bli följden om den dömde begår nya 
brott.2476 Villkorlig dom, som är ett alternativ till fängelse, ska förenas med 
dagsböter (om inte skäl talar däremot2477) och om skäl finns och den till-
talade samtycker, med föreskrift om samhällstjänst.2478 Om skada på egen-
dom har uppkommit genom brottet, och den skadelidande samtycker, kan 
domstolen vidare föreskriva att den dömde under prövotiden ska avhjälpa 
skadan.2479

Den som erhåller villkorlig dom är underkastad en prövotid av två år 
och ska under prövotiden vara skötsam och efter förmåga försöka försörja 
sig.2480 I förhållande till målsäganden, det våldsutsatta barnet, har den vill-
korliga domen sin främsta betydelse genom att den – om den dömde inte 
iakttar vad som åligger honom enligt domen – under vissa förutsättningar 
kan undanröjas och annan påföljd bestämmas.2481

6.3.2.3 Samhällstjänst

Vid en föreskrift om samhällstjänst är den dömde skyldig att inom viss 
tid – en motsvarighet till längden på det fängelsestraff som enligt domen 

2475. SOU 2004:122 s. 340. Bötesstraffet var vid denna tidpunkt den vanligaste reaktio-
nen på ungdomars brottslighet, a.a. s. 339.

2476. 27:6 BrB. Se även Borgeke (2008) s. 82.
2477. Om inte ett bötesstraff med hänsyn till skyldighet att fullgöra samhällstjänst eller 

andra följder av brottet skulle drabba den tilltalade alltför hårt, eller om det finns andra sär-
skilda skäl mot att döma till böter, 30:8 BrB.

2478. Se 30:7 st. 2 BrB.
2479. 27:5 st. 1. I anslutning till detta ska främst beaktas intresset av att den dömde på 

ett påtagligt sätt får lära känna verkningarna av sitt brott, prop. 1986/87:106 s. 65. Bestäm-
melsen anses ha tillkommit som ett led i en mer brottsofferorienterad kriminalpolitik. Den 
består i en direkt mot brottsoffret riktad gottgörelse. Se t.ex. Jareborg & Zila (2010) s. 44.

2480. 27:3–4 BrB. Prövotiden räknas från den dag då rättens avgörande beträffande på-
följd för brottet vinner laga kraft mot den dömde; domen vinner laga kraft antingen genom 
att den dömde avger nöjdförklaring eller talan inte förs mot domen, 27:3 BrB. Om nöjdför-
klaring, se 38:1 BrB.

2481. Se 27:6 BrB.
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skulle ha dömts ut om fängelse istället valts – på sin fritid utföra oavlönat, 
samhällsnyttigt arbete i offentlig eller offentligt stödd verksamhet eller åt 
ideella organisationer enligt en arbetsplan som Kriminalvården faststäl-
ler.2482 Exempel på arbetsuppgifter kan vara upprustning av hus och lägen-
heter åt äldre och handikappade, biträde vid arkeologiska utgrävningar 
och naturvårdsprojekt, reparation av leksaker åt barnhem och försko-
lor, uppförande av lekplatser, renhållning i parker och utmed vägar samt 
besöksverksamhet i ålderdomshem och på sjukhus.2483

Vid val av samhällstjänstplats ska den dömdes personliga förhållan-
den, brottslighetens karaktär och övriga omständigheter beaktas. Brotts-
lighetens karaktär är enligt Kriminalvårdens föreskrifter särskilt viktig att 
beakta om den dömde ska placeras i verksamhet som omfattar vård eller 
omsorg, till exempel när verksamheten avser barn eller äldre.2484 Brotts-
lighetens karaktär av att vara utövad mot ett barn kan således utesluta 
samhällstjänst i verksamhet som avser barn.

Vid samhällstjänst är den dömde således inte berövad friheten och står 
oftast inte heller under någon annan tillsyn. Arbetet utförs i regel på kvällar 
och under veckoslut.2485 I relation till det barn som utsatts för brott innebär 
påföljden inget ytterligare än att föräldern har att utföra de föreskrifter om 
arbete som ådömts.

Samhällstjänst har i en utvärderingsrapport ansetts ha brister i för-
hållande till dömdas behandlingsbehov.2486 Främst har detta sin grund i 
att samhällstjänst som utdömts i förening med villkorlig dom, inte kan 
kompletteras med föreskrifter om exempelvis deltagande i påverkans- och 
behandlingsprogram.2487

6.3.2.4 Skyddstillsyn och kontraktsvård 

I likhet med villkorlig dom är skyddstillsyn ett alternativ till fängelse. 
Skyddstillsyn är en påföljd i frihet, men den som döms till skyddstillsyn 
ställs under övervakning i ett års tid och en prövotid fortgår under tre år 
från dagen för domen.2488 Skyddstillsynen avser att bidra till att den dömde 
avhåller sig från fortsatt brottslighet.

2482. Samhällstjänst kan verkställas beträffande den som dömts till skyddstillsyn redan 
från dagen för domen, om inte rätten förordnar annat. Har däremot någon dömts till villkor-
lig dom med föreskrift om samhällstjänst kan påföljden börja verkställas först när domen, 
genom nöjdförklaring eller annars, vunnit laga kraft mot den dömde. Se Lindell m.fl. (2005) 
s. 442 med hänvisningar.

2483. Prop. 1989/90:7 s. 4.
2484. KVFS 2011:5
2485. Prop. 1989/90:7 s. 4.
2486. Synpunkterna framkommer i Brå (2003) särskilt s. 44.
2487. Den grupp av dömda som särskilt nämns i detta sammanhang är grova rattfylleris-

ter, Brå (2003) s. 44.
2488. 28:4–5 BrB. Övervakningen påbörjas normalt vid dagen för domen, men rätten kan 

förordna att övervakningen ska anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den dömde. 
Vidare, om domen överklagas, kan högre rätt förordna att vidare verkställighet inte får äga 
rum, 28:5 BrB.
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En övervakare förordnas normalt av rätten, och denne ska regelbundet 
sammanträffa med den dömde, besöka den dömde i hemmet så ofta det 
behövs, och samråda med den dömdes familj och andra närstående för att 
få deras bistånd att hjälpa och stödja den dömde.2489

Övervakningen av den dömde har således inte till sitt främsta syfte att se 
till familjemedlemmars/offers säkerhet i förhållande till den dömde – utan 
snarare att generellt bidra till att den dömde avhåller sig från brott.2490 
När skyddstillsyn förenas med föreskrift om särskild behandlingsplan (s.k. 
kontraktsvård) finns dock ett syfte att lämplig behandling ska verka brotts-
avhållande. Behandlingen kan ske på institution eller i öppenvård, och kan 
även avse något av Kriminalvårdens behandlingsprogram.2491

6.3.3 Fängelsedom
6.3.3.1 Övergripande om verkställighetsinnehållet

Närmast samtliga brott som behandlas i föreliggande studie har fängelse 
i straffskalan.2492 Flera brott är också sådana som avsågs i den straffmät-
ningsreform som trädde ikraft den 1 juli 2010. Från denna tidpunkt höjdes 
straffen generellt för allvarliga våldsbrott genom att det vid bedömning av 
straffvärdet numera särskilt ska beaktas om gärningen inneburit ett allvar-
ligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.2493

Den som dömts till fängelsestraff ska enligt 26:5 BrB tas in i kriminal-
vårdsanstalt för verkställighet. Domar på fängelse kan, i princip, verkstäl-
las först när de har vunnit laga kraft.2494 När så är fallet, ska kriminalvårds-
anstalten, häktet eller rättspsykiatrisk verksamhetschef där den dömde är 
intagen omedelbart befordra domen till verkställighet. Befinner sig den 
dömde på fri fot ska kriminalvårdsstyrelsen förelägga denne att senast viss 
dag inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt där domen ska verkställas.2495

2489. 28:6 BrB, och vad gäller övervakarens uppgifter m.m. se vidare 2 och 5 kap. förord-
ning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder.

2490. I 28:7 BrB finns regler om vilka åtgärder som kan vidtas mot den som missköter en 
dom på skyddstillsyn. Flertalet sådana åtgärder ankommer det på övervakningsnämnden att 
besluta om, men det kan också föras talan i domstol om att skyddstillsynen ska undanröjas, 
se även 28:8–9 BrB.

2491. De sistnämnda berörs i avsnitt 6.3.3.2 nedan. Se avseende kontraktsvård även be-
stämmelserna i 28:6 a–b BrB.

2492. Ett undantag utgörs av förolämpning enligt 5:3 BrB som är ett rent bötesbrott, 
såvida brottet inte är grovt, och ett annat är åverkan enligt 12:2 BrB.

2493. I propositionen nämns grov misshandel, olaga frihetsberövande, grov fridskränk-
ning och grövre fall av olaga tvång, olaga hot, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn samt 
andra sexualbrott. Se prop. 2009/10:147 s. 14 och 41, 29:1 BrB och i delkapitel 5.3 ovan.

2494. 2 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid med mera. Det finns vissa undantag 
från detta, t.ex. avseende fängelsestraff jämte skyddstillsyn, se angivna lag.

2495. 9 och 10 §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid med mera. Om det förelig-
ger särskilda skäl med hänsyn till den dömdes hälsotillstånd, arbets- eller utbildningsförhål-
landen eller andra omständigheter, får Kriminalvården på ansökan av den som dömts till 
fängelse och icke är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex 
månader från den dag då domen får verkställas. Se vidare om uppskov, 10 § lagen (1974:202) 
om beräkning av strafftid med mera.
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Verkställigheten av fängelse i kriminalvårdsanstalt regleras i fängelse-
lagen (2010:610). Fängelselagen trädde i kraft år 2011 och ersatte lagen 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt. Med den nya benämningen fängel-
selag kommer det enligt propositionen till klart uttryck att ingen döms till 
fängelse för att han eller hon är i behov av vård, utan därför att han eller 
hon har begått ett brott som leder till straff.2496 Fängelselagen innehåller 
bestämmelser om den dömdes placering, sysselsättning och ersättning, fri-
tid, personliga tillhörigheter, vistelse i gemensamhet och avskildhet, besök 
och andra kontakter, särskilda kontroll- och tvångsåtgärder, hälso- och 
sjukvård, permissioner och andra tillfälliga vistelser utanför anstalt, sär-
skilda utslussningsåtgärder, varning och uppskjuten villkorlig frigivning 
samt bestämmelser om beslut och överklagande, med mera.2497

Ifråga om fängelsedom avser frihetsberövandet i sig vara straffet. Varje 
intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förstå-
else för de särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet.2498 
Målet med verkställigheten är att den intagnes anpassning i samhället 
underlättas och ska utformas så att negativa följder av frihetsberövandet 
motverkas. Verkställigheten ska – i den utsträckning det är möjligt utan att 
kravet på samhällsskydd eftersätts – särskilt inriktas på åtgärder som är 
ägnade att förebygga återfall i brott, och för varje intagen ska det upprättas 
en individuellt utformad verkställighetsplan.2499

När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff – dock minst en 
månad – har avtjänats ska den dömde som huvudregel friges villkorligt.2500 
Efter den villkorliga frigivningen gäller så en prövotid som motsvarar den 
strafftid som återstår vid frigivningen. Prövotiden är dock alltid minst ett 
år.2501 Den frigivne ska under prövotiden vara skötsam och efter förmåga 

2496. Den språkligt och systematiskt moderniserade lagen ska förena humanitet med högt 
ställda krav på säkerhet och effektivitet. Lagen omfattar verkställighet av, förutom dom på 
fängelse, fängelse som förvandlingsstraff för böter samt fängelsestraff som i slutligt beslut 
bestämts i samband med undanröjande av skyddstillsyn eller villkorlig dom (se 27:6 och 28:7 
BrB). Se vidare, prop. 2009/10:135, särskilt s. 62.

2497. 1:1 fängelselagen (2010:610).
2498. 1:4 fängelselagen (2010:610).
2499. 1:5 fängelselagen (2010:610). Nyheter i förhållandet till tidigare lag är att det åter-

fallsförebyggande arbetet kommer till särskilt uttryck i lagen liksom kravet på individuellt 
utformad verkställighetsplan för varje intagen. En annan nyhet är för övrigt att proportiona-
litetsprincip kodifierats i lagens 1:6. Se vidare prop. 2009/10: 135 s. 120 f.

2500. 26:6 st. 1 BrB. Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning – såsom att den 
dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkstäl-
ligheten – ska den skjutas upp, och ny tidpunkt anges för när den dömde ska friges villkorligt. 
När den nya tidpunkten för villkorlig frigivning bestäms ska arten och omfattningen av de 
överträdelser som föranleder uppskjutandet särskilt beaktas. Se 26:6 st. 2 och 26:7 BrB.

2501. 26:10 BrB. Det kan också enligt 26:11 BrB beslutas om att den villkorligt frigivne 
ska stå under övervakning, under normalt ett år. Beslut om övervakning kan tas i anslutning 
till att villkorlig frigivning äger rum eller senare, se vidare 26:11 BrB. Angående särskilda 
föreskrifter under prövotiden, avseende t.ex. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller 
behandling, se 26:15 BrB.
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försöka försörja sig.2502 Villkorligt medgiven frihet kan under vissa omstän-
digheter förverkas.2503

6.3.3.2 Programverksamhet för fängelsedömd förälder

En intagen ska ges möjlighet till sysselsättning i form av arbete, utbildning, 
brotts- eller missbruksrelaterad programverksamhet eller annan strukture-
rad verksamhet.2504 De former av arbete som erbjuds intagna varierar mel-
lan olika anstalter, men kan vara hantverksarbete, jordbruks- och skogsar-
bete eller olika slag av servicearbete. På alla anstalter har intagna möjlighet 
att studera, i första hand på grundläggande och gymnasial nivå.

Kriminalvården har flera olika brotts- och missbruksrelaterade program 
för olika målgrupper, bland annat för den som har alkohol- eller narkoti-
kaproblem, är dömd för att ha misshandlat en partner i en nära relation 
eller är dömd för sexualbrott.2505 Behandlingsprogrammet IDAP (Integra-
ted Domestic Abuse Programme) är avsett för vuxna män som har använt 
hot, våld eller annat kontrollerande beteende gentemot sin kvinnliga part-
ner/före detta partner. Behandlingens mål är att männen ska hitta alter-
nativa lösningar och värt att särskilt notera är att programmet innehållet 
temat ansvarsfullt föräldraskap. Vidare tränas deltagarna i att se hur vål-
det påverkar kvinnans och barnens känslor tankar och handlingar.2506 För 
intagna män som dömda för sexualbrott (av alla typer) finns programmet 
ROS (Relation och samlevnad), som är uppbyggt kring fem av de faktorer 
som forskningen visat är riskfaktorer för sexuellt våld.2507

2502. Se 26:14 BrB.
2503. Om den villkorligt frigivne missköter sig under prövotiden, genom underlåtenhet 

att iaktta de allmänna och individuellt uppställda villkor som gäller, utgör förverkande av 
villkorligt medgiven frihet den naturliga reaktionen. Om detta stadgas i 26:19 BrB. Den vill-
korligt medgivna friheten förverkas med högst 15 dagar varje gång, se vidare 26:19–20 BrB. 
Se även Jareborg & Zila (2010) s. 41 f. I första hand bör dock en mindre ingripande åtgärd 
vidtas, såsom varning, särskild föreskrift eller övervakning i enlighet med 26:18 BrB. Om 
misskötsamheten består i att den villkorligt frigivne begår nytt brott under prövotiden, gäller 
reglerna i 34 kap. BrB, 26:21 BrB. Se även 26:23 BrB.

2504. Detta framgår av 3:1 fängelselagen (2010:610).
2505. Med ”annan strukturerad verksamhet” avses exempelvis arbetsträning och social 

färdighetsträning. Prop. 2009/10:135 s. 77.
2506. Kriminalvården, IDAP. År 2004 startade de första IDAP-grupperna i Sverige och 

år 2006 bedrevs IDAP på 21 platser i landet. För intagna som begått våldsbrott och bedöms 
ha hög risk för återfall finns också VPP, Våldspreventivt program. VPP handlar om att hjälpa 
intagna som begått våldsbrott att bättre klara av sin situation och inte använda våld eller 
återfalla i nya brott. Se vidare Kriminalvården, VPP.

2507. De fem komponenterna i programmet är kognitiva förvrängningar, relationer, in-
timitet och social förmåga, empati och offermedvetenhet, att hantera känslor och avvikande 
sexuella fantasier och sexuell upphetsning. Programmet används i kriminalvården sedan 
2002. Se vidare Kriminalvården, ROS. Angående ROS – och övriga behandlingsinsatser för 
personer som begått sexuella övergrepp mot barn – se även Socialstyrelsen (2011c), samt an-
gående insatser för sådana förövare, Brå (2011b) s. 15 ff. Ifråga om de olika programmen, se 
även SOU 2012:34, bilaga 7, Programverksamhet i kriminalvården, s. 237 ff.

017271_006_Legal_Intervention_CH_06.indd   481017271_006_Legal_Intervention_CH_06.indd   481 08/04/13   6:29 PM08/04/13   6:29 PM



482 Vägen genom straffprocessen

6.3.3.3 Besök och annan kontakt med intagen förälder

Den faktiska innebörden av att en förälder dömts till fängelse för brott 
mot barnet är att barnet har en förälder i fängelse. Situationen för barn 
med frihetsberövande föräldrar har i viss mån uppmärksammats, bland 
annat av Barnombudsmannen (BO) i en rapport år 2004. Rapporten, som 
kartlägger och beskriver situationen för barn som har en eller två föräldrar 
som är frihetsberövade på grund av brott, behandlar inte specifikt de fall 
då barnet är offer för den frihetsberövade förälderns våld (mot sig själv 
eller den andra föräldern). Det nämns dock i rapporten att bedömningar i 
varje fall måste göras om det är till barnets bästa att kontakten upprätthålls 
och att det exempelvis kan vara olämpligt att träffa en förälder som utsatt 
barnet för övergrepp.2508

En intagen får enligt fängelselagen ta emot besök i den utsträckning det 
lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kon-
troll,

2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller
3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.2509

Vid prövning av ett besöks lämplighet, bör enligt propositionen beaktas 
att det är angeläget att barn ges möjlighet att besöka en förälder som är 
intagen, om det är förenligt med barnets bästa.2510 Möjligheten att vägra ett 
besök om det kan vara till skada för ”någon annan”, avser exempelvis ett 
brottsoffer.2511 Således ska det våldsutsatta barnets egenskap av brottsoffer, 
dvs. risk för skada, först beaktas.

I en kammarrättsdom från 2012 fastställdes kriminalvårdens beslut att 
vägra en man besökstillstånd för hans flickvän och deras två gemensamma 
barn.2512 Skälen till kriminalvårdens avslag på besökstillstånd avseende 
flickvännen var att den intagne vid flera tillfällen dömts för misshandel 
av henne och bedömts ha en hög risk för återfall i likartad brottslig-
het. I relation till barnen baserade Kriminalvården sitt avslagsbeslut på 
nämnda misshandelsdomar och att ett av barnen – som då var mindre än 
ett år gammalt – hade befunnit sig i närheten då mannen utövat våld mot 
barnets mor. Besökstillstånd bedömdes inte vara till barnens bästa. Den 

2508. Barnombudsmannen (2004) s. 13. Inte heller i Kriminalvårdens informationshäfte 
om barn som har mamma eller pappa i fängelse berörs den situationen att föräldern är för-
övare av våld och övergrepp mot barnet (eller den andra föräldern).

2509. 7:1 fängelselagen (2010:610). Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, 
kontrolleras genom att personal övervakar besöket eller besöket äger rum i ett besöksrum 
som är så utformat att det omöjliggör att föremål överlämnas. Ett besök får vidare, om det är 
nödvändigt av säkerhetsskäl, villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller 
ytlig kroppsbesiktning, 7:2–3 fängelselagen (2010:610).

2510. Prop. 2009/10:135 s. 143.
2511. Det framhålls vidare i propositionen att tillämpningen av vägransgrunderna bör 

vara restriktiv, prop. 2009/10:135 s. 143.
2512. Kammarrätten i Stockholm dom 2012-06-07 i mål nr 1650-12 och 1651-12.
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intagne överklagade och förvaltningsrätten ändrade besluten och beviljade 
besökstillstånd för både flickvän och barn. Ifråga om barnen tog förvalt-
ningsrätten hänsyn till att föräldraparets relation var bra och att det barn 
som bevittnat våld  mot sin mamma endast varit mindre än ett år gammalt; 
inget gav stöd för annat än att det var barnens bästa att besöka sin pappa 
i fängelset.2513

I kammarrätten anförde Kriminalvården avseende flickvännens besök 
bland annat hon visserligen samtyckt till besök, men att det samtycke som 
krävs inte kan lämnas av jämbördiga parter i en relation som präglas av 
våld. Hennes behov av skydd vägde enligt myndighetens mening tyngre än 
den intagnes behov av att träffa henne, dvs. en nära anhörig. Kammarrätten 
avslog besökstillståndet mot bakgrund av att säkerheten kunde äventyras 
på grund av återfallsrisken. Beträffande barnens besök fanns som underlag 
en utredning från socialtjänsten avseende ett av barnen, där det framgick 
att socialtjänsten beslutat att inte inleda utredning enligt 11:1 SoL; behov 
av skydd och stöd ansågs inte föreligga. Utredningen innehöll dock ingen 
bedömning av om ett besökstillstånd kunde antas vara till barnets bästa, 
varför kammarrätten – även om barnen hade behov av att träffa sin pappa – 
fäste avseende vid att han dömts för upprepad misshandel av barnens 
mamma. Med hänsyn till att misshandeln också skett i ett av barnens 
närvaro fann kammarrätten att besök inte kunde antas vara till barnens 
bästa.2514

I ett annat kammarrättsavgörande, från 2013, hade kriminalvården 
likaledes nekat intagen besök, i detta fall av sina två söner (födda år 2000 
respektive 2001).2515 Fadern avtjänade ett fängelsestraff om tre år och nio 
månader för grov fridskränkning mot sönerna och våldtäkt mot deras mor. 
Mot faderns anförande att hans barn hade rätt till och behov av kontakt 
med sin biologiska pappa och att de enligt beslut i pågående vårdnadspro-
cess hade rätt till umgänge med honom en timme var fjärde vecka, fann 
förvaltningsrätten att det saknades utredning som visade att besök inte var 
till skada för barnen och att det därför inte kunde antas att besök var till 
barnens bästa. Således tillämpades i likhet med närmast ovan refererade 
avgörande en sorts försiktighetsprincip, eller till och med en presumtion 
om att barns besök hos förälder som utsatt dem för brott (direkt eller indi-
rekt) inte är till barnens bästa, när det omvända inte visats. 

I kammarrätten vidhöll fadern barnens rätt att träffa honom och åbe-
ropade en vårdnadsutredning från socialtjänsten med innebörd att det var 
betydelsefullt för pojkarnas identitetsutveckling träffa sin far samt att de 

2513. Se även avsnitt 3.3.4.2 (sista stycket) ovan, angående ett barn som bedömdes vara 
alltför litet för att kunna bevittna våld. Jfr. refererade studier i avsnitten 2.1.1.2 och 2.1.2. I 
KVFS 2011:1 inkluderas barn som bevittnat våld eller övergrepp i definitionen av brottsoffer 
(1:5).

2514. Kammarrätten i Stockholm dom 2012-06-07 i mål nr 1650-12 och 1651-12. 
2515. Kammarrätten i Göteborg dom 2013-03-08 i mål nr 7757-12.
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gett uttryck för sådan önskan. Vid sidan av att den intagne var dömd för all-
varlig brottslighet mot just de tilltänkta besökarna anförde Kriminalvården 
att socialtjänstens utredning inte belyste på vilket sätt barnens besök i fäng-
elset var till deras bästa och att det av faderns verkställighetsplan framgick 
att risken för återfall i brott var hög och att han nyligen tilldelats en varning 
på grund av sitt uppförande. Kammarrätten tog i sin bedömning att besök 
skulle tillåtas fasta på att fadern genom meddelad dom fått umgängesrätt 
med barnen två timmar var fjärde vecka med umgängesstöd. Att återfalls-
risken av kriminalvården bedömts som hög, övervägde enligt domstolens 
mening inte barnens behov av att etablera kontakt med sin far då soci-
altjänsten – och även tingsrätten i sin dom angående umgänge – bedömt 
umgänge med fadern vara till barnens bästa.2516 Därmed var i detta kam-
marrättsavgörande underordnat att fadern dömts för grov fridskränkning 
mot sina barn; offren hade familjerättsligt rätt till umgänge med den dömde, 
och hade i vårdnadsutredningen uttryckt önskan om sådant umgänge.

Vid sex olika anstalter i landet pågår arbete med s.k. brottsoffersluss 
(BOS) .2517 Brottsoffersluss är ett sätt för förövare och brottsoffer att 
genomföra ett säkert och konstruktivt möte på anstalt och inbegriper 
också en utredning som genomförs på anstalten inför en eventuell kon-
takt mellan förövare och brottsoffer. I BOS-verksamheten är brottsoffrets 
förväntningar och förövarens ansvarstagande av brottet i fokus.2518 Ett 
viktigt syfte med verksamheten avses vara att öka den upplevda säkerhe-
ten för människor som blivit utsatta för brott. Målgruppen för brottsof-
fersluss är, enligt verksamhetsbeskrivningarna för de anstalter som har 
verksamheten, målsäganden i dom. Därutöver räknas barn, föräldrar 
samt övriga anhöriga som upplevt och/eller bevittnat övergrepp  . Även 
potentiella brottsoffer bör enligt beskrivningen beaktas, till exempel ny 
partner och/eller (nya) styvbarn till en man som tidigare dömts för rela-
tionsvåld och/eller sexualbrott.2519 BOS-verksamheten är sammankopp-
lad med anstalternas behandlingsverksamhet i de nationella programmen 
IDAP och ROS.2520

Brottsoffersluss liknar till viss del medling, men det finns också avgö-
rande skillnader. Deltagande i BOS-verksamheten kan inte betraktas som 
frivillig för förövaren; deltagandet är en förutsättning för att förövaren ska 
kunna ha kontakt med målsäganden under sin vistelse på anstalt. Brottsof-

2516. Kammarrätten i Göteborg dom 2013-03-08 i mål nr 7757-12.
2517. BOS är ett utvecklingsprojekt som initialt riktat sig mot män dömda för våld i 

nära relation på anstalten Johannesberg och för sexualbrottsdömda klienter på anstalten Sko-
gome. Ytterligare fyra anstalter (Kristianstad, Norrtälje, Salberga och Västervik) inledde år 
2009 arbetet med brottsoffersluss för intagna dömda för relations- och/eller sexualbrott. Se 
Yourstone, Freij & MacBride (2011) s. 7.

2518. Yourstone, Freij & MacBride (2011) s. 6.
2519. Yourstone, Freij & MacBride (2011) s. 7.
2520. Yourstone, Freij & MacBride (2011) s. 7 f. Behandlingsprogrammen berörs i avsnitt 

6.3.3.2 ovan.
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fersluss rör specifikt kontakt mellan personer som sedan tidigare har en 
relation med varandra och brott som skett inom ramen för denna relation 
(partnervåld och/eller sexualbrott).2521

För att undersöka om BOS -verksamheten ökat den upplevda säkerheten 
för offren och bidragit till att stärka det återfallspreventiva arbetet, genom-
fördes under åren 2009 och 2010 intervjuer med bland annat 39 kvinnor 
som deltog i verksamheten som besökare på anstalt. Av de 39 kvinnorna 
var 16 partner till intagen, 18 före detta partner till intagen och 5 kvinnor 
intervjuades i egenskap av vårdnadshavare (i samtliga fall biologisk mor) 
till minderåriga barn som besökte intagen. I samtliga av de sistnämnda 
fallen var det barnets biologiska pappa som besöktes på anstalt. I tre fall 
avtjänade den intagne påföljd för både sexualbrott och relationsvåld varav 
barnet var målsägande i ett fall. Övriga två intagna avtjänade påföljd för 
relationsvåld.2522

Av studiens resultat framgår att BOS -verksamheten i stort nådde sitt 
mål att genomföra ett säkert möte på anstalt mellan förövare och brottsof-
fer. Majoriteten av kvinnorna uppgav att de kände sig trygga både under 
möten på anstalt och under telefonmöten. Samtliga mödrar/vårdnadsha-
vare instämde i stor eller mycket stor utsträckning i påståendet att per-
sonalen i brottsoffersluss hade värnat om barnets integritet. Fyra av fem 
tyckte att personalen hade tagit hänsyn till barnets åsikter. Utredningspro-
cessen för de minderåriga barnen pågick i genomsnitt 14 månader, och två 
av barnen hade därefter deltagit i möten på anstalt med den intagne och 
personal. Fyra barn hade deltagit i telefonmöten via brottsoffersluss.2523 
Vidare visar studien, som även byggde på intervjuer med deltagande 
intagna, att nästan hälften av de dem tyckte att deltagande i brottsof-
fersluss hade ökat deras ansvarstagande kring brottet. Samtidigt uppgav 
ungefär lika många att de hellre skulle ta emot den aktuella besökaren på 
anstalt utan brottsoffersluss.2524 Brottsoffersluss borde enligt min mening 
vara obligatoriskt när barn ska möta sin förövare.

Ifråga om andra sätt att hålla kontakt än besök, framgår av fängelsela-
gen att intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektro-
nisk kommunikation, i den utsträckning det lämpligen kan ske. Med elek-
tronisk kommunikation avses ljud, text, bild, data eller annan information 
som förmedlas med hjälp av radio, ljus eller elektromagnetiska svängningar 
som utnyttjar särskilt anordnade ledare. Det innebär att användning av fast 

2521. Se vidare Yourstone, Freij & Macbride (2011) s. 11.
2522. Om studiens metod (som även bestod av intervjuer med intagna och personal) se 

vidare Yourstone, Freij & MacBride (2011) s. 13 ff.
2523. Ifråga om utredningsprocessens tidsåtgång var spridningen <1–24 månader, och för 

antalet telefonmöten barnen deltog i, 5–60 st. Av intervjuerna framkom vidare att ett barn 
hellre skulle ha träffat den intagne utan brottsoffersluss, och två barn hade tidigare träffat den 
intagne på anstalt eller häkte utan deltagande i brottsoffersluss. Se vidare Yourstone, Freij & 
MacBride (2011) s. 13 ff.

2524. Se vidare Yourstone, Freij & Macbride (2011) s. 20 ff.
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telefoni, mobiltelefoni, Internet och e-post omfattas av begreppet.2525 För 
elektronisk kommunikation finns samma vägransgrunder som för besök, 
dvs. säkerhetsskäl, att kommunikationen kan motverka den intagnes 
anpassning i samhället respektive på annat sätt kan vara till skada för den 
intagne eller någon annan.2526 Den intagne får vidare, med vissa begräns-
ningar ifråga om granskning, motta försändelser.2527

För att underlätta den intagnes anpassning i samhället, får han eller hon 
beviljas tillstånd till permission , dvs. att vistas utanför anstalt för viss kort 
tid. Förutsättningar för permission är dels att minst en fjärdedel av straffti-
den, dock minst två månader, har avtjänats, dels att det inte finns en påtaglig 
risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgö-
rande eller på annat sätt missköta sig.2528 Tillstånd till permission ska i varje 
enskilt fall föregås av en individuell riskbedömning. Vid denna bedömning 
beaktas bland annat vilken typ av brott som den intagne är dömd för och 
utfallet av tidigare straffverkställighet. Kravet på att risken ska vara påtag-
lig, innebär att permission kan beviljas trots att det föreligger en viss risk 
för misskötsamhet.2529 Många gånger kan den risk som bedöms föreligga 
neutraliseras genom villkor eller bevakning, och en vistelse utanför anstalt 
ska normalt förenas med någon form av villkor, som till exempel kan avse 
vistelseort, anmälningsskyldighet, krav på nykterhet och förbud mot att 
kontakta ett brottsoffer eller vistas i närheten av brottsoffrets bostad.2530

Om det finns särskilt ömmandeskäl, och behovet av vistelse utanför 
anstalt inte kan tillgodoses genom permission, kan en intagen beviljas till-
stånd att vistas utanför anstalt för viss kort tid, s.k. särskild permission. 
Vid prövningen ska hänsyn till den risk som finns för att den intagne kom-
mer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt 
missköta sig.2531 Med särskilt ömmande skäl avses exempelvis besök hos en 
närstående som är allvarligt sjuk, närvaro vid en närståendes begravning 
eller en viktig angelägenhet som rör en intagens barn.2532

2525. Prop. 2009/10:135 s. 145.
2526. 7:4 fängelselagen (2010:610). Elektronisk kommunikation mellan en intagen och 

en annan person får avlyssnas, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Se vidare 7:5 fängelse-
lagen (2010:610). Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller elektronisk kommu-
nikation kan tillåtas (eller ska kontrolleras), ska i förväg undersökas om den som kontakten 
ska äga rum med är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet 
samt i behövlig utsträckning, upplysningar om hans eller hennes personliga förhållanden i 
övrigt, se lagens 7:10.

2527. Se 7:6–9 fängelselag (2010:610).
2528. 10:1 fängelselag. Om det finns särskilda skäl får permission beviljas trots att kva-

lifikationstiden (i bestämmelsens st. 1 p. 1) inte förflutit. Sådana särskilda skäl kan vara den 
intagnes behov av att t.ex. besöka socialtjänsten eller en tandläkare. 10:1 st. 3 fängelselag och 
prop. 2009/10:135 s. 160.

2529. Prop. 2009/10:135 s. 160.
2530. 10:5 fängelselag (2010:610) samt prop. 2009/10:135 särskilt s. 68, 160 och 162.
2531. 10:2 fängelselag (2010:610).
2532. Det kan också avse en intagen som avtjänar ett långvarigt fängelsestraff och som 

till följd därav behöver vistas utanför anstalt för att minska skadeverkningarna av frihetsbe-
rövandet, s.k. lufthålspermission. Se vidare, prop. 2009/10:135 s. 161.
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Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot någons 
liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill 
bli underrättad om – bland annat – att den intagne har permission  och 
vistas utanför anstalt.2533 Sådan underrättelse ska lämnas i lämplig tid och 
även innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kon-
taktförbud enligt kontaktförbudslagen.2534

Vidare finns regler i fängelselagen angående särskilda utslussningsåt-
gärder som kan beviljas en intagen. För att minska risken för återfall i 
brott eller för att på annat sätt underlätta den intagnes anpassning i sam-
hället, får beviljas tillstånd till vistelse utanför anstalt genom frigång2535, 
vårdvistelse2536, vistelse i halvvägshus2537 och utökad frigång2538. Sådana 
utslussningsåtgärder ska planeras så att den kan pågå fram till tidpunk-
ten för villkorlig frigivning.2539 Villkorlig frigivning sker, som berörts ovan, 
som huvudregel när två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff – dock 
minst en månad – har avtjänats.2540

Avslutningsvis bör anmärkas att fängelsestraff om högst sex månader 
kan verkställas utanför anstalt genom intensivövervakning med elektro-
nisk kontroll, i dagligt tal fotboja .2541 När en domstol underrättar den som 
dömts till fängelse i högst sex månader om utgången i målet, ska domsto-
len skriftligen informera den dömde om möjligheten att verkställa straffet 

2533. 35 § st. 1 p. 3 fängelseförordning (2010:2010). Underrättelse kan också avse i vil-
ken anstalt den intagne är placerad, om den intagne förflyttas till en annan anstalt, om den 
intagne (eller Kriminalvården) ansöker om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling 
av fängelse på livstid, om den intagne friges, om den intagne rymmer eller fritas, eller om den 
intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

2534. Se vidare, 36 § fängelseförordning (2010:2010).
2535. Frigång innebär att en intagen under dagtid utanför anstalt utför arbete, får be-

handling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet, se 11:2 fängelselag 
(2010:610).

2536. Vårdvistelse innebär att en intagen är placerad i ett sådant hem som avses i 6:1 SoL. 
Vårdvistelse får beviljas en intagen som har behov av vård eller behandling mot missbruk av 
beroendeframkallande medel eller mot något annat särskilt förhållande som kan antas ha 
samband med hans eller hennes brottslighet, om det inte finns någon beaktansvärd risk för 
att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt 
allvarligt missköta sig, 11:3 fängelselag (2010:610).

2537. Vistelse i halvvägshus innebär att en intagen är placerad i ett av Kriminalvården 
kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd och tillsyn. Se vidare 11:4 
och 11:10 fängelselag (2010:610).

2538. Utökad frigång innebär att en intagen under kontrollerade former avtjänar fängel-
sestraffet i sin bostad, 11:5 fängelselag (2010:610). Ett av kraven för utökad frigång (11:5 st. 
2 p. 2) är att det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, 
undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt missköta sig.

2539. Se 11:1–5 samt 11:6 om villkor och föreskrifter vid utslussningsåtgärd, 11:7 
om missbrukskontroll och om upphävning av utslussningsåtgärd, 11:8–9 fängelselagen 
(2010:610)

2540. 26:6 st. 1 BrB. I 12 kap. fängelselagen (2010:610) finns bestämmelser om varning 
och uppskjuten villkorlig frigivning.

2541. 1 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Detta gäller 
dock inte fängelse som ådömts enligt 28:3 BrB, dvs. i förening med skyddstillsyn.
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genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV).2542 Kriminal-
vården prövar, på ansökan av den dömde, om denne ska få undergå sådan 
verkställighet. En ansökan får inte bifallas, om den dömde är häktad eller 
intagen i kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än för verkställig-
het av det straff som ansökan avser, eller om särskilda skäl annars talar mot 
verkställighet utanför anstalt.2543 Sådana särskilda skäl mot IÖV kan bland 
annat avse att verkställigheten skulle medföra nackdelar för någon annan 
än den dömde själv. Den dömde kan till exempel sammanbo med en person 
som inte godtar att verkställigheten sker i hans eller hennes bostad. Sär-
skilda skäl mot IÖV torde enligt propositionen regelmässigt föreligga i fall 
då brottet riktats mot någon som den dömde sammanbor med och det även 
om denne godtar att verkställigheten sker i hans eller hennes bostad.2544 
Om brottet riktats mot en familjemedlem bör inte verkställighet ske i det 
gemensamma hemmet.2545

Verkställigheten utanför anstalt sker i form av intensivövervakning, i 
förening med ett förbud för den dömde att vistas utanför bostaden annat 
än på särskilt angivna tider och för bestämda ändamål såsom förvärvsar-
bete, utbildning, vård, nödvändiga inköp och liknande. Efterlevnaden av 
förbudet kontrolleras med elektroniska hjälpmedel.2546 Om Kriminalvår-
den beslutar att en person som är dömd för ett brott som har riktat sig mot 
någons liv, hälsa, frihet eller frid ska verkställa fängelsestraffet genom IÖV, 
ska Kriminalvården underrätta målsäganden om beslutet samt informera 
om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud.2547 Regelverket 
för intensivövervakning med elektronisk kontroll innehåller också en hän-
visning till bestämmelsen i 14:1 SoL om skyldighet att anmäla till social-
nämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd.2548

6.3.3.4 Kort jämförelse med rättspsykiatrisk vård

Som nämndes ifråga om påföljdsval (avsnitt 5.3.3.1), kan rättspsykia-
trisk vård ådömas den som begått brott under påverkan av en allvarlig 
psykisk störning , eller den som i och för sig inte var allvarligt psykiskt 
störd när brottet begicks, men bedöms vara det vid domstillfället. Den 

2542. 1 § förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Så-
dan information behöver dock inte lämnas om den redan har lämnats av en lägre domstol.

2543. 2 och 9 §§ lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
2544. Se vidare prop. 1993/94:184 s. 34 f. som avsåg den inledande försöksverksamheten 

med fotboja.
2545. Prop. 2004/05:34 s. 34.
2546. 3 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Angående 

vad den dömde har att iaktta under verkställigheten, se särskilt 4, 7 och 8 §§ nämnda lag, om 
tillsyn 6 §, och om att den dömde ska betala avgift för verkställigheten (50 kr per dag och högt 
6 000 kr för hela perioden) se 5 §. Se även frågor angående upphävande av verkställigheten i 
14–17 §§ i nämnda lag samt 4–5 §§ i förordning (1994:1060) om intensivövervakning med 
elektronisk kontroll.

2547. 10 § förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
2548. Se 13 § förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
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rättspsykiatriska vården regleras i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård (LRV).2549 Rättspsykiatrisk vård – efter dom enligt 31:3 BrB om över-
lämnande till rättspsykiatrisk vård – ges som sluten rättspsykiatrisk vård 
(patienten/föräldern är intagen på sjukvårdsinrättning) eller, efter sådan 
vård,2550 som öppen rättspsykiatrisk vård (annan vård enligt lagen).2551 
Frihetsberövandet vid rättspsykiatrisk vård är – till skillnad från fängel-
sestraff – inte tidsbestämt. Avgörande för den rättspsykiatriska vårdtidens 
längd är det psykiatriska vårdbehovet.

Rättspsykiatrisk vård för patient utan särskild utskrivningsprövning får 
enligt 12 § LRV som huvudregel pågå under högst fyra månader från den 
dag då domstolens beslut blivit verkställbart.2552 Vid beslut om övergång till 
öppen rättspsykiatrisk vård ska rätten föreskriva de särskilda villkor som 
patienten – på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhål-
landen i övrigt – behöver iaktta för att kunna ges nödvändig psykiatrisk 
vård. De särskilda villkoren kan exempelvis avse skyldighet att underkasta 
sig medicinering eller annan vård eller behandling, skyldighet att hålla kon-
takt med viss person, eller skyldighet att vistas på ett hem eller annan insti-
tution för vård eller behandling eller att besöka en vårdcentral eller anlita 
socialtjänsten. Särskilda föreskrifter kan också avse vistelseort, bostad, 
utbildning eller arbete, förbud mot att använda berusningsmedel, eller för-
bud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person.2553

Chefsläkaren ska genast besluta att vården av patient utan särskild 
utskrivningsprövning ska upphöra om patienten inte längre lider av en all-
varlig psykisk störning . Samma gäller om det inte längre med hänsyn till 
patientens psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkal-
lat att han eller hon är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk 
vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång, eller ges öppen 
rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska fortlöpande överväga frågan 
om den rättspsykiatriska vårdens upphörande.2554

Rättspsykiatrisk vård för patient med särskild utskrivningsprövning 
ska enligt 16 § upphöra när det inte längre till följd av den psykiska stör-

2549. I likhet med fängelselagen har denna lag en uttrycklig proportionalitetsprincip, 
2 a § LRV.

2550. 3 § LRV. Beslut om öppen rättspsykiatrisk vård fattas av förvaltningsrätten efter 
ansökan av chefsöverläkaren, se lagens 12 a §. Se även särskilt 3 § a-b §§ LRV angående 
öppen rättspsykiatrisk vård vid – respektive utan – beslut om särskild utskrivningsprövning, 
samt lagens 3 c och d §§§ angående chefsöverläkares beslut om att en patient som ges öppen 
rättspsykiatrisk vård med stöd av nämnda bestämmelser åter ska ges sluten rättspsykiatrisk 
vård under vissa förutsättningar.

2551. Vården ska påbörjas utan dröjsmål när domstolens beslut om rättspsykiatrisk vård 
har vunnit laga kraft, se 7 § LRV.

2552. På ansökan av chefsöverläkaren får dock förvaltningsrätten medge att den rättspsy-
kiatriska vården ska övergå i öppen form eller fortsätta utöver den i 12 § LRV angivna längsta 
tiden. Medgivande till förlängning av vårdtiden får lämnas för högst sex månader åt gången, 
räknat från den dag då förvaltningsrätten meddelar beslut i frågan, 12 a § 1–2 st. LRV.

2553. Se vidare 12 a § 3 st.
2554. 13 § LRV.
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ning som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning finns risk för 
att patienten återfaller i brottslighet som är av allvarligt slag, och det inte 
heller annars med hänsyn till patientens psykiska tillstånd och personliga 
förhållanden i övrigt är påkallat att han eller hon är intagen på en sjuk-
vårdsinrättning för psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande 
och annat tvång, eller ges öppen rättspsykiatrisk vård. Fråga om särskild 
utskrivningsprövning prövas av förvaltningsrätten efter anmälan av chefs-
överläkaren eller efter ansökan av patienten.2555

I likhet med fängelsedömda, kan patienter som ges rättspsykiatrisk vård 
beviljas tillstånd till utevistelser,  dvs. att under en viss del av vårdtiden vis-
tas utanför sjukvårdsinrättningens område. Tillstånd får ges för visst tillfälle 
eller för vissa återkommande tillfällen och förenas med särskilda villkor.2556 
För patient utan beslut om särskild utskrivningsprövning kan chefsläkaren 
ge sådant tillstånd, men för patient med beslut om särskild utskrivnings-
prövning prövas frågan av förvaltningsrätten efter ansökan av chefsöverlä-
karen eller patienten. Vid sådan prövning ska rätten särskilt beakta arten av 
den brottslighet som föranlett beslutet om särskild utskrivningsprövning, 
risken för återfall i brottslighet och verkan av den vård och behandling som 
patienten genomgått.2557 Också vid vistelse på egen hand utanför vårdav-
delningen, men inom sjukvårdsinrättningens område, krävs för patient med 
särskild utskrivningsprövning förvaltningsrättens medgivande.2558

När en patient ges rättspsykiatrisk vård som är förenad med särskild 
utskrivningsprövning ska chefsöverläkaren, om det behövs med hänsyn till 
brottet och övriga omständigheter, ge målsäganden möjlighet att begära att 
bli underrättad om permission, avvikelse från permission, beslut om öppen 
rättspsykiatrisk vård eller beslut om upphörande av vården. Information 
om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud ska också ges.2559

6.3.4 Kontaktförbud för förälder
6.3.4.1 Förutsättningar för kontaktförbud

I sammanhanget – dvs. processens slutdestination och barnets skydd mot 
fortsatt utsatthet – bör förutsättningarna för kontaktförbud belysas något.2560 

2555. Chefsöverläkaren ska anmäla frågan om särskild utskrivningsprövning senast fyra 
månader efter det att rättens beslut enligt 31:3 BrB blivit verkställbart, och därefter ska anmä-
lan göras inom var sjätte månad från den dag då förvaltningsrätten senast meddelade beslut 
i frågan, 16 a § 1–2 st. LRV. Chefsöverläkaren ska dock genast anmäla en fråga om särskild 
utskrivningsprövning när han eller hon anser att den rättspsykiatriska vården kan upphöra 
eller att vården bör övergå till öppen eller sluten rättspsykiatrisk vård, 16 a § 3 st. LRV. Se 
även 16 b § LRV.

2556. 9 § och 10 § 1 och 3 st. LRV.
2557. 10 § 1–2 st. LRV. Se även 10 § 4 st. LRV.
2558. Förutsättningarna anges i 10 a § LRV.
2559. Se vidare 28 § LRV.
2560. Kontaktförbud, som tidigare benämndes besöksförbud, fick sitt nya namn den 1 

oktober 2011. Anledningen till namnbytet var att besök endast utgör en mindre del av alla de 
kontaktsätt som förbudet avser att träffa (såsom telefonsamtal, sms, e-post, osv.). Regeringen 
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Kontaktförbud syftar till att verka brottsförebyggande genom att å ena 
sidan bryta våldsamma handlingsmönster, och å andra sidan skapa trygghet  
för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för brott och allvarliga 
trakasserier.2561 Lagen om besöksförbud (som var den tidigare benämningen) 
infördes år 1988 som ett led i strävandena att förbättra skyddet framför allt 
för kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp.2562

Ett kontaktförbud är ett förbud för en person att besöka eller på annat 
sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person.2563 
En förutsättning för kontaktförbud är att det på grund av särskilda omstän-
digheter finns en risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer 
att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som 
förbudet avses skydda. Vid bedömning av om sådan risk finns, ska särskilt 
beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon 
persons liv, hälsa, frihet eller frid.2564

Att den som förbudet avses gälla tidigare har begått brott mot någon 
är således en särskilt viktig omständighet i riskbedömningen. Detta anses 
särskilt gälla ifråga om brott i nära relationer; exempelvis brott mot före 
detta maka eller mot barn.2565 Tidigare brottslighet är dock inget absolut 
krav.2566 För att förbudet ska kunna tjäna ett förebyggande syfte, måste 
tillämpning kunna ske även i vissa andra situationer.2567 Sådana situationer 
kan exempelvis vara att den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt 
för ett brott som ännu inte hunnit utredas, eller att den mot vilken förbudet 
avses gälla tidigare vid flera tillfällen gjort sig skyldig till allvarliga vålds-
brott riktade mot andra personer, till exempel tidigare sambor. Vidare kan 

ansåg därför att kontaktförbud bättre återspeglar både vad som avses med förbudet och dess 
tillämpning. Prop. 2010/11:45 s. 36 f. Lagens benämning är numera lagen (1988:688) om 
kontaktförbud.

2561. Den brottsförebyggande funktionen betonas i propositionen till den uppdaterade 
lagen, mot bakgrund av att besöksförbudslagen kommit att tillämpas alltför restriktivt. Prop. 
2010/11:45 s. 39.

2562. Särskilt svåra bedömdes förhållandena vara för kvinnor som misshandlats av tidi-
gare make eller sambo. I propositionen till lagen uttalades att den som, efter att ha blivit hotad 
eller misshandlad av någon hon sammanlevt med, lever i fruktan för att mannen ska söka upp 
henne och verkställa hotet eller upprepa misshandeln befinner sig i en mycket utsatt situation. 
I den mån ett trakasserande beteende inte är straffbart kan den som drabbas i regel inte få 
någon hjälp av polisen. Prop. 1987/88:137 s. 12.

2563. Se lagens 1 §, lagen (1988:688) om kontaktförbud.
2564. 1 § 2 st. lagen (1988:688) om kontaktförbud. En ändring sedan den 1 okt 2011 

är att brottet ska avse någons (inte nödvändigtvis den person som förbudet avses skyddas) 
liv hälsa, frihet eller frid; detta för att förstärka lagens brottspreventiva funktion. Prop. 
2010/11:45 s. 40.

2565. Prop. 2010/11:45 s. 40.
2566. Ifråga om begångna brott uttalas i propositionen att en fällande dom som vunnit 

laga kraft liksom ett godkänt strafföreläggande utan vidare kan läggas till grund för riskbe-
dömningen. Beslut om åtalsunderlåtelse bör också kunna vägas in i bilden, men inget generellt 
kunde sägas angående i vilken utsträckning ett brott som inte lett till lagföring eller beslut 
om åtalsunderlåtelse ska tillmätas vikt. En nedlagd förundersökning kräver en bedömning i 
det enskilda fallet, liksom i fall då förundersökning alltjämt pågår. Prop. 1987/88:137 s. 41.

2567. Prop. 1987/88:137 s. 18.
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en begäran om besöksförbud ha föregåtts av omfattande trakasserier, vilka 
dock inte passerat gränsen för det straffbara.2568

Eftersom behov av kontaktförbud kan uppstå i så skiftande situationer 
är den grundläggande förutsättningen att det på grund av särskilda omstän-
digheter finns en risk.2569 Risken – för brott, förföljelse eller trakasserier – 
måste vara konkret med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.2570 
Begreppet förföljelse avser om någon vid upprepade tillfällen på ett mycket 
påträngande eller annars besvärligt sätt söker kontakt med en person mot 
dennes vilja, till exempel genom besök, telefonsamtal eller brev.2571 Trakas-
serier kan vara upprepade mycket aggressiva uttalanden eller ett beteende 
som allmänt sett är ägnat att skrämma den som utsätts för det.2572 Kontakt-
förbud ska meddelas för viss tid, högst ett år.2573

En allmän begränsning för tillämpning av kontaktförbudsregleringen 
är att kontaktförbud får meddelas endast om skälen därför uppväger det 
intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbu-
det avses gälla.2574 Denna uttryckliga och generella proportionalitetsprincip  
innebär att det i varje enskilt fall ska göras en prövning av om skälen för ett 
kontaktförbud står i proportion till intrånget.2575

Om det kan antas att ett kontaktförbud (enligt 1 §) inte är tillräckligt, 
får förbudet utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av 
en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den per-
sonen brukar vistas (s.k. utvidgat kontaktförbud).2576 Den som har över-
trätt ett sådant utvidgat kontaktförbud får vidare meddelas förbud att 
uppehålla sig inom ett större geografiskt område (s.k. särskilt utvidgat 
besöksförbud).2577 Ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med 

2568. Prop. 1987/88: 137 s. 18.
2569. Dock uttalas i propositionen att möjligheten att använda lagen utan att den mot vil-

ket förbudet avses gälla tidigare har begått brott mot den andra personen bör vara restriktiv. 
Prop. 1987/88:137 s. 18.

2570. Prop. 1987/88:137 s. 19.
2571. Prop. 1987/88:137 s. 20.
2572. Ett sådant exempel som framförs i propositionen är att någon, utan att ta kontakt 

men i uppenbart syfte att trakassera, besvära eller skrämma, mer eller mindre regelbundet föl-
jer efter en annan person eller regelbundet väntar utanför den andres bostad eller arbetsplats. 
Prop. 1987/88:137 s. 20. 

2573. 4 § lagen (1988:688) om kontaktförbud. Notera dock att särskilda bestämmelser 
om tid finns för kontaktförbud avseende gemensam bostad och särskilt utvidgat kontaktför-
bud, se vidare nedan.

2574. 1 § 3 st. lagen (1998:688) om kontaktförbud.
2575. Se Prop. 2010/11:45 s. 37 f.
2576. 2 § lagen (1988:688) om kontaktförbud. Förbudet kan t.ex. avse att vistas på en 

viss fastighet eller i ett visst kvarter, prop. 1987/88:137 s. 16.
2577. Förbudet får omfatta ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där den 

andra personen har sin bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas. Det får dock inte 
avse ett större område än vad som är nödvändigt, lagens 2 § 2 st. Särskilt utvidgat besöksför-
bud får vidare meddelas endast om skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än den 
inskränkning i rörelsefriheten som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, 
2 § st. 4 lagen (1988:688) om kontaktförbud.
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villkor om elektronisk övervakning, om det inte finns särskilda skäl mot 
det, och får meddelas för högst sex månader.2578

Ett kontaktförbud kan också avse förbud att uppehålla sig i en bostad 
som brukas gemensamt med annan (s.k. kontaktförbud avseende gemensam 
bostad).2579 Ett sådant kontaktförbud förutsätter dels att den som förbudet 
avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken förbudet avses 
gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter, dels att 
skälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men 
i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla.2580 En 
ytterligare förutsättning är att det på grund av särskilda omständigheter finns 
en påtaglig risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå 
brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid.2581 Rekvisitet påtaglig 
risk avser tydliggöra att den konkreta risken för brott ska vara akut och hän-
förlig till den som förbudet avses skydda, dvs. den som sammanbor.2582 Ett 
kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas för högst två måna-
der och kan förlängas, vid särskilda skäl, med högst två veckor i taget.2583

Kontaktförbud gäller omedelbart, om inte annat bestäms, och ska för-
ses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till 
förhållandena i det enskilda fallet.2584 I sammanhanget bör också noteras 
att kontaktförbud inte omfattar kontakter som med hänsyn till särskilda 
omständigheter är uppenbart befogade.2585 Sådana kontakter ska objektivt 
sett vara klart befogade och kan enligt förarbetena exempelvis uppstå om 
parternas gemensamma barn insjuknar akut.2586

6.3.4.2 Handläggning och överträdelser av kontaktförbudet

Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begä-
ran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning 
till det.2587 För utredning av frågor om kontaktförbud får åklagaren anlita 

2578. Lagens 2 § 3 st. och angående tiden, 4 §. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud med 
villkor om elektronisk övervakning får, enligt 4 § 3 st. förlängas med högst tre månader i 
taget. Vid sådant kontaktförbud är den mot vilken förbudet gäller skyldig att medverka till 
att den elektroniska övervakningen kommer till stånd och kan fortgå, 2 a § lagen (1988:688) 
om kontaktförbud.

2579. Se 1 a§ lagen (1988:688) om kontaktförbud.
2580. 1 a § st. 2 lagen (1988:688) om kontaktförbud.
2581. 1 a§ st. 2 lagen (1988:688) om kontaktförbud.
2582. Prop. 2010/11:45 s. 42. I Ds 2012:52 föreslås att ordet påtaglig ska utmönstras, 

dvs. att endast risk ska krävas.
2583. 4§ lagen (1988:688) om kontaktförbud. Två månader är en fördubbling av tiden 

jämfört med vad som gällde före den 1 oktober 2011. Tiden utökades för att möjliggöra en 
lösning av den praktiska situationen för den som förbudet avser att skydda, genom utökat 
rådrum för t.ex. väcka talan om äktenskapsskillnad, hitta en ny bostad, etc. Förlängningstiden 
fördubblades också, från en vecka till två veckor i taget. Se vidare prop. 2010/11:45 s. 41 f.

2584. 3 § och 4 § 2 st. lagen (1988:688) om kontaktförbud.
2585. 1 § 4 st. lagen (1988:688) om kontaktförbud.
2586. Prop. 1987/88:137 s. 41 f.
2587. Lagens 7 §. Prövningen av frågor om kontaktförbud ankommer enligt 8 § på åkla-

garen på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen ska gälla eller där den mot vilken 
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biträde av polismyndighet, och handläggningen ska ske skyndsamt  och – 
ifråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad – särskilt skynd-
samt.2588 När ett beslut om kontaktförbud avseende den gemensamma 
bostaden har meddelats, får polisman avlägsna den mot vilken förbudet 
gäller från bostaden.2589 Om den som har ålagts kontaktförbud eller den 
som förbudet avses skydda begär det, ska åklagarens beslut rörande kon-
taktförbud prövas av tingsrätten.2590

Den som bryter mot ett kontaktförbud döms enligt lagens 23 § för över-
trädelse av kontaktförbud till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall 
ska dock inte dömas till ansvar. Ansvarsfrihetsregeln för ringa fall utgör en 
spärr för att endast de allra lindrigaste fallen av överträdelse faller utanför 
det straffbara området. Ringa fall avser när kontakten inte kan anses vara 
uppenbart befogad (jfr lagens 1 § 4 st.), men ändå är klart ursäktlig.2591 
Den som har meddelats ett särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om 
elektronisk övervakning – och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
hindrar att den elektroniska övervakningen kommer till stånd eller kan 
fortgå – döms för hindrande av elektronisk övervakning till böter eller 
fängelse i högst ett år.2592

I sammanhanget kan också noteras straffbestämmelsen om olaga för-
följelse  i 4:4 b BrB.2593 Brottet olaga förföljelse infördes i samband med 
översynen av besöksförbudslagstiftningen och syftar till att förstärka det 
straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse.2594

6.3.4.3 Lagens tillämpning avseende utsatta barn

Kontaktförbudslagen – eller snarare den tidigare besöksförbudslagen – har 
utvärderats under 00-talet.2595 I Brå:s slutrapport år 2007 belystes situa-

förbudet avses gälla har sin hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig.
2588. Se vidare, lagens 9 § och 6 a §. Dessutom finns en bestämmelse i lagens 6 § om att 

den mot vilken förbudet avses gälla är skyldig att på tillsägelse av polisman följa med till för-
hör, om det kan antas att kontaktförbud avseende gemensam bostad kommer att meddelas. 
Ifråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad eller särskilt utvidgat kontaktförbud 
ska ett offentligt biträde förordnas för den som förbudet avser eller avses gälla, om det inte 
måste antas att behov av biträde saknas, se lagens 7 a §. Se även 10–13 §§ angående hand-
läggningen.

2589. 13 a § 1 st. Ang. verkställigheten av beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med 
villkor om elektronisk övervakning, se 13 a § 2–3 st.

2590. Begäran om sådan prövning ska göras skriftligen eller muntligen hos åklagaren, 
som ska överlämna ärendet till rätten. Omfattar ärendet beslut om kontaktförbud avseende 
gemensam bostad, ska åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till rätten, lagens 14 §. 
Behörig domstol framgår av 15 §, och vidare om handläggning vid domstol 16–22 §§, samt 
frågor om hävande eller ändring av kontaktförbud, lagens 23 §.

2591. Prop. 2010/11:45 s. 61 f.
2592. 25 § lagen (1988:688) om kontaktförbud. Regler för uppgifter om den övervakades 

position finns i lagens 26–27 §§.
2593. Se avsnitt 5.2.3.7 ovan.
2594. Se vidare prop. 2010/11:45 s. 68 ff.
2595. Se Brå (2005b), Brå (2007) och dir. 2006:84.
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tionen för de som ansökte om besöksförbud.2596 Här ges också en bild av 
barns situation i samband med besöksförbud. Till studiens resultat hör att 
det är relativt ovanligt att underåriga står som ansökande till besöksför-
bud; detta trots att det är relativt vanligt att de som ansöker om besöksför-
bud har barn, och att barnen löper risk för flera olika typer av utsatthet. 
Vidare konstateras att barn i besöksförbudsärenden lever i en miljö där 
åtminstone en av vårdnadshavarna lever under hot om brott, och inte säl-
lan är det den andra föräldern som står för hoten.2597

Brå avsåg att fånga föräldrarnas perspektiv, genom att inkludera frå-
gor kring barn i den enkät som skickades ut till personer som ansökt om 
besöksförbud och personer som ålagts besöksförbud. Av svaren från den 
ansökande föräldern (i drygt nio fall av tio rörde det sig om ansökande 
mammor) framkom att många av barnen mått dåligt i samband med ansö-
kan om besöksförbud. Över hälften av föräldrarna (mödrarna) ansåg att 
deras barn varit i behov av stöd, men endast omkring en fjärdedel av bar-
nen hade fått någon form av stöd. Det stöd som föräldrarna efterfrågade 
var framför allt att deras barn skulle få prata om vad som hänt med en 
person som inte var känslomässigt involverad. Flera föräldrar gav vidare 
uttryck för att de i högre grad hade velat att socialtjänsten skulle kontakta 
dem istället för att de själva fått ansvara för att upprätta en kontakt.2598 I 
sammanhanget bör poängteras att domstol eller åklagare som meddelar 
beslut om kontaktförbud har – och hade även före 2011 års ändringar – 
skyldighet att genast underrätta socialnämnden om parterna som berörs av 
kontaktförbudet har gemensamma barn under 18 år eller förbudet avser 
gemensam bostad.2599

Av svar från de föräldrar (samtliga var fäder) som ålagts besöksför-
bud, framgick att frågan om huruvida de fått träffa barnen var viktig, och 
fäderna såg i flera fall besöksförbudet som en hämnd från partnern/mam-
mans sida för någon form av oförrätt.2600

För att få barnens perspektiv intervjuade Brå erfaren personal på ett 
antal stödverksamheter riktade till utsatta barn. Dessa instanser betonade 
att fler besöksförbud borde beviljas till barn, oavsett om våldet eller hoten 
varit direkt riktade mot barnet självt eller endast indirekt. Samtliga stöd-
verksamheter i studien framhöll att överlämnande av barn, och umgänge 
som helhet, är problematiskt när det finns ett besöksförbud mellan för-
äldrarna. De påpekade att det ofta tar lång tid att få en stödperson och 
att socialtjänsten många gånger saknar resurser för att hjälpa barnen och 
deras föräldrar, i de fall då barnens situation alls kommer till socialtjäns-

2596. Brå:s rapport 2007:2 om de berörda och deras erfarenheter, Brå (2007).
2597. Brå (2007) s. 64 f.
2598. Brå (2007) s. 66.
2599. 4 a§ förordning (1988:691) om kontaktförbud (och tidigare 4 a § förordning 

(1988:691) om tillämpning av lagen (1988:688) om besöksförbud).
2600. Brå (2007) s. 67.
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tens kännedom.2601 Vidare framgår att det ur ett behandlingsperspektiv 
anses viktigt att barnen känner sig skyddade och trygga innan de kan börja 
berätta om vad som hänt och bearbeta sina känslor kring vad de varit med 
om. Ett besöksförbud mellan föräldrarna ger enligt verksamheterna inte 
barnen den tryggheten , då det inte är ovanligt med gemensam vårdnad eller 
umgängesrätt.2602

Rättsväsendets perspektiv fångades i studien genom intervjuer med ett 
antal åklagare och poliser.2603 Av dessa intervjuer framgick bland annat 
att förekomsten av gemensamma barn kan vara ett problem i sig när det 
gäller att bevilja besöksförbud. Dels kan det bli problem med att bevisa 
överträdelser av besöksförbudet när parterna har gemensamma barn och 
umgängesrätt används som förklaring till kontakterna, dels kan en pågå-
ende skilsmässa eller vårdnadstvist göra åklagaren mer försiktig med ett 
beviljande.2604 Noteras bör att denna studie företogs när kontaktförbud 
benämndes besöksförbud, dvs. före oktober 2011, men att lagen inte 
väsentligt förändrats i förhållande till för studiens resultat viktiga delar.

6.3.5 Verkställighetsinnehåll: problempunkter och 
reflektioner

”Pappa, mamma eller vem det nu är som misshandlar eller förgriper sig ska 
få hjälp så att barnet kan vara tryggt och relationen som en ”vanlig” rela-
tion mellan föräldrar och barn, syskon eller vilka det nu gäller. Ur barns 
perspektiv motsvarar det nuvarande legala systemet i de här fallen inte alls 
vad som verkligen behövs. Dom och straff är inte lösningen. Fängelse kan 
väl gå an om det är en illa tåld pojkvän till mamman som förgripit sig, men 
inte ens då är det någon säker och trygg åtgärd för barnet, eftersom han 
rätt vad det är släpps ut och kanske tas emot igen därhemma.”2605

Delkapitlet (6.3) har handlat om påföljdernas verkställighetsinnehåll och 
barnets skydd mot fortsatt utsatthet. Vid förälders våld och övergrepp mot 
sitt barn får påföljdens innehåll särskild betydelse till följd av den både 
rättsligt och omsorgsmässigt särpräglade relationen mellan offer och för-
övare. Det har i studier framhållits att den följd av samhälleliga reaktio-
ner som vore rimlig och bra ur barnets synvinkel, är – som citatet ovan 
visar – något som kan leda till uppbyggnad eller rehabilitering. Det har i 
framställningen särskilt lyfts fram att böter kan vara en olämplig påföljd i 
sammanhanget. Frågan om en vård- och påverkanssanktion som alternativ 

2601. Brå (2007) s. 67 f.
2602. Se vidare, Brå (2007) s. 68.
2603. Brå (2007) s. 64.
2604. Brå (2007) s. 69.
2605. Irgens & Moqvist (2002) s. 72.
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till bötesstraff diskuteras närmare i det följande, liksom frågan om vad som 
kan utgöra barn- och brottsofferintresset vid verkställighet av påföljd.

6.3.5.1 Barn- och brottsofferintresset vid verkställighet

I den sammanfattande avslutningen av föregående kapitel (dvs. avsnitt 
5.4.4) diskuterades brottsofferintresset i straffrätten. Det konstaterades 
bland annat, med stöd av Påföljdsutredningens utgångspunkter, att goda 
skäl kan finnas att beakta brottsoffrets intressen vid val av påföljd, utifrån 
att relationen mellan den dömde och brottsoffret är av den art att det kan 
underlätta brottsoffrets väg till upprättelse att den dömde tar ansvar för sitt 
brottsliga handlande.

Även i Åklagarmyndighetens handbok rörande bemötande av brottsof-
fer framhålls att en viktig fråga för brottsoffret är vad som händer efter 
domstolsprocessen, exempelvis ifråga om verkställighet av påföljd.2606 Vid 
verkställigheten är, förstås, offrets säkerhet ett avgörande brottsofferin-
tresse. Det har i doktrin framförts att om ingen hänsyn tas till brottsoff-
rets situation och intressen under verkställigheten, så finns risk att straff-
rättssystemet blir kontraproduktivt genom att den upprättelse brottsoffer 
upplever sig ha fått kan spolieras.2607 Relevanta frågor i sammanhanget 
är bland annat den på säkerhet grundande begränsningen av den fängel-
sedömdes rätt till besök och annan kontakt med det utsatta barnet, och 
begränsning av möjligheten att avtjäna fängelsestraffet genom elektronisk 
övervakning, när brottsoffret finns i hemmet.

Brottsofferintresset i relation till verkställighetsinnehåll kan också – i de 
fall som behandlas i förevarande studie – utgöras av upprättelse genom att 
gärningsmannen tar ansvar för sitt brottsliga handlande. En upprättelse-
process har, i annat sammanhang, beskrivits som innehållande momenten 
sanningssökande och dokumentation (vilket kan motsvara förundersök-
ning), erkännande  och ursäkt, kompensation till den som drabbats, och 
åtgärder för att förhindra upprepning.2608 Centrala inslag i upprättelsen är 
därmed att den som är ansvarig för felbehandlingen tar på sig skulden för 
det inträffade, söker reparera och vidtar åtgärder för att förhindra att det 
sker igen. Inget av de svenska påföljdsalternativen har som syfte (uttryck-
ligt eller underförstått) att gärningsmannen tar ansvar för sitt handlande 
i förhållande till offret.2609 När vald påföljd är kontraktsvård , och i vissa 
fall under verkställighet av fängelsestraff, ingår att den dömde vidtar (eller 
snarast underkastar sig) åtgärder för att förhindra att det sker igen. Det 

2606. Åklagarmyndigheten (2012c) s. 10.
2607. Burman (2011a) s. 295.
2608. SOU 2011:9 s. 49.
2609. Möjligtvis kan 27:5 st. 1 BrB sägas inrymma en sådan aspekt, dvs. att den som 

dömts till villkorlig dom har en skyldighet att efter förmåga betala ålagt skadestånd och att 
rätten kan föreskriva hur den dömde under prövotiden ska fullgöra skadeståndsskyldigheten.
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498 Vägen genom straffprocessen

som i bakgrundskapitlet (2.2.2.7) har beskrivits som en brottsofferideo-
logi avseende upprättelse (rehabiliteringsideologi ) – som bland annat kan 
gestalta sig i (åtgärder i syfte att) gärningsmannen tar på sig skulden för 
det inträffade och i förhållande till brottsoffret erkänner de skador som 
gärningarna orsakat – har liten (och hänsyn till andra intressen påtagligt 
underordnad) plats i dagens påföljdssystem.

6.3.5.2 Ansvarstagande som del i upprättelse: vård- och påver-
kanssanktion

I det förslag som lagts fram för ett reformerat påföljdssystem ska påföljderna 
utgöras av böter och fängelse, där det under vissa förutsättningar kan beslu-
tas att fängelsestraffet ska vara villkorligt (villkorligt fängelse).2610 Villkorligt 
fängelse ska förenas med en mer eller mindre ingripande tilläggssanktion 
med utgångspunkt i hur långt fängelsestraffet utmätts vara. Till de föreslagna 
tilläggssanktionerna hör bland annat en ny vård- eller påverkanssanktion. 
En förutsättning för att ett (kortare) fängelsestraff ska kunna förenas med en 
sanktion inriktad på vård, behandling eller påverkan är enligt förslaget att 
den tilltalade är i behov av och har förutsättningar för att genomgå vård eller 
behandling för missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat 
särskilt förhållande som kan antas ha bidragit till den begångna brottslighe-
ten, eller att han eller hon har behov av och förutsättningar för att genomgå 
ett brotts- eller missbruksrelaterat påverkansprogram.2611

Innehållet i vård- eller påverkanssanktionen ska framgå av ett av Krimi-
nalvården upprättat yttrande, som föregåtts av risk- och behovsbedömning 
där Kriminalvården bedömt risken för att klienten ska återfalla i brott, kli-
entens behov av de insatser som omfattas av det aktuella programmet samt 
huruvida klienten har vilja och möjlighet att ta till sig behandlingen. Till 
skillnad från vid tilläggssanktionen kontraktsvård , föreslås att det inte ska 
uppställas något formellt krav på samtycke för att förena villkorligt fäng-
else med en vård- eller påverkanssanktion. Sanktionen kan givetvis inte 
verkställas tvångsvis, mot den dömdes vilja, varför vägran att medverka 
till den beslutade vården eller behandlingen, avses hanteras som bristande 
verkställighet av det villkorliga fängelsestraffet.2612

Medan Påföljdsutredningen endast föreslår vård- och påverkanssank-
tion som alternativ till fängelse, är det – utifrån den uppfattning som fram-
hållits att bötesstraffet indirekt skadar det utsatta barnet – av intresse att 
reflektera över huruvida även bötesstraff skulle kunna ersättas av en vård- 

2610. Lydelsen av 1:3 BrB föreslås vara att med påföljd för brott förstås i denna balk 
straffen böter och fängelse samt de påföljder för unga lagöverträdare som anges i 32 kap. 
Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter och det gäller även om fängelsestraffet 
är villkorligt. Ett fängelsestraff som inte är villkorligt är att anse som svårare än villkorligt 
fängelse. Se SOU 2012:34.

2611. SOU 2012:34, band 2, s. 484.
2612. SOU 2012:34, band 2, s. 485.
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och påverkanssanktion. Utifrån den nya sanktionssystematik som föresla-
gits, skulle då även bötesstraff vara villkorligt (villkorliga dagsböter).2613 På 
motsvarande sätt skulle i domen anges vilket bötesstraff som hade dömts ut 
om dagsböter hade valts som påföljd, och vård- och påverkanssanktionens 
ingripandegrad skulle behöva motsvara det antal dagsböter som annars 
skulle ha dömts ut. En sådan ordning skulle kräva att det finns en alternativ 
sanktion som i ingripandegrad kan motsvara olika straffmätningsnivåer av 
bötesstraffet (dvs. i normalfallet minst 30 och högst 150 dagsböter).

I sin diskussion om skillnaden i ingripandegrad mellan kontraktsvård  
och vård- eller påverkanssanktion, konstaterar Påföljdsutredningen att 
kontraktsvård alltid bör utgöra en mer ingripande tilläggssanktion än en 
vård- eller påverkanssanktion. De påverkansprogram som Kriminalvården 
erbjuder idag (såsom i avsnitt 6.3.3.2 ovan nämnda IDAP och ROS) anses 
vara av förhållandevis ingripande natur, och av den karaktär att de mot-
svarar upp emot 240 timmars samhällstjänst i ingripandegrad och därför 
kan fungera som tilläggssanktion till ett villkorligt fängelsestraff som upp-
går till närmare ett år.2614 En vård- eller påverkanssanktion ska å sin sida 
helt eller delvis kunna bestå av åtgärder av vård- eller behandlingsinriktad 
karaktär, som exempelvis missbruksvårdande eller psykiatrisk behandling, 
som Kriminalvården efter samråd med andra samhällsorgan föreslår. Kor-
tare program anses kunna utgöra en del av en vård- eller påverkanssank-
tion, om de kombineras med andra vård- eller påverkansinriktade inslag, 
som exempelvis missbruksvård eller psykiatrisk öppenvård.2615 Samtligt 
innehåll av här nämnt slag är avsett att ersätta fängelsestraff och måste 
således vara av mindre ingripande art för att kunna ersätta bötesstraffet 
som ju är den lindrigaste påföljden.

Av intresse i sammanhanget är också Påföljdsutredningens resonemang 
kring slopad eller minskad användning av dagsböter som påföljd för lagö-
verträdare under 18 år.2616 En utgångspunkt i detta var ett barnperspektiv 
med innebörd att den samhälleliga reaktionen på brott som begås av barn 
måste vara inriktad på rehabilitering och åtgärder mot de riskfaktorer som 
bidragit till brottsligheten och som kan orsaka återfall i brott. Barn som 
begår brott är ofta socialt utsatta och anses ett särskilt behov av stöd och 
hjälp.2617 I relation till unga lagöverträdare föreslås därför att högre bötes-
belopp (straff på 60 dagsböter eller mer) ska ersättas av ungdomsvård och 

2613. Skrivningar motsvarande de för villkorligt fängelse (dvs. förslagets 27:1 BrB) skulle 
således vara att ”Rätten får besluta att dagsböter av visst antal ska vara villkorliga (villkorliga 
dagsböter)” och att ”Villkorlig böter får förenas med skyldighet att genomgå vård, behand-
ling, brotts- eller missbruksrelaterad programverksamhet eller andra motsvarande åtgärder i 
enlighet med vad som framgår av ett av Kriminalvården avgivet yttrande (vård- eller påver-
kanssanktion)”.

2614. SOU 2012:34, band 2, s. 477.
2615. SOU 2012:34, band 2, s. 477.
2616. Enligt direktiven skulle förslag lämnas till en slopad eller mer begränsad använd-

ning av böter för lagöverträdare som begått brott före 18 års ålder. Dir. 2009:60.
2617. SOU 2012:34, band 3, s. 360.
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ungdomstjänst samt att ett nytt påföljdsalternativ för unga införs, benämnt 
kontaktskyldighet för unga. Som ett alternativ till de lägsta dagsbotsstraf-
fen (i de fall där straffmätningsvärdet understiger 60 dagsböter) övervägdes 
i utredningen införandet av en ny påföljd som innebär deltagande i någon 
form av begränsad programverksamhet. Ett exempel som nämns i sam-
manhanget är att den unge deltar ett antal timmar i samtal om brottslighe-
ten, företrädesvis med socialtjänsten som huvudman. För en sådan påföljd 
för unga ansågs tala att den unge därmed skulle få möjlighet att reflektera 
över sitt brott och konsekvenserna av det. En invändning mot en sådan idé 
var dock att det inte bör införas nya inslag i påföljdssystemet utan tungt 
vägande skäl, eftersom sådana nya inslag gör systemet mer komplext och 
svåröverblickbart.2618

Av reflektionerna ovan kan slutsatsen dras att goda skäl föreligger för 
att ersätta (åtminstone högre bötesbelopp) med en vård- och påverkans-
sanktion som kan anses motsvara straffvärdet. Mot idén om vård- och 
påverkanssanktion som alternativ till bötesstraff kan dock invändningen 
göras att det är svårt att hitta och utmäta den sanktion som ska mot-
svara ett visst antal dagsböter. Ett än starkare skäl mot sådan ordning 
kunde vara att medan kostnaderna för verkställighet av bötesstraffet är 
relativt små, straffet kan verkställas tvångsvis och betalda böter utgör en 
inkomst för staten, innebär alternativstraffet en relativt hög kostnad för 
verkställighetsinnehåll och straffet kan inte verkställas tvångsvis. För det 
barn vars förälder dömts för brott mot barnets liv, hälsa, frihet eller frid, 
kan dock en vård- och påverkanssanktion som alternativ till bötesstraff 
innebära att något uppbyggligt sker – att föräldern motiveras att i enlighet 
med 6:1 FB behandla barnet med aktning för sin person – samt genom att 
det syftar till ansvarstagande för det brottsliga handlandet att barnet får 
upprättelse.

6.4 Delavslutande analys och diskussion
I två avsnitt nedan sammanfattas reflektioner av det närmast föregående 
delkapitlet, och av hela del III, Beivrande av brott mot barn. Grunderna för 
ingripande på straffrättslig grund och regleringen av vägen genom straff-
processen diskuteras under rubrikerna straffrättens betydelse för brottsoff-
ret (6.4.1) och barnet och brottsoffret i straffprocessen (6.4.2).

6.4.1 Straffrättens betydelse för brottsoffret
”Straffrätten bör vara ett rättssäkert system för värnande av individuella 
och samhälleliga intressen genom att den utesluter eller tilldelar och vär-

2618. SOU 2012:34, band 3, s. 503 ff.
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derar klander. Utifrån en sådan utgångspunkt menar jag att man kan se 
upprättelse som en aspekt av straffrättsligt klander.”2619

I redogörelsen av ingripandet på straffrättslig grund har framhållits att 
straffrätten har inneboende begränsningar såsom varandes en destruktiv 
del av rättsordningen. Den straffrättsliga verksamheten måste vara väl för-
ankrad i grundläggande värden och principer, och kriminalisering förbe-
hållas särskilt skyddsvärda intressen.

Framställningen har visat att fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse 
och sexuella övergrepp mot barn har värderats och hanterats olika av lag-
stiftaren på det straffrättsliga området. Sexuella övergrepp mot barn har 
det tydligaste straffrättsliga skyddet, medan (lindrigare) försummelse och 
viss psykisk misshandel hamnar utanför det straffbelagda området. Avse-
ende fysiskt våld mot barn har ett tvehågset synsätt skymtats hos lagstifta-
ren och rättstillämparen: Å ena sidan har generellt ifrågasatts (som lyftes 
fram i avsnitt 5.1.5 ovan) om straffrättsliga åtgärder är en lämplig metod 
att få vuxna människor att behandla barn med den respekt som de i enlig-
het med agaförbudet  (6:1 FB) har rätt till – samt har tidigare forskning 
uppmärksammat tendenser hos polis och åklagare att betrakta (lindrigare) 
barnmisshandel som främst ett socialt problem  där lagföring inte krävs – 
och å andra sidan visar exemplifierande avgöranden att misshandel är 
misshandel även när den utförs av en förälder mot sitt barn.

Straffrättssystemet är statsmaktens yttersta medel för uttryckande av 
klander. I framställningen har lyfts fram att klandret rimligen inte endast 
avser att någon har brutit mot lagen, utan också att denne har skadat det 
intresse som straffrätten funnit nödvändigt att skydda och därigenom även 
kränkt den individ som i det konkreta fallet varit bärare av detta intresse. 
Brottsoffrets upprättelse kan därför, med Burman, sägas vara en (väsent-
lig) aspekt av straffrättsligt klander.2620 Med upprättelse som det centrala 
brottsofferintresset har noterats att brottsoffrets intresse kan beaktas vid 
kriminalisering bland annat genom att ny eller fördjupad kunskap om 
utsatthet leder till nya eller reformerade bestämmelser, och vid påföljds-
bestämning genom att den påföljd väljs som motsvarar straffvärdet och 
som, där möjligt, kan förväntas ha potential att verka brottsavhållande i 
det enskilda fallet. Under verkställighet av påföljd har främst brottsoffrets 
säkerhet framhållits.

Som också påpekas av Burman, kan straffrätten inte tillgodose samtliga 
brottsoffrets behov, ens i bemärkelsen upprättelse, såtillvida att brottsoffers 
behov är både alltför olikartade och för sammansatta.2621 För barn i förhål-
lande till en förälder som förövare, kan den upprättelse som en fällande dom 
i sig ger, vara av mycket begränsad betydelse om barnet inte är i trygghet  

2619. Burman (2011a) s. 289.
2620. Se Burman (2011a).
2621. Burman (2011a) s. 288.
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502 Vägen genom straffprocessen

utan riskerar fortsatt utsatthet. Att den straffrättsliga rättvisan är begränsad 
lyfts också fram av Asp:

Den straffrättsliga rättvisan berör bara det samhälleligt institutionaliserade sam-
talet om skuld och ansvar. Detta samtal är på många sätt fyrkantigt och for-
mellt. Om det utgör det enda samtalet är vi erbarmligt fattiga.2622

Även om straffrättssystemet – genom val av påföljd och påföljdsinnehåll 
– i utökad utsträckning kan bidra till ambitionen att uppnå brottsavhål-
lande effekter, och verka i riktning mot att gärningsmannen tar ansvar för 
sitt brottsliga handlande och söker bearbeta de faktorer som legat bakom 
detta, är en fällande dom i brottmål en relativt begränsad och svåruppnådd 
väg till upprättelse. Som Gregow konstaterat innebär att ett åtal ogillas inte 
att domstolen har funnit utrett att den åtalade inte har begått gärningen: 
Domstolen uttalar sig endast i frågan huruvida åtalet är styrkt eller inte 
styrkt.2623

6.4.2 Barnet och brottsoffret i straffprocessen
”Att det kommer till stånd en lagföring gällande ett brott och att någon 
ställs till svars för att ha skadat offret för brottet, innebär i betydande 
utsträckning att brottsoffret kan uppleva sig ha fått upprättelse. Att brotts-
offret själv kan medverka som part i den processen kan sannolikt bidra 
ytterligare till den upprättelsen.”2624

I det straffprocessrättsliga kapitlet har framhållits betydelsen av att barn – 
trots hinder i form av ålder och relation till den misstänkte eller tillta-
lade – ges tillgång till rättsväsendet och möjlighet till deltagande. I avhand-
lingen tas sikte främst barn som inte fyllt 15 år (se 1.3.1.3 ovan), varför 
det barn som är målsägande i straffprocessen, och som fokuseras här, kan 
vara såväl spädbarn , som förskolebarn och barn i tidiga tonåren. Även om 
ingen lagregel särskilt reglerar saken, har den huvudsakliga linjen i praxis 
under lång tid varit att barn under 15 år inte deltar vid huvudförhandling 
i brottmål, utan att istället förhör som hållits under förundersökningen 
videoinspelas för att spelas upp inför rätten i barnets frånvaro. I många fall 
finns goda skäl att låta barn under 15 år slippa den påfrestning det innebär 
att avlägga sin berättelse i rättegångssalen. Samtidigt har i framställningen 
framhållits – mot bakgrund av det lägre bevisvärde som åsätts utsagor som 
inte upptas inför rätten – att en ökad flexibilitet, med hänsyn tagen till det 
enskilda barnets förutsättningar och egna synpunkter, inte skulle skada.2625 
Därtill har lyfts fram möjligheten att, där så är lämpligt, rätten ges möjlig-

2622. Asp (2009) s. 45 f.
2623. Gregow (1996) s. 512.
2624. SOU 2012:34, band 2, s. 138.
2625. Se avsnitt 6.2.4 ovan och exempelvis Back, Gustafsson & Berterö (2012).
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het att genom videolänk eller videokonferens ställa kompletterande frågor 
till barnet.

En grundläggande förutsättning för barns deltagande i straffrättspro-
cessen, såväl under förundersökning som i rättegång, är att rättssystemet 
kan hantera att barn som regel inte kan prestera en utsaga jämförlig med 
en vuxens, och framför allt inte delta som vore barnet vuxen. Det notera-
des i framställningen att tidigare lagstiftningsärende bedömt att utgångs-
punkten måste vara att alla domare är väl skickade att bemöta unga och 
traumatiserade brottsoffer, samt att domstolsintern specialisering  kan 
ske.2626 Behovet hos rättens samtliga ledamöter att kunna lyssna till och 
förstå vad barnet säger och vara väl insatta i våldsutsatta barns problem 
förutsätts tillgodosett.

Det konstaterades vidare att regleringen avseende kompetenskrav på 
den som håller förhör med barn är svag, inte minst i relation till EU-direk-
tivet angående brottsoffers rättigheter.2627 Enligt 18 § FuK bör förhör med 
barn hållas av en person med särskild kompetens för uppgiften, och om 
barnets utsaga är av avgörande betydelse för utredningen och om det fin-
nes vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets 
beskaffenhet, bör enligt 19 § FuK någon som äger särskild sakkunskap 
i barn- eller förhörspsykologi biträda vid förhöret. En sammanhängande 
fråga är också barnets rätt (enligt art. 12 barnkonventionen) att göra sin 
röst hörd, och uttrycka sina synpunkter angående sitt deltagande i pro-
cessen. I relation både till utövandet av denna rättighet, med tillhörande 
behov av åldersanpassad information , och i förhållande till premissen att 
barnet ska kunna avge sin utsaga på det sätt som bäst passar det individu-
ella barnet, saknas reglering.

Närmast följer ett avslutande kapitel där avhandlingens socialrättsliga 
del (kap. 3 och 4) respektive dess straffrättsliga del (kap. 5 och 6) analyse-
ras sammantaget.

2626. SOU 2010:44 s. 345.
2627. Se Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av miniminormer för 

brottsoffers rättigheter och för stöd och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF.
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7 Två vägar att ingripa

”And so we come to this question: Who’s in charge here? Which discipline 
should be at the helm of the child protection lifeboat?”2628

Av denna framställning framgår att rättsliga ingripanden vid föräldrars 
våld mot barn pendlar mellan att föräldrars våld hanteras som socialt pro-
blem,  respektive som brott. I många fall utgör handlingarna och under-
låtenheterna både och. I den internationella barnmisshandelslitteraturen 
har den historiska utvecklingen ifråga om ingripanden för våldsutsatta 
barn liknats vid en livbåt,  som haft olika besättning och olika färdriktning 
genom tiderna.2629 Till skillnad från den amerikanska barnskyddsverksam-
heten, som tidigt sjösattes med en samlad, samordnad besättning, har dess 
svenska motsvarighet bestått av två parallellt framväxande och åtskilda 
system – det straffrättsliga och det socialrättsliga – som på skilda vis tillgo-
doser det våldsutsatta barnets rätt till skydd, stöd och upprättelse. I detta 
avslutande kapitel kommer, med utgångspunkt i avhandlingens tre delsyf-
ten, att diskuteras och analyseras sammantaget de rättsliga grunderna för 
att ingripa (7.1), utredningsprocesser och domstolsprövningar (7.2) samt 
processernas slutdestinationer och barnets skydd mot fortsatt utsatthet 
(7.3.1). Avhandlingen avslutas med några avslutande reflektioner (7.3.2).

7.1 Rättsliga grunder för ingripanden
I avhandlingen har grunderna för ingripande vid föräldrars våld och över-
grepp mot barn på socialrättslig respektive straffrättslig grund kartlagts 
(kap. 3 respektive 5). Kartläggningen har omfattat såväl de två olika regel-
komplexens grundtankar, ändamål framväxt och särdrag, som vad – dvs. 
vilka brottsliga handlingar respektive missförhållanden i ett barns hem-
miljö – som kan utgöra grund för ingripande. I det närmast följande berörs 
vissa frågor kring de två olika regelsystemens grundtankar, särdrag och 
begränsningar (7.1.1) och grunder för ingripanden (7.1.2).

2628. Myers (2002) s. 565.
2629. Se avsnitt 1.1. ovan och Myers (2002).
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508 Två vägar att ingripa

7.1.1 Grundtankar, särdrag och begränsningar
7.1.1.1 Inledning: olika ändamål och syften

Medan socialtjänsten har beskrivits som samhällets yttersta skydds-
nät – och den möjliga räddningen för barn som blir misshandlade eller 
försummade – har straffrätten beskrivits som statsmaktens yttersta medel 
för uttryckande av klander och avståndstagande gentemot den gärning en 
samhällsmedlem har begått. Där ingripandet på socialrättslig grund syftar 
till att stödja och skydda samt frigöra och utveckla individens egna resur-
ser, är det straffrättsliga till sin art i huvudsak destruktivt, med inriktningen 
att möta ett begånget ont med ett annan ont (straff).

En av straffrättssystemets grundläggande funktioner är att verka norme-
rande, dvs. att skapa stabila, laglydiga handlingsvanor hos medborgarna, 
att dra upp gränser för deras handlingsfrihet och att garantera rättsskydd 
för medborgarnas erkända intressen. Samhällets reaktion mot brottslingen 
syftar till att bereda samhället skydd mot den fara för dess bestånd och 
utveckling som lagöverträdelser medför, och att skydda enskilda mot 
angrepp av olika slag.

Den socialrättsliga lagstiftningen uppbärs av socialpolitiska syften och 
bottnar i välfärdsstatens uppgift att garantera social trygghet. Individernas 
rättigheter förmedlas via myndigheter – myndigheter som per definition är 
goda – och olika skyddsvärda grupper (t.ex. barn) ges del av välfärdsstatens 
goda.2630 Med LVU som kompletterande skyddslag är avsikten att kunna 
garantera att barn får sina grundläggande behov tillfredsställda även när 
vårdnadshavare inte samtycker till behövliga åtgärder.2631

Medan hotet om bestraffning vid lagöverträdelser ska verka allmänpre-
ventivt , kan inte existensen av LVU sägas ha något motsvarande allmänpre-
ventivt ändamål. Att barn under vissa förutsättningar kan tvångsomhän-
dertas för samhällsvård när missförhållanden i hemmet utgör påtaglig risk 
för skada på barnets hälsa eller utveckling, är inte i sig ägnat att avskräcka 
befolkningen från att leva under sådana missförhållanden. Grundtanken 
är istället att människor (av samhället) ska ges hjälp och stöd att avhjälpa 
sina missförhållanden. När det inte kan ske med den enskildes samtycke – 
och brister i barnets hemmiljö når upp till en viss nivå – är LVU en sista 
utväg att säkerställa barnets rätt till skydd mot våld, övergrepp och andra 
missförhållanden. Möjligen kan hotet om att en tvångslag under vissa för-
utsättningar kan komma att tillämpas ha verkan för att lösningar sker på 
frivillig grund.2632

2630. Hydén (2002) s. 116 f.
2631. Se t.ex. prop. 1989/90:28 s. 59.
2632. Å andra sidan kan accepterande av hjälpinsatser – p.g.a. våld och övergrepp i hem-

met – hindras mot bakgrund av risken att det betraktas som ett erkännande av att sådana för-
hållanden föreligger. Se Nielsen (1995) s. 174. Se även SOU 2000:77 s. 163 angående att vård-
nadshavare tvingas gå med på hjälpinsatser under hot om LVU, s.k. ”samtycke under galgen”.
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7.1.1.2 Utvecklingslinjer: 1960-talet och 2010-talet möts efter 
uppbrott omkring 1980

Framställningen har visat hur det socialrättsliga skyddet och stödet för 
våldsutsatta barn har vuxit fram från en på barmhärtighet vilande plikt att 
hjälpa, till en kunskapsbaserad profession och barns rättigheter uttryckta 
i lag. Den socialrättsliga utvecklingen innehåller i sig flera linjer. I förhål-
lande till det samlade tillgodoseendet av barnets rättigheter, är intressant att 
notera hur senare års föreslagna och delvis genomförda lagändringar har 
drag av vad som stadgades i 1960 års barnavårdslag, dvs. regleringen före 
den genomgripande reform som 1980 års SoL och LVU innebar. I förarbe-
tena till socialtjänstreformen fördes farhågor fram om att barnets rättsliga 
ställning skulle försämras genom att barnavårdsnämndens ställning som 
”barnens ombudsman” försvann, att samhället med reformens betoning 
på vuxnas behov avhände sig ansvaret för de barn som inte själva kan 
ställa krav på socialtjänsten, att barnets rätt i vissa fall till vård och fostran 
genom samhällets försorg inte framgick tydligt nog, och att reformen felak-
tigt utgick från att bistånd till föräldrarna i form av placering av barn utom 
hemmet också är att tillgodose bistånd till barnet.2633 Medan ambitionen 
med socialtjänstreformen var att alla behov – utifrån en helhetssyn – skulle 
tillgodoses, baserades 1960 års barnavårdslag på tanken att barnets rätt 
skulle sättas i centrum.2634 I barnavårdslagen fanns den reglering som rörde 
barnavård samlad i en och samma lag, och stor vikt lades vid förebyggande 
åtgärder .

Ett tydligt exempel på likhet mellan 1960 års barnavårdslag och lagstift-
ningsprocesserna omkring 2010-talets början är därför Barnskyddsutred-
ningens förslag år 2009 om en samlad lag om skydd och stöd för barn och 
unga, LBU. Enligt förslaget skulle bestämmelserna som rör barn i SoL och 
samtliga bestämmelser i LVU sammanföras i en lag.2635 Även på detaljnivå 
finns vissa likheter. Ett sådant exempel är den år 2013 införda möjligheten 
för socialnämnd (enligt 11:4 b SoL) att i vissa fall besluta om uppföljning 
av ett barns situation efter att samhällsvården har upphört. Bestämmelsen 
avser ge en befogenhet för socialtjänsten att informera sig om barnets situ-
ation och följa upp hur det går för barnet, för att kunna avgöra om barnets 
situation behöver utredas. Uppföljningen anses också kunna innebära ett 
motivationsarbete om socialtjänsten bedömer att det finns behov av öppna 
insatser eller av en ny placering.2636 I 1960 års barnavårdslag fanns en – 
vid socialtjänstreformen utmönstrad – bestämmelse (i lagens 43 §) om att 
barnavårdsnämnden kunde besluta om villkorligt upphörande av samhälls-
vården, som innebar att samhällsvården försöksvis avslutades. Efter sådant 
beslut kunde vården när som helst återupptas, om så erfordrades för att 

2633. Prop. 1979/80:1 s. 257 f.
2634. Se SOU 1956:61 s. 101 f.
2635. SOU 2009:68.
2636. Prop. 2012/13:10 s. 88.
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510 Två vägar att ingripa

uppnå dess syfte. I samband med ett sådant beslut kunde också (oavsett 
samtycke) föreskrivas förebyggande åtgärder  (t.ex. hjälpåtgärder innefat-
tande råd och stöd) och förordnas om övervakning.

Alltsedan socialtjänstreformen, och alltjämt vid införandet av 1990 
års LVU, betonades till stor del barns behov, och inte sällan sattes dessa i 
(motsats)förhållande till föräldrars rätt.2637 I lagstiftningsärenden på 2000- 
och 2010-talet har i stor utsträckning (igen) har kommit att fokuseras på 
barnets rätt, och även dess bästa. Så infördes år 2003 exempelvis bestäm-
melser med innebörd att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut 
enligt LVU, att barnets inställning ska klarläggas, och hänsyn tas till bar-
nets vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad vid beslut 
enligt lagen.2638 Därtill infördes i LVU en bestämmelse om att insatser enligt 
lagen ska präglas av respekt för barnets människovärde och integritet. 
Skrivningen avsåg uttryckligen återspegla det grundläggande budskapet i 
barnkonventionen om att barnet är en självständig individ med egna rät-
tigheter.2639

Rättssäkerhet saspekter har också ånyo kommit att betonas. Ökat 
hänsynstagande till den enskildes rättssäkerhet präglade 1960 års barna-
vårdslag, mycket till följd av att ingripandet kommit att betraktas som 
ett administrativt frihetsberövande .2640 Det var något oklart vid denna tid 
vems rättssäkerhet som skulle beaktas, dvs. huruvida barns skiljande från 
hemmet mot föräldrarnas vilja skulle anses ingripa i föräldrarnas rätt eller 
frihet, eller (också) i den med åtgärden avsedda personens, även när perso-
nen var under 15 år.2641 I lagens infördes också bland annat regler rörande 
förfarandet i ärenden hos barnavårdsnämnd, och för att stärka rättssäker-
hetsgarantierna för enskilda infördes en anmaning i lagen för nämnden att 
anlita jurist, om behovet av juridisk sakkunskap inte var tillgodosett inom 
nämnden.2642

Vid 1980 års socialtjänstreform infördes LVU, och vid 1990 års ombe-
arbetning av lagen gjordes vissa ändringar i syfte att stärka rättssäkerhe-
ten, i synnerhet då förutsättningarna för beredande av tvångsvård hade 
kritiserats för att vara alltför vagt formulerade.2643 I frågan om vems rätts-
säkerhet som ska beaktas, är föräldrars rättssäkerhet inte sällan central 
i förhållande till att tvångsomhändertaganden sker för ofta eller till att 
kriterierna är för oprecisa, medan barnets rättssäkerhet  aktualiseras när 

2637. Se särskilt betänkandet Barns behov och föräldrars rätt (SOU 1986:20) och prop. 
1989/90:28 s. 59.

2638. Se prop. 2002/03:53 s. 79 ff. och 105.
2639. Prop. 2002/03:53 s. 105.
2640. Se t.ex. Krantz (1976) s. 52 och Bramstång (1985) s. 189 f.
2641. SOU 1956:61 s. 130.
2642. 7 och 10 respektive 14–22 §§ lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och 

ungdom.
2643. Begreppet ”fara” som grundläggande förutsättning för att bereda vård ersattes med 

uttrycket ”påtaglig risk för skada”. Se prop. 1989/90:28 s. 60 ff.
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samhället inte ingriper och kraven därmed ställs för högt.2644 I förarbetena 
till 2013 års ändringar i SoL och LVU har därefter framhållits att samhäl-
lets åtgärder och ingripanden på den sociala barn- och ungdomsvårdens 
område kan upplevas som integritetskränkande och hotfulla för enskilda 
familjer. Detta anses ställa krav bland annat på tydliga lagregler, ett rätts-
säkert förfarande och att socialtjänstens agerade upplevs som legitimt, 
kompetent och tillförlitligt.2645

Möjligheterna till användning av tvång har också på senare år åter 
utökats, bland annat genom den år 2012 införda möjligheten för social-
nämnd att med stöd av 6:13 a FB besluta om vissa stödåtgärder för barn 
mot en (och med en) vårdnadshavares vilja. Denna befogenhet har moti-
verats utifrån barnets rätt till den vård och de sociala insatser som barnets 
bästa kräver; en värdering som kommer till uttryck i art. 24 och 39 barn-
konventionen.2646

Även straffrättens utveckling har visat ett antal linjer. Som berörts inne-
höll å ena sidan 1960 års barnavårdslag tvingande hjälpåtgärder i syfte 
att såvitt möjligt åstadkomma rättelse bland annat i de fall då barn miss-
handlades i hemmet eller annars behandlades på ett sätt som satte barnets 
kroppsliga eller själsliga utveckling i fara.2647 Å andra sidan var vid samma 
tid på straffrättens område behandlingsideologin förhärskande. Brott 
ansågs utgöra symtom på behandlingsbehov, och brottsbalken (antagen år 
1962 och ikraft år 1965) var starkt influerad av de moderna straffrättssko-
lorna, där brottslingen betraktades som en produkt av den sociala miljön 
och den påverkan han eller hon utsatts för utifrån. Det var därför väsent-
ligt att rehabilitera brottslingen och därmed förebygga fortsatt brottslig-
het. Behovet av, och idén om en möjlighet till, tvångsmässig behandling till 
lösning av de problem som utgjordes av brottslighet respektive bristfälligt 
föräldraskap var således en tydlig gemensam nämnare vid denna tid.

I likhet med den debatt som mot slutet av 1960-talet kom att ifrågasätta 
barnavårdsnämndernas kunskapsmonopol och mena att tvångsmässig vård 
är ett hinder mot effektiv rehabilitering,2648 kom betydande kritik mot den 
straffrättsliga behandlingstanken att växa fram under 1960- och 1970-
talen. Kritiken kom både från dem som menade att straffet genom rehabi-
literingsansatserna skulle komma att förlora sin avskräckande verkan, och 
från dem som ansåg att den tvångsmässiga behandlingen innebär en kränk-
ning av den dömdes individualitet och människovärde. Dessutom hade 
resultaten av sådan behandling svikit entusiasternas förhoppningar.2649

2644. Sundell m.fl. (2007) s. 46 f.
2645. Prop. 2012/13:10 s. 32 f.
2646. Prop. 2011/12:53 s. 14.
2647. 25 a och 26 §§ lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.
2648. Se t.ex. Runcis (2007) s. 249.
2649. Elwin, Heckscher & Nelson (1975) s. 34.
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Till skillnad från den kritik som vid samma tid riktades mot regleringen 
på det socialrättsliga området – att juristerna haft alltför stort inflytande 
och att värderingarna bakom lagstiftningen var ålderdomliga2650 – framför-
des på straffrättens område i förhållande till rådande behandlingsideologi 
att den ledde till bristande rättssäkerhet, och att konflikter mellan lagbry-
taren och offret eller samhället doldes. I Brå:s rapport år 1977 betonades 
tydligt rättvisa, förutsebarhet, likhet inför lagen samt krav på proportiona-
litet mellan brott och straff.2651 Rapporten gav uttryck för vad som kom att 
kallas ”nyklassicism ” och fick avgörande betydelse för den lagstiftning som 
följde.2652 Ungefär samtidigt – i det principbetänkande på det socialrättsliga 
området som överlämnades år 1974 – betonades å andra sidan ett uppbrott 
från den tidigare detaljpräglade lagstiftningen och en målbetonad inriktning 
på solidaritet, frivillighet, och en helhetssyn på individens livssituation.2653

Medan på straffrättens område utvecklingen gick från ett betonande av 
den enskilde brottslingen och dennes livsomständigheter och förändrings-
potential (om än med tvång), kom den socialrättsliga regleringen att inrik-
tas på just det (med betonande av frivillighet). Vid tiden omkring 1980 (tid-
punkten för socialtjänstreformens ikraftträdande) övergavs både tanken 
att en förälder kunde tillrättaföras genom rättsligt tvång, och tanken att en 
brottsling kunde förändras med rättsligt tvång. På den straffrättsliga sidan 
betonades vikten av en lagreglering präglad av förutsebarhet, rättvisa och 
rättssäkerhet , och på det socialrättsliga området vikten av en flexibel och 
målinriktad ramlagstiftning med möjlighet att tillgodose människors skif-
tande behov. I det straffrättsliga synsättet ändrades fokus från brottslingen 
till brottet, medan det i barnavårdslagstiftningen ändrades från fokus på 
tillrättaförande av föräldrarna till fokus på en bristande hemmiljö.

Samtidigt med den straffrättsliga övergången från (tvångsmässig) vård till 
straff kom också idén om brottsoffrets upprättelse – genom bestraffning av 
gärningsmannen – att framträda och verka drivande.2654 Brottsoffrets situa-
tion och intressen har på senare tid kommit att ligga till grund för nya kon-
textualiserade straffstadganden som avser att fånga det straffvärda i offrets 
utsatthet (exempelvis de år 1999 införda fridskränkningsbrotten) och gene-
rellt för straffskärpningar, där 2010 års straffmätningsreform tydligt hade 
offren i fokus.2655 Av särskilt intresse i sammanhanget är även de brottsoffer-
intressen som har framförs i Påföljdsutredningens betänkande år 2012.2656 
Det är i det sistnämnda fallet inte fråga om en återkomst för behandlings-
ideologin, men väl anmärkningar dels om att individualpreventiva  hänsyn 
(även) bör kunna tas vid val av påföljd, dels om att brottsoffrets intressen 

2650. Holgersson (1981) s. 202 ff.
2651. Brå (1977).
2652. Se SOU 1986:13–15 och prop. 1987/88:120. Se även angående behandlingsideolo-

gin i relation till vanartade barn, Levin (1988) s. 73.
2653. SOU 1974:39.
2654. Tham (2002) s. 588 f.
2655. Prop. 2009/10:147 särskilt s. 10 och 14 ff.
2656. Se SOU 2012:34.
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inte endast behöver ta sikte på påföljdens ingripandegrad: I de fall påföljden 
kan innebära att gärningsmannen tar ansvar för sitt brottsliga handlande och 
söker bearbeta de faktorer som legat bakom detta, anses det kunna innebära 
en lättare väg för brottsoffret till upprättelse och kanske även försoning.2657

Sammanfattningsvis kan noteras att lagstiftningen på de två områ-
dena ideologiskt befann sig, i jämförelse med idag, ganska nära varandra 
omkring 1960-talet. Den socialrättsliga lagstiftningen hade (relativt) bety-
dande inslag av rättsstatliga värden såsom (formell) rättssäkerhet , förutse-
barhet och legalitet, medan straffrätten med behandlingsideologin befann 
sig närmare ett socialrättsligt synsätt än någonsin tidigare (och senare). 
Även om en närhet kan skönjas i den bemärkelsen, bör betonas att ingri-
pandena innehållsmässigt var (och alltjämt är) diametralt olika. Ur dagens 
perspektiv var det socialrättsliga ingripandet, relativt sett, närmast att 
betrakta som bestraffande, och det straffrättsliga (påtvingat) hjälpande.

Omkring år 1980 skedde på båda områdena en brytpunkt i synsätt. 
Det socialrättsliga ingripandet kom att bli mer välfärdsideologiskt, och det 
straffrättsliga mer klassiskt rättsstatligt. Vissa drag av de tankar som rådde 
i och kring lagstiftningen på de två områdena omkring år 1960, har åter-
kommit de senaste åren, i synnerhet på socialrättens område där barnets 
rätt, något utökat användande av tvång och betonande av rättssäkerhet 
har fått förnyat genomslag. På straffrättens område har individualpreven-
tiva  hänsyn kommit att uppgraderas något i ett aktuellt reformförslag, 
med hänvisning också till brottsoffrets intresse av att gärningsmannen tar 
ansvar för sitt handlande och söker bearbeta bakomliggande faktorer. Idag 
betonas på de båda rättsområdena – om än av olika art och grad – barnets 
och brottsoffrets rättigheter och intressen.

7.1.1.3 Ingripandenas möjligheter och begränsningar

1980 års socialtjänstreform markerar alltså en tydlig brytpunkt i utveck-
lingen av den sociala barn- och ungdomsvården, eftersom kommunerna 
sedan dess – med en hög grad av självständighet (kommunal självstyrelse) 
och ambitiösa mål – kommit att ansvara för betydande områden av den 
enskildes välfärd. Utifrån en tillit till människans egen förmåga är grund-
tanken att socialtjänsten ska erbjuda en serviceinriktad och hjälpande funk-
tion för att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser. Såtillvida kan 
socialpolitiken , och socialtjänstlagstiftningen, sägas rymma endast möj-
ligheter och inga begränsningar (utöver monetära). När det gäller barns 
behov av skydd har en viss möjlighet behållits till att med tvång ingripa vid 
barnmisshandel eller andra påtagliga risker för barnets hälsa eller utveck-
ling (LVU), för att kunna tillgodose barnets behov av trygghet  under den 
tid då föräldrarna med samhällets hjälp ordnar upp och stabiliserar sin 
situation.2658

2657. SOU 2012:34, band 2, s. 139.
2658. Se särskilt avsnitt 3.1.2.3 ovan.
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Utöver att vara fullt av möjligheter har barn- och ungdomsvårdens 
uppdrag – dvs. att utgöra det yttersta skyddet för en brett definierad mål-
grupp – kommit att karakteriserats som på många sätt gränslöst. Barn-
skyddskommittén påpekade i sitt betänkande att i en situation med begrän-
sade resurser finns risk att socialtjänsten försummar att utveckla sitt unika 
uppdrag för de barn och unga som har de allra största behoven: Det finns 
ett dokumenterat behov av metodutveckling särskilt när det gäller barn 
som lever i familjer där det förekommer våld och andra övergrepp. Kun-
skapen om insatser i sådana familjer är begränsad.2659

Socialpolitiken  och tillhörande lagstiftning har allteftersom – i samklang 
med utvecklingen av barnets rättigheter – kommit att betona det enskilda 
barnets rätt till skydd och stöd. Utgångspunkten är även idag en välfärds-
stat med verksamheter och tjänster tillgängliga för alla efter behov, men 
för den sociala barn- och ungdomsvården betonas särskilt målet att stärka 
skyddet för utsatta barn.2660 Utvecklingen under senare år har inneburit en 
ökad detaljreglering och juridifiering; ett exempel är den nyligen införda 
skyldigheten för socialnämnd (i 6:6 b SoL) att i samband med beslut om 
placering i ett familjehem ingå ett avtal med dem som nämnden avser att 
anlita som familjehem, där nämndens och familjehemmets åtaganden avse-
ende barnets behov av stöd och skydd under placeringen ska framgå.

I straffrättssystemets funktion anses i princip inte ligga (enligt den 
nyklassiska inriktning som dominerat under senare årtionden) att bidra 
till att lösa sociala eller samhälleliga problem. För det socialrättsliga syste-
met är detta huvuduppgiften. På det kriminalpolitiska området ställs inte 
sällan den enskildes rättssäkerhet  mot den enskildes rättstrygghet , dvs. å 
ena sidan krav på att rättsskipning och myndighetsutövning ska vara för-
utsebar, enhetlig och bedriven med hög kvalitet, och å andra sidan krav 
på att människor ska vara skyddade mot brottsliga angrepp på liv, hälsa, 
frihet, integritet och egendom. I budgetpropositionen för år 2013 tydliggör 
regeringen att målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och 
rättstrygghet.2661 Till särskilda fokusområdena för kriminalpolitiken  hör 
kraftfulla åtgärder och skärpta straff. Viljeinriktningen är att samhället i 
alla lägen kraftfullt måste markera att brott inte accepteras, och att reak-
tionerna mot brottsligheten måste vara tydliga.2662 Även om detta – i likhet 
med de socialpolitiska  målen – kan anses fullt av möjligheter, har framställ-
ningen visat att den straffrättsliga metoden har inbyggda begränsningar. 
Genom kriminalisering uttrycker statsmakten på ett påtagligt sätt att ett 

2659. Utifrån tillgänglig kunskap antas kontaktfamilj, familjepedagogiska insatser i hem-
met och stödsamtal vara de vanligaste insatserna från socialtjänstens sida. SOU 2009:68 sär-
skilt s. 161 f. och 373 ff.

2660. Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, särskilt s. 162 och 195. Därtill finns det social-
politiska målet att personer – särskilt kvinnor och barn – som utsatts för hot eller våld inom 
familjen får det stöd och den hjälp de behöver. A.a. s. 195.

2661. Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, s. 11.
2662. Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, s. 14.

017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   514017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   514 08/04/13   6:28 PM08/04/13   6:28 PM



 Rättsliga grunder för ingripanden 515

visst handlande är socialt förkastligt. Straff är en kraftig och primitiv reak-
tion, av vilket det måste följa som utgångspunkt att kriminalisering är den 
sista utvägen (ultima ratio ) för att komma till rätta med ett problem.2663 
Också för att straffrättssystemet ska kunna verka allmänpreventivt  anses 
krävas att det kriminaliserade området hålls begränsat och endast avser 
särskilt skyddsvärda intressen.2664

På straffrättens område framställs inte sällan statsmakten som ond – 
varför den måste vara kringgärdad av regler som garanterar den enskildes 
rättsskydd – medan statsmakten på socialrättens område inte sällan betrak-
tas som god och välvillig.2665 Denna karakterisering av de två ingripandevä-
garnas särdrag förtjänar att kommenteras och diskuteras, inte minst i för-
hållande till de två rättsområdenas tänkta möjligheter och begränsningar.

Straffrättssystemets möjligheter kan anses höra samman med vad som 
anges vara ett fokusområde för kriminalpolitik en, nämligen att tillgodose 
brottsoffers behov. Enligt nämnda budgetproposition för år 2013 anses 
ingen insats vara viktigare för brottsdrabbade än att rättsväsendet lyckas 
med sina huvuduppgifter: att utreda brott, gripa misstänkta och döma de 
skyldiga.2666 Genom sitt tilldelande av klander återupprättar straffrätts-
systemet kränkningen av den individ som är bärare av det intresse som 
straffrätten genom straffbestämmelser skyddar. Till den del föräldrars våld 
och övergrepp ingår i det kriminaliserade området betonar straffrätten att 
handlingarna och underlåtenheterna är moraliskt sett felaktiga. Dessutom 
markeras att barnets utsatthet inte är en privatsak för familjen utan en 
samhällelig orättvisa; det är inte fråga (endast) om utsatthet för dysfunktio-
nellt föräldraskap utan för straffvärda gärningar. Såtillvida kan utsträckas 
till att sägas, i någon mening, att straffrätten är god (också). Detta synsätt 
inrymmer dock faror, såtillvida att straffrätten kan användas i strid med 
sina begränsningar, och att sympati med brottsoffer kan verka som skäl för 
i synnerhet hårdare straff.2667

I relation till den defensiva inriktningen av straffrättspolitiken  – där 
straffrättens roll primärt inte anses vara att underlätta lösandet av soci-
ala eller samhälleliga problem – visar dock det senaste lagstiftningsären-
det på påföljdsområdet att den straffrättsliga påföljden visst i någon mån 
kan verka reparerande för offret, genom att gärningsmannen tar ansvar för 
sitt brottsliga handlande och söker bearbeta de faktorer som legat bakom 
detta. Som visats i framställningen kan upprättelse som brottsofferintresset 
i straffrätten även avse en påföljd som – vid sidan av att vara proportionell 
i förhållande till brottets allvar – också har ett innehåll som innebär att 

2663. Se t.ex. Jareborg (1998) s. 324.
2664. Det allmännas resurser för brottsbekämpning måste koncentreras på sådana före-

teelser som kan föranleda påtaglig skada eller fara och som inte kan bemötas på annat sätt. 
Prop. 1994/95:23 s. 52.

2665. Se framställningen ovan och t.ex. Greve (1997) s. 602 och Nielsen (1995) s. 167.
2666. Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, s. 20.
2667. Se t.ex. Niemi (2011) s. 67 ff. och Snare (2005) s. 498.
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gärningsmannen försöks förmås ta ansvar för sitt handlande. I förhållande 
till de brottsofferideologier som presenterades i bakgrundskapitlet (2.2.2.7), 
behöver inte vedergällning eller hämnd vara brottsoffrets (enda) intresse i 
förhållande till straffrättssystemets verkan: Ansvarstagande (rehabilitering ) 
och upprättelse kan, i någon mån, inrymmas även i ett retributivt system.

Socialrätten har i huvudsak framställts som god, inte minst i sin ambi-
tion att bereda människor stöd och hjälp utifrån individuella behov. De 
socialrättsliga insatserna begränsas dock av individens självbestämmande. 
I den mån föräldrars våld och övergrepp kan upphöra genom att vårdnads-
havare tar emot det stöd som behövs för barnets trygghet  och skydd, upp-
kommer inte denna begränsning. När ingången till socialnämnds aktivitet 
istället är en orosanmälan, och en utredning startas rörande misstänkta 
missförhållanden – angående huruvida socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd och stöd eller inte – innebär det dels att ett motivationsar-
bete med vårdnadshavare kan behöva utövas för att insatser ska tas emot, 
dels att myndighetsmakt utövas. I bemärkelsen att socialnämnden tränger 
sig på i ett privat- och familjeliv för att utreda om barnets behov blir till-
godosedda kan socialrätten betraktas som ond och motivera starka rättssä-
kerhet sgarantier för den enskilde (såväl barn som vårdnadshavare).

Som LVU är konstruerad, kan samförståndsparadigmet brytas när miss-
förhållandena i barnets hem uppnått en viss nivå som utgör påtaglig risk 
för barnets hälsa och utveckling. Samma nivå av missförhållanden kan 
samtidigt – vilket är ambitionen – lösas genom en överenskommelse på fri-
villig grund. Att LVU måste tillgripas uppfattas generellt som ett misslyck-
ande.2668 Detta får även betydelse på utredningsnivån, där verksamheten 
kan sägas ha dubbla syften: Att motivera vårdnadshavare till att ta emot 
insatser så att barnets behov kan tillgodoses (det goda och mest eftersträ-
vansvärda), och att säkerställa ett fullgott beslutsunderlag och bevisning 
för en eventuell domstolsprövning rörande vård med stöd av LVU (det 
”onda” ingripandet). Medan brottsutredningen å sin sida har en utstakad 
väg – att utreda om tillräckliga skäl finns för åtal och att bereda målet så 
att bevisningen kan förebringas i ett sammanhang vid huvudförhandling 
i brottmål – är socialtjänstutredningens mål att undvika domstolspröv-
ning (dvs. undvika att LVU tillämpas). Utredningen är således, logiskt nog, 
ambivalent i förhållande till en inriktning på rättsliga krav för LVU och 
insamling av bevisning.2669

Ifråga om det socialrättsliga tvångsingripandet finns å ena sidan bar-
nets rätt till statlig aktivitet till skydd mot förnedrande behandling (art. 3 

2668. Se t.ex. Ponnerts studie, där intervjuade socialsekreterare uttryckte skepsis kring 
vårdens möjligheter att erbjuda barn ett fullgott alternativ, varför placering utanför hem-
met och tvångsvård undveks in i det sista. Ponnert (2007) s. 251. Se även Leviner (2011) 
s. 306 f.

2669. Se Dickens (2007) s. 77 ff. för sådan diskussion och även Östberg (2010) s. 25 f. 
Utredningarna behandlas vidare i avsnitt 7.2.1 nedan.
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EKMR) och å andra sidan de begränsningar som följer av vårdnadshavares 
rättigheter och skyldigheter: inte minst den för barn och vårdnadshavare 
gemensamma rätten till privat- och familjeliv (art. 8 EKMR) samt kravet på 
att ingripanden i den enskildes rättssfär ska vara proportionerliga till vad 
som avses uppnås. Tvånget i LVU riktas främst mot vårdnadshavare: Det 
är vårdnadshavares rätt till sitt vårdnadsutövande som begränsas genom 
tillämpningen av lagen. I sak sker tvånget för att uppfylla barnets grundläg-
gande behov och rätt till skydd (bereda barnet vård). Regleringen innebär 
att barnets rätt är underordnad vårdnadshavares rätt, fram till den nivå av 
utsatthet som gör LVU tillämplig. Med utgångspunkt i den grundläggande 
premissen att barns behov (även av skydd mot våld) i första hand ska till-
godoses av barnets vårdnadshavare, har i framställningen lyfts fram hur 
socialtjänstingripandets fokusering på åtgärder i samförstånd med vård-
nadshavare kan verka begränsande i förhållande till barnets rätt till skydd 
och stöd och barnets ställning som ett självständigt subjekt. Studier har 
bland annat visat att samtyckeskonstruktionen i förhållande till barnets 
skydd i praktiken har lett till föräldrafokusering hos socialtjänsten, och att 
barnets rättigheter försummas i den motivations- och förhandlingsproces-
sen.2670 Av ett särskiljande av utrednings- respektive stödverksamheterna 
skulle kunna följa att också regleringen omformuleras till innebörden att 
barnet under vissa förutsättningar har rätt till skyddsåtgärder, bland annat 
placering utanför det egna hemmet.

Intressant i sammanhanget är den år 2012 införda bestämmelsen i 6:13 
a FB, som ger socialnämnd möjlighet att besluta om stödåtgärder till barnet 
(t.ex. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling, och behand-
ling i öppna former), under förutsättning att en av vårdnadshavarna skyd-
dar barnet och samtycker. Bestämmelsen avser att uppfylla barnets rätt till 
stöd och vård. Bestämmelsen anger dock inga krav på missförhållanden, 
endast att beslutet mot en vårdnadshavares vilja ska krävas med hänsyn 
till barnets bästa. Socialnämnden anförtros därmed makt att (påfallande 
fritt) bedöma vilka omständigheter som kan kräva att vårdnadshavares 
bestämmanderätt beskärs i förhållande till vissa vård- och stödåtgärder för 
ett barn.

Avslutningsvis i relation till ingripandenas möjligheter och begräns-
ningar ska något sägas om de principer som styr ingripandena. Utifrån att 
konsekvenserna av straffrättsanvändning är så ingripande har det funnits 
behov av att förankra verksamheten i vissa grundläggande värden, var-
för legalitetsprincipen, liksom bland annat principerna om skuld och kon-
formitet begränsar verksamheten. Även på socialrättens område är prin-
ciperna om legalitet, saklighet och rättssäkerhet  grundläggande; avsedda 
att verka begränsande för myndighetsmakten. I relation till tillämpning av 
LVU står också, som nämnts, den övergripande principen om rätt till skydd 

2670. Se t.ex. Ponnert (2007) s. 255 f.
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av privat- och familjelivet (art.8 EKMR) tydligt i avvägning mot barnets 
rätt till skydd mot våld och övergrepp (art. 3 EKMR). Det måste säkerstäl-
las att interventionen i privat- och familjelivet är nödvändig och propor-
tionell, i förhållande till vad den tänks uppnå. I relation till barnets rätt till 
skydd måste beaktas risken att barnen kvarblir i skadliga förhållanden om 
inget ingripande sker.

Barnets bästa ska särskilt beaktas vid åtgärder med stöd av SoL som rör 
barn. Vid beslut eller andra åtgärder enligt SoL som rör vård- eller behand-
lingsinsatser för barn, liksom vid beslut enligt LVU, ska barnets bästa vara 
avgörande. På det straffrättsliga och straffprocessuella området finns prin-
cipen om barnets bästa stadgad i en bestämmelse, 17 § FuK.2671 Förhör 
med barn under förundersökning får inte äga rum fler gånger än vad som 
är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets bästa. Ytterli-
gare förhör med barnet ska alltså inte hållas när det varken är nödvändigt 
med hänsyn till barnets bästa eller utredningens art. I framställningen har 
betonats oklarheten avseende hur barnets bästa ska förstås och värderas, 
och konstaterats att barnets bästa kan motivera såväl det nödvändiga i 
fler förhör, som undvikande av fler förhör. Att barnets bästa, vid sidan av 
utredningens art, kan motivera att fler förhör hålls (snarare än att tolkas 
som en allmän begränsning av antalet förhör) följer också av att bestäm-
melsen – före begreppet barnets bästa infördes – var att förhör med barn 
bör äga rum endast en gång, såvida det inte främst med hänsyn till den som 
förhörs är lämpligare att hålla flera förhör.

7.1.2 Grunder för ingripanden
7.1.2.1 Inledning: hemmiljö respektive gärningar som 

utgångspunkt

I framställningen har kartlagts vad – dvs. vilka gärningar respektive miss-
förhållanden i ett barns hemmiljö – som kan utgöra grund för ingripan-
den. Här ska några sammantagna observationer göras ifråga om vad som 
fångas upp av de respektive regelsystemen.

Den grundläggande skillnaden mellan de två regelsystemens tillämp-
ningsområden är att LVU tar sikte på ett missförhållande i hemmiljön som 
i sin tur ska utgöra en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas, medan straffrätten handskas med enskilda gärningar och allmänna 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för brott. Utifrån den beskrivning 
av föräldrars våld och övergrepp mot barn som gavs i bakgrundskapitlet 
(2.1) kan med Nielsen konstateras att LVU:s begrepp ”fysisk misshandel”, 
”psykisk misshandel” ”otillbörligt utnyttjande” och ”brister i omsorgen” 

2671. Det anges också i förarbetena till 7:2 fängelselagen att vid prövning av lämpligheten 
av ett besök hos intagen ska beaktas att det är angeläget att barn ges möjlighet att besöka en 
förälder som är intagen, om det är förenligt med barnets bästa. Se prop. 2009/10:135 s. 143 
och avsnitt 6.3.3.3 ovan.
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bättre beskriver barnets utsatthet än vad straffrätten gör. Straffrätten splitt-
rar såtillvida upp verkligheten i små enskilda stycken att passa in i mate-
riella straffstadganden.2672 Straffrätten kan dock i princip svårligen göra 
annat: Av dess funktion följer att straffbuden måste vara så klart formule-
rade att det i förväg går att överskåda vilka gärningar som är straffbara och 
vilka som inte är det. Den enskilde måste kunna ställas till svars utifrån, 
och kunna försvara sig mot, en preciserad anklagelse.

Brotten grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning enligt 4:4 
a BrB är dock sådana där en större del av offrets – främst den våldsutsatta 
kvinnans – situation avses återspeglad. Konstruktionen av straffbestäm-
melsen bygger på att det många gånger inte är de enskilda handlingarna 
i sig som karaktäriserar offrets utsatthet, utan främst den press och den 
systematiska kränkning hon ständigt utsätts för. Den särskilda brottsrubri-
ceringen avsåg att markera, inte minst av pedagogiska skäl, den särskilda 
form av kränkning som brott av den typen, mot en närstående kvinna, 
utgör.2673 I tillämpningen av grov fridskränkning har också barns utsatt-
het för upprepade kränkningar från föräldrars sida omfattats. Det har då 
vanligen rört sig om upprepade misshandelsgärningar, bland annat fall 
av systematisk aga  – eller som i ett exempel en pappa som ofta slog sitt 
barn på stjärten när barnet kissade på sig – men det kan också handla 
om enskilda gärningar som utgör ofredande, olaga hot, olaga tvång eller 
olaga frihetsberövande som sammantaget konstituerar ett fridskränknings-
brott. Att varken förolämpningsbrott mot barnet eller skadegörelsebrott 
(ännu2674) kan ingå i ett fridskränkningsbrott måste anses vara en brist i 
sammanhanget, men så är brottet också konstruerat utifrån kunskap om 
våldsutsatta kvinnors situation i första hand.

I det närmast följande belyses de båda regelsystemens förhållande till 
olika grader och typer av våld och övergrepp mot barn, samt vårdnadsha-
vares skyddsplikt och frågan om barns bevittnande av våld.

7.1.2.2 Olika grader och typer av våld och övergrepp

Vad gäller det straffbelagda området för föräldrars våld och övergrepp mot 
barn, kan övergripande sägas att straffansvaret, i någon begränsad mån, 
kan anses beskuret av vårdnadsutövandet i sig, dvs. främst handgripliga 
åtgärder som en förälder eller vårdnadshavare företar i syfte att skydda 
(barnet, någon annan person eller omgivningen) från skada. Av agaförbu-
det  (6:1 FB) följer dock att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling  – och att sådana gärningar mot barn är 
straffbara när de är det mot annan person – varför föräldrarollen i sig inte 
ger straffrihet när fråga är om straffbara kränkningar.

2672. Nielsen (1995) s. 170.
2673. Prop. 1997/98:55 s. 75 ff.
2674. I prop. 2012/13:108 föreslås att skadegörelsebrott ska kunna ingå i fridskränk-

ningsbrott; ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
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Ifråga om fysiskt våld mot barn hamnar – efter införandet av agaför-
budet  – i princip varje fysisk bestraffningsåtgärd mot barn inom de båda 
regelsystemens tillämpningsområde. Till skillnad från den straffrättsliga 
regleringen, där fysisk misshandel kan utgöra misshandel om den orsa-
kat smärta (eller annars ofredande) – även om det endast är fråga om en 
enstaka händelse, och även om den inte ingår som ett led i en uppfostrings-
metod – har avseende rekvisitet fysisk misshandel i LVU uttalats att miss-
handeln måste bestå av mer än en enstaka överilad handling för att kunna 
utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling.2675 Således avser en 
enstaka överilad handling som regel inte utgöra grund för LVU, men kan 
vara straffbar som (ringa) misshandel eller ofredande.

Generellt bör framhållas att även om de missförhållanden som kan ligga 
till grund för vård med stöd av LVU kan anses vidsträckta – dvs. fysisk 
misshandel, psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 
eller något annat förhållande i hemmet – begränsas tillämpningsområdet 
av att missförhållandet ska innebära en påtaglig risk för att barnets hälsa 
eller utveckling skadas. I framställningen har påpekats att det med dagens 
kunskapsläge avseende förälders olika typer av våld och övergrepp mot 
barn (främst upprepad fysisk eller psykisk misshandel, utsatthet för bevitt-
nande av våld  mot närstående samt utsatthet för sexuella övergrepp) kan 
vara svårt att påstå att ett barn under sådana uppväxtvillkor inte löper 
en påtaglig risk att skadas. Bedömningen enligt LVU ska dock innefatta 
en prognos om skaderisk i framtiden (vilket jag återkommer till i 7.2.2.2 
nedan). Bedömningen av huruvida våldet eller övergreppen utgör en påtag-
lig risk för skada ska avgöras efter förutsättningar och omständigheter i 
det enskilda fallet. Av detta följer att området för ingripanden med stöd av 
LVU inte enkelt låter sig inringas: Förekomst av våld och övergrepp mot 
barnet är i sig inte tillräckligt för ett ingripande, utan ett centralt rekvisit är 
därtill att barnet utsätts för en påtaglig risk att skadas.

Övergripande kan i sammanhanget noteras att rättspraxis avseende den 
specifika grunden sexuella övergrepp är sparsam i LVU-ärenden. I propo-
sitionen uttalas angående rekvisitet ”otillbörligt utnyttjande” att vad som 
avses i första hand är att någon av föräldrarna utnyttjar barnet sexuellt. 
Det kan också vara fråga om att barnet utnyttjas av en förälder eller med 
föräldrarnas goda minne i (barn)pornografiskt  syfte.2676 Enligt Barnrätt-
skommittén (i sin uttolkning av art. 19 barnkonventionen) utgörs sexuella 
övergrepp bland annat av att förmå eller tvinga ett barn (under 15 år) att 
delta i en olaglig eller psykiskt skadlig sexuell aktivitet.2677

Utgångspunkten för bestämmelserna om sexualbrott mot barn är 
att barn under 15 år har behov av ett absolut skydd mot alla former av 

2675. Prop. 1989/90:28 s. 65. Se även specialmotiveringen till ändring av 1 § 2 st. dåva-
rande LVU, prop. 1979/80:1 s. 581.

2676. Prop. 1989/90:28 s. 107.
2677. CRC/C/GC/13 p. 25.
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sexuella handlingar. I framställningen har noterats att i relation till den 
beskrivning av sexuella övergrepp som gavs i avhandlingens bakgrunds-
kapitel (2.1) är endast vad som benämnts ”icke-fysiska övergrepp”, dvs. 
exempelvis att barnet förmås att visa sitt könsorgan, eller att barnet sätts 
att titta på pornografiska filmer, i ytterkanten för vad som ryms i det straff-
belagda området. Dock har i ett pågående lagstiftningsärende konstaterats 
att bestämmelsen rörande sexuellt ofredande i 6:10 BrB – som bland annat 
avser den som förmår barnet att företa eller medverka i någon handling 
med sexuell innebörd – avser att omfatta gärningar där någon i ett sexuellt 
syfte förmår barnet att bevittna en sexuell handling .2678

I förhållande till psykisk misshandel av barn finns en uttrycklig grund 
i LVU, som avser ta sikte på ett förhållningssätt som bland annat hindrar 
utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Den psykiska misshandeln 
kan enligt förarbetena exempelvis utgöras av systematiska kränkningar, 
nedvärdering, terrorisering och känslomässigt avvisade.2679 På det straff-
rättsliga området berörs (givetvis) inget specifikt förhållningssätt i relation 
till barnet, men straffbara gärningar kan exempelvis utgöras av förolämp-
ning (kränkande tillmälen, löje och hån), olaga hot (hotfulla uttalanden), 
ofredande (hänsynslöst beteende), olaga frihetsberövande (exempelvis att 
låsa in barnet i en garderob), olaga tvång (exempelvis att tvinga barnet att 
stå utomhus i kyla otillräckligt klädd) eller skadegörelse alternativt åverkan 
(att förstöra barnets saker). Medan barns bevittnande av våld och övergrepp 
av eller mot närstående utgör grund för tillämpning av LVU (om det utgör 
en påtaglig risk för skada) finns ingen motsvarande bestämmelse på det 
straffrättsliga området (vilket berörs närmare i avsnittet närmast nedan).

Det har i framställningen rörande det straffbelagda området konstate-
rats att förälders utrymme för att tvinga barnet att tåla eller göra något visst 
(t.ex. att bli buren, avklädd och matad) naturligt nog kan vara något större 
än vid motsvarande tvång mot annan person. Samtidigt är centralt (även i 
dessa fall) i vilket syfte tvånget företas och huruvida det sker genom hot om 
brottslig gärning, misshandel eller annan, förnedrande, våldsanvändning 
(4:4 BrB). Därtill har noterats att det normalt torde krävas mindre grad av 
våld och ibland räcka med underförstådda hot (särskilt när våld förekom-
mit tidigare) för en förälder i förhållande till sitt barn.

När det gäller försummelse, kan detta i LVU:s mening (brister i omsor-
gen) avse att den materiella omsorgen om barnet brister så allvarligt att 
barnets hälsa äventyras, eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det 
skydd som är nödvändigt med hänsyn till barnets ålder. Ett annat exempel 
är att föräldrarna inte medverkar till att barnet får nödvändig medicinsk 
behandling.2680 Känslomässig eller psykisk försummelse  kan avse fall där 
barnets känslomässiga eller psykiska behov allvarligt eftersätts, eller fall av 

2678. Prop. 2012/13:111 s. 85.
2679. Prop. 2002/03:53 s. 82.
2680. Prop. 1989/90:28 s. 108.
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djupgående konflikter mellan föräldrarna, där barnet får sitta emellan på 
ett sådant sätt att dess psykiska hälsa eller utveckling riskerar att skadas. 
Straffrättsligt kan bristande tillsyn av barnet – så att det vållas kroppsskada 
eller sjukdom – vara straffbar, exempelvis genom att det inte söks sjukhus-
vård när den behövs. Tillsynsansvaret kan sägas innebära att det straffbara 
området för vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan 
utvidgas. Här kan också noteras att det finns ett område av, i synnerhet, 
psykisk och känslomässig försummelse som täcks av tillämpningsområdet 
för LVU (om det finns en påtaglig risk för skada), men som typiskt sett 
inte är straffbart. Det straffbara området utvidgas (i jämförelse med andra 
personer) också av vårdnadshavares skyddsgarantansvar. Detta berörs i det 
närmast följande.

7.1.2.3 Vårdnadshavares skyddsplikt och barns bevittnande av våld 

Det har konstaterats att vårdnadshavare, till följd av sin skyddsgarant-
ställning  i förhållande till barnet, kan åläggas straffrättsligt ansvar när den 
inte ingriper till barnets skydd. En vårdnadshavare (och i vissa fall föräl-
der2681) som förhåller sig passiv när barnet utsätts för brott kan bedömas 
ha orsakat brottet genom underlåtenhet  eller främjat brottet (medhjälp). 
Ansvaret förutsätter kännedom om barnets utsatthet. Den praxis som har 
belysts i framställningen ger inget tydligt svar på vilken aktivitet som krävs 
av medföräldern till skyddande av barnet, men såväl faktiska avvärjningar 
av våldshandlingar och undandragande av barnet från den våldsutövande, 
som (åtminstone) att påtala våldet för exempelvis polis eller socialtjänst 
har lyfts fram i avgöranden.

Vårdnadshavares ansvar att skydda barnet har på motsvarande sätt 
betydelse vid tillämpning av LVU. Att barnet har utsatts för fysiska skador, 
men det inte går att avgöra hur skadorna uppkommit och vem som tillfo-
gat dem, är ett exempel på när det kunnat konstateras att det under alla 
omständigheter utgör omsorgsbrist att barnet inte (av föräldrarna) skyd-
dats från att utsättas för fysiskt våld i hemmet.

En vårdnadshavare som vid kännedom om barnets utsatthet för våld 
inte har ingripit till barnets skydd (ytterst åtminstone genom att påtala 
barnets belägenhet för polis eller socialtjänst), kan således både åläggas 
straffrättsligt ansvar för sin passivitet och anses ha bristande föräldraför-
måga socialrättsligt.

Vårdnadshavares skyddsansvar är intressant att diskutera mot bak-
grund av att våld och övergrepp mot barn ofta kan vara en del i ett allmänt 
mönster av en vuxens våld mot flera familjemedlemmar. I bakgrundskapit-
let (2.1.2) noterades de samband som visats mellan våld mot kvinnor och 

2681. Asp, Ulväng & Jareborg (2010) s. 126 och Svea hovrätt dom 2012-04-04 i mål nr B 
7443. Frågan om styvförälders ansvar vid passivitet kommer att prövas av HD (se HD beslut 
26 nov 2012 i mål nr B 2090-12) och rättsläget därmed förtydligas inom kort.
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våld mot barn. Oförmåga att ingripa till skydd för barnet kan således ha sin 
grund i egen utsatthet för våld och andra övergrepp. I den internationella 
litteraturen har uppmärksammats att det ansvar som åläggs förälder att 
skydda barnet från att utsättas för närståendes våld, eller från att exponeras 
för sådant våld – vad som benämns medförälders failure to protect  – kan 
innebära att en våldsutsatt förälder klandras för våldet istället för att, eller 
i vissa fall vid sidan av att, den våldsutövande föräldern ställs till ansvar 
för våldshandlingarna.2682 Huruvida barns exponering för (bevittnade av) 
våld mot närstående definieras som omsorgsbrist, som psykisk misshandel 
av barnet, eller som ett brott i sig, kan ha betydelse för vilket eller vilka 
ingripanden som anses påkallade.

I lagstiftningens förarbeten har tydliggjorts att sådana förhållanden 
avses inrymmas under rekvisitet psykisk misshandel i 2 § LVU. Om mam-
man hotas, kränks eller misshandlas i barnens åsyn avser detta kunna räk-
nas som psykisk misshandel av barnet.2683 I sammanhanget förs ingen dis-
kussion som gör skillnad mellan den vårdnadshavare som utsätts för våld, 
och den vårdnadshavare som utövar våld, dvs. vem som utövar psykisk 
misshandel mot barnet; förekomsten av våld mot förälder är ett sådant 
missförhållande som avses i LVU och kan utgöra grund för tvångsomhän-
dertagande av barnet. I avgöranden som refererats i framställningen har 
exempelvis omständigheterna att en mamma ansökt om skyddat boende, 
och barnets rädsla för att föräldrarna skulle träffas ansetts innebära att bar-
net tagit skada av föräldrarnas konflikter och sannolikt även bevittnat våld 
vilket utgjort psykisk misshandel och brister i omsorgen.2684 Olösta vård-
nadsfrågor och potentiellt pågående relationer mellan den våldsutövande 
föräldern och barnets hemmiljö (den icke-förövande föräldern) har utgjort 
sådana osäkerhetsfaktorer som talat för barnets behov av skydd utanför 
det egna hemmet. I Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av LVU 
anges också att även om den person som misstänks för eller har gjort sig 
skyldig till övergrepp lämnar hemmet, är det viktigt att bedöma om barnets 
vårdnadshavare i fortsättningen kan skydda barnet.2685

I denna typ av fall blir det den utsatta vårdnadshavarens ansvar att hålla 
problemet, dvs. den våldsutövande, borta från barnets hem, alternativt att 
medta barnet bort från problemet. Om vårdnadshavaren inte bedöms klara 
detta, ska under vissa omständigheter (vid påtaglig skaderisk) samhället 
gripa in och placera barnet utanför det egna hemmet. Detta speglar också 
den grundläggande utgångspunkten att de som i första hand har ansvar för 
att barnets grundläggande rättigheter tillgodoses är dess vårdnadshavare, 
och därefter – vid allvarliga brister – inträder samhällets ansvar. Utgångs-
punkten, som framhäver barnets behov av och rätt till skydd mot våld i 

2682. Se t.ex. Hester m.fl. (2007) s. 169 med referenser.
2683. Prop. 2002/03:53 s. 82.
2684. Kammarrätten i Stockholm dom 2011-10-24 i mål nr 4505-11.
2685. SOSFS 1997:15 s. 25.
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hemmet, osynliggör dock att den skyddsansvariga vårdnadshavaren i vissa 
fall också är ett brottsoffer.

I anslutning till detta är värt att notera formuleringen av socialnämn-
dens brottsofferansvar. Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att 
den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp (dvs. 
såväl våldsutsatt förälder som dennes barn). Vidare anges att socialnämn-
den särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 
att förändra sin situation. Därtill framgår att socialnämnden också särskilt 
ska beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 
mot närstående är offer för brott, och ansvara för att barnet får det stöd 
och den hjälp som barnet behöver. Sammantaget måste dessa led i bestäm-
melsen (5:11 SoL) anses ställa höga (och välmotiverade) krav på social-
nämnden att ge våldsutsatta föräldrar det stöd och den hjälp de behöver.

Det särskilda ansvaret att ge barn som bevittnat våld eller andra över-
grepp av eller mot närstående det stöd och det hjälp barnet behöver kan 
också läsas i förening med – och kasta ljus på en tänkt tillämpning av – 
6:13 a FB. Att barnet (antas ha) bevittnat våld eller andra övergrepp mot 
en förälder (av den andra föräldern) kan tänkas utgöra en sådan situation 
då barnet är i behov av stöd, men en vårdnadshavare samtycker, och en 
misstycker. Utgångspunkten för bestämmelsens tillämpning är att en vård-
nadshavare ”tar parti” för barnet, exempelvis avseende behov av kontakter 
med BUP  efter våldsupplevelser i hemmet.2686

Framställningen har vidare visat att det (sannolikt) inte kan anses utgöra 
brott i straffrättslig mening att utsätta ett barn för att bevittna våld mot 
någon i familjen.2687 HD har bedömt att tillräckliga skäl saknas för att 
utvidga utrymmet för bestämmelsen om ofredande (4:7 BrB) så att hand-
landet att låta barn bevittna våld mot en förälder kunde bedömas som en 
särskild brottslig gärning.2688 Det kan dock mot denna bedömning häv-
das – även i beaktande av att legalitetsprincipen kräver en restriktiv tolk-
ning av straffstadganden, i detta fall uttrycken ”hänsynslöst beteende” och 
”ofreda” – att stöd för sådan tillämpning faktiskt fanns i motiven. Till de 
exempel på ”hänsynslöst beteende” som framförts i förarbetena hör bland 
annat att någon stör sina grannar med högljudd musik, att någon allvarligt 
skrämmer någon, eller drar undan stolen när någon annan ska sätta sig 
ned. Omfattande och systematiska trakasserier, till exempel vid mobbing 
eller annat psykiskt våld, avses enligt motiven också kunna utgöra sådana 
hänsynslösa beteenden som är att bedöma som ofredande.2689

2686. Se prop. 2011/12:53 s. 13.
2687. Däremot kan att låta ett barn bevittna sexuella övergrepp utgöra sexuellt ofredande 

enligt 6:10 BrB, se särskilt prop. 2012/13:111 s. 85.
2688. Att anse handlandet som ofredande skulle enligt HD innebära en pressad tolkning 

av straffbestämmelsen och sakna stöd i lagmotiv och praxis, NJA 2005 s. 712.
2689. Prop. 1992/93:141 s. 32.
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HD anförde därtill att en tillämpning av stadgandet rörande ofredande 
på handlandet att utsätta ett barn för att bevittna våld mot närstående 
i viss mån skulle få karaktär av en dubbelbestraffning med hänsyn till 
straffskärpningsgrunden i 29:2 p. 8 BrB, enligt vilken det som försvårande 
omständighet ska beaktas om ett brott varit ägnat att skada tryggheten  och 
tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. Här har 
noterats att domstolen mycket väl, och mer naturligt, kunde ha valt att inte 
tillämpa straffskärpningsgrunden vid bedömningen av straffvärdet.

Valet mellan att införa en särskild straffskärpningsgrund eller att krimi-
nalisera handlandet att utsätta ett barn för att bevittna våld mot närstående 
är inget unikt för Sverige.2690 Skäl som har framförts för att kriminalisera 
handlandet är bland annat behovet av att betona att utövandet av våld mot 
en (med)förälder orsakar barnet skada och att samhället därmed bekräftar 
att sådant indirekt våldsutövande mot barn inte tolereras.2691 Framför allt 
anses det handla om att lyfta fram ansvarsfrågan, dvs. att tydligt definiera 
att utövandet av våld är det primära problemet.2692 Genom att det straff-
värda i förhållande till barnet betonas, kan också förhindras att barnet 
skiljs från en våldsutsatt förälder och istället fokuseras förövarens ansvar 
för sina gärningar.2693

I den internationella litteraturen har i sammanhanget särskilt framhål-
lits att en våldsutsatt förälder såväl i prövningar om omhändertagande som 
i familjerättsliga mål kan sättas i en (oförtjänt) dålig situation i förhållande 
till det våld personen själv har utsatts för, genom att personen kan anses 
både bristfällig som förälder, och i sina försök att undandra barnet våld 
som en samarbetsovillig och fientlig medförälder.2694 En förälders trygghet 
från våld kan innebära barnets trygghet : Skydd och stärkande av en icke-
förövande förälder har betonats kunna ha goda förutsättningar att vara ett 
effektivt barnskydd.2695

Istället för kriminalisering av handlandet att utsätta ett barn för att 
bevittna våld och andra övergrepp mot närstående har en särskild rätt 
till brottsskadeersättning införts vid sådana situationer. Bakgrunden 
till den särskilda rätten till ekonomisk kompensation var att det ansågs 
finnas ett stort värde i att sådana barns traumatiska känslor och upple-
velser av händelsen uppmärksammas och bekräftas.2696 Som framgått 
av framställningen föranleder det ett barn vissa problem att ansöka om 

2690. Se t.ex. Edleson (2004) s. 17 och Dunford-Jackson (2004) s. 191.
2691. Dunford-Jackson (2004) s. 191.
2692. Se särskilt Råkil (2006) angående behov av att ställa krav på beteendeförändring 

vid utövande av våld och Mullender m.fl. (2002) s. 221 om behovet att definiera vem som är 
ansvarig. Se även Baker, Cunningham & Jaffe (2004) s. 224.

2693. Harrison (2006) s. 138, Edleson (2004), Dunford-Jackson (2004) s. 190 och Hester 
m.fl. (2007) s. 167 ff.

2694. Harrison (2006) s. 150, Mullender m.fl. (2002) s. 164. Jag återkommer till aspekter 
av detta slag i avsnitt 7.3.1.1.

2695. Hester m.fl. (2007) s. 173.
2696. Ds 2004:56 s. 45.
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sådan ersättning, då barnets vårdnadshavare (tillsammans, om de är två) 
är barnets ställföreträdare. Det kan också ifrågasättas om ekonomisk 
ersättning är det lämpligaste sättet att bekräfta barnets utsattnet.2697

Sammantaget talar starka skäl för att syftet – att ge barn som bevitt-
nar våld och övergrepp mot närstående möjlighet till bekräftelse och 
upprättelse – bättre hade kunnat uppnås genom införande av ett nytt 
straffstadgande. I ett sådant stadgande hade varit till fördel att den som 
förövar våldet utpekas som ansvarig. I Nyzeeländska Domestic Violence 
Act 1995 – som, bör betonas, inte är en strafflag – stadgas att en person 
misshandlar ett barn psykiskt som orsakar eller låter ett barn se eller höra 
fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld mot en person med vilken barnet har en 
nära relation. Även den som utsätter ett barn för en reell risk att se eller 
höra sådant våld, utsätter barnet för psykisk misshandel. Den person som 
utsätts för våldet ifråga anses inte ha orsakat eller låtit barnet se eller höra 
det våldet, eller utsatt barnet för en reell risk för detsamma.

Det bör också noteras att en sådan straffbestämmelse även kunde 
påverka tillämpningen av rekvisitet psykisk misshandel i 2 § LVU. Det 
borde dock, enligt min mening, inte utesluta att lagen tillämpas när den 
våldsutsatta föräldern inte vidtar åtgärder för att skydda barnet mot den 
psykiska misshandeln. Skydd av barnet måste kunna möjliggöras, om den 
våldspräglade relationen fortgår eller tillräckligt stöd inte kan ges den 
våldsutsatta föräldern för att effektivt skydda barnet mot våldsupplevelser. 
Ett straffstadgande med sikte på handlandet att utsätta ett barn för att 
bevittna våld och andra övergrepp mot närstående skulle tydliggöra att 
den våldsutsatta föräldern (också) är ett brottsoffer, och framför allt att 
den aktivt våldsutövande gör sig skyldig till brott (också) mot barnet. Med 
ett tydligare ansvarsutkrävande vid barns utsatthet för bevittnande av våld 
mot förälder kunde fokus – i enlighet med 5:11 st. 1–2 SoL, dvs. att social-
nämnden ska verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp, och 
därvid särskilt beaktar att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 
att förändra sin situation – vara att i första hand såväl våldsutsatt förälder 
som bevittnande barn skyddas, och därmed barnets trygghet  säkras.2698

Socialnämndens brottsofferansvar (5:11 SoL) har ansetts spegla hur 
rättsväsendets straffande perspektiv kommit att färga socialtjänstens lag-
stiftning: Normalt ska ju annars varje individs problem ses i relation till 
hans eller hennes sociala situation och omgivning. Ljungwald menar att 
bestämmelsen om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor illu-
strerar den övergång som skedde på 1990-talet då våld mot kvinnor i 
nära relationer alltmer kom att formuleras som ett brott istället för som 

2697. Se avsnitt 5.4.3.2 och 5.4.4 ovan.
2698. I relation till betydelsen av tydliggörande av ansvar, kunde också – tillspetsat – sägas 

att det vore på sin plats med en omvänd bestämmelse: Att socialnämnden särskilt ska beakta 
att män som utövar eller har utövat våld eller andra övergrepp mot närstående kan vara i 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.
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ett socialt problem .2699 Socialtjänsten hade kritiserats för att vara ovillig 
att erkänna den straffrättsliga dimensionen i mäns våld mot kvinnor, och 
även det holistiska perspektivet hade kritiserats: Att våldet betraktades 
som varandes en del av annan problematik såsom missbruk eller relations-
problem. Det underströks att socialtjänsten behövde benämna ”våld” som 
”våld”.2700 I relation till de brottsofferideologier som presenterades i avsnitt 
2.2.2.7 avser socialtjänstens omsorgsansvar således att vara komplemen-
tärt till straffrättssystemet. Det finns anledning att återkomma till detta i 
relation till socialnämndens ansvar i samma bestämmelse för stöd och hjälp 
till barn som har utsatts för brott; där finns såväl ett komplementärt som 
ett förstahandsansvar.2701

I socialstyrelsens handbok om våld betonas att insatser till den som 
utövar våld, exempelvis genom att frågan tas upp om ett alternativt boende 
för den personens del, indirekt kan ses som insatser för barnet; för att 
det inte ska behöva bevittna våld. Om det är barnets förälder som utövat 
våldet kan socialnämnden motivera denne att söka hjälp för sin våldspro-
blematik och bör erbjuda denne råd och stöd utifrån barnets behov.2702 I 
handboken finns följande problembeskrivning:

Att utöva våld i en nära relation är såväl ett straffrättsligt som ett socialt pro-
blem. Den som utövar våld har därför rätt att efter bedömning bl.a. erbjudas 
adekvat stöd och hjälp för att kunna förändra sitt beteende.2703

Värt att särskilt betona i detta sammanhang är därmed i första hand bar-
nets skydd mot utsatthet för våld och övergrepp, förälders skydd mot våld 
och övergrepp och behövligt stöd och hjälp att skydda sig själv och sina 
barn, samt också behovet av att hålla våldsutövande föräldrar ansvariga för 
utövandet av våld, och att erbjuda den som utövar våld hjälp att bearbeta sin 
problematik och – om möjligt, och om än i framtid – vara en trygg förälder.

7.2 Utredningsprocesser och 
domstolsprövningar

I avhandlingen har beskrivits hur de två ingripandeprocesserna i sig är regle-
rade, och hur de två rättsliga domstolsprövningarna regleras. Det har dels 
handlat om den utredningsprocess som syftar till att uppfylla samhällets 
skyldighet att ingripa till barns skydd och stöd (barnavårdsutredning), dels 
om den utredningsprocess som syftar till att uppfylla samhällets skyldighet 
att ingripa mot och utreda brott (förundersökning). Dessa utredningar har 

2699. Ljungwald (2012) särskilt s. 177 och 183.
2700. Ljungwald (2012) särskilt s. 183. Se i detta sammanhang även förarbetena till aga-

förbudet (6:1 FB) där det framhölls att våld mot barn ska bedömas som just våld och inget 
annat. SOU 1978:10, del 1, s. 25.

2701. Se särskilt avsnitt 7.2.1.5 nedan.
2702. Socialstyrelsen (2011b) s. 36 f., 90 och 152. Se även SOSFS 2009:22.
2703. Socialstyrelsen (2011b) s. 36.
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olika regleringar, olika syften och är av olika karaktär. Därtill kan utred-
ningarna pågå parallellt. Detta analyseras i avsnitten närmast nedan (7.2.1). 
En sammantagen belysning av de rättsliga prövningarna – rättegång i brott-
mål respektive förhandling i LVU-mål – sker därefter (7.2.2).

7.2.1 Två utredningar
7.2.1.1 Inledning: utredningar av olika karaktär

De två utredningarnas rättsliga reglering berör i delar likartade förhållanden 
och det finns gemensamma grundprinciper; exempelvis styrs båda utred-
ningarna av övergripande principer om saklighet och opartiskhet och för 
förundersökningens del i synnerhet betonas principer som har sin grund i 
ambitionen att skydda den enskilde från integritetskränkningar och godtyck-
liga frihetsberövanden. För de båda utredningarna gäller hänsynsprincip er 
och att utredningarna ska bedrivas skyndsamt .2704 Barnavårdsutredning ska 
vara slutförd senast inom fyra månader och förundersökning ska vara avslu-
tad och beslut fattat i åtalsfrågan inom tre månader efter den tidpunkt då 
det finns någon skäligen misstänkt för brottet. Båda utredningarna avser att 
ge underlag för prövning i domstol och har dokumentationskrav.2705

För förundersökningens bedrivande är två olika myndigheter inblan-
dande: Polismyndighet och åklagarmyndighet. Förundersökningar av den 
typ som här är ifråga leds av åklagare, med biträde av polismyndigheten. 
Åklagare har avgörande inflytande, inte minst i och med befogenheten att 
avgöra om ett brott ska utredas och åtalas.2706 Socialnämnds utredningsupp-
gifter företas av socialsekreterare, men vissa beslut – exempelvis beslut om 
omedelbart omhändertagande av barnet, beslut om ansökan om vård med 
stöd av LVU, placeringsbeslut och beslut om vårdens upphörande – måste 
tas av nämnd.2707 Beslut om att inleda – eller inte inleda – utredning kan 
dock delegeras, liksom beslut att avsluta utredning utan åtgärd.2708 Talan 
i LVU-mål förs av socialnämnden själv eller med anlitande av ombud.2709

Nämnden har inte – likt åklagare – till uppgift att upprätthålla rättssä-
kerhet en i förfarandet och lämna socialsekreterare direktiv om vilka utred-
ningsåtgärder som ska vidtas, etcetera, utan är främst ett beslutande organ 

2704. Utredningen ska bedrivas så att inte någon utsätts för skada eller olägenhet (11:2 
st. 2 SoL) resp. utan att någon onödigt utsätts för misstanke eller får vidkännas kostnad eller 
olägenhet (23:4 RB). Skyndsamhetskraven framgår av 11:2 st. 3 SoL respektive 2 a§ 2 st. FuK.

2705. Dokumentation av barnavårdsutredning ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i 
ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelser (11:5 SoL) och vid förunder-
sökningen ska protokoll föras över vad som förekommit av betydelse för utredningen, 23:21 RB.

2706. Om åklagaren som grindvakt i straffprocessen, se Landström (2011) särskilt 
s. 277 ff.

2707. Se 10:4 SoL. Vissa beslut om inte kan avvaktas, får dock delegeras till ledamot. Det-
ta gäller t.ex. beslut om omedelbart omhändertagande (6 § 2 st. LVU) och beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud (27 § 2 st. LVU).

2708. 10:4 SoL e contrario.
2709. 10:2 SoL.

017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   528017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   528 08/04/13   6:28 PM08/04/13   6:28 PM



 Utredningsprocesser och domstolsprövningar 529

som består av förtroendevalda. I sammanhanget är det intressant att notera 
att barnavårdsnämnd i tidigare lagstiftning haft en roll som är något mer 
jämförbar med åklagarens.2710 I 1960 års barnavårdslag stadgades att juri-
disk sakkunskap om lämpligt skulle vara företrädd inom nämnden, och om 
behovet inte var tillgodosett inom nämnden, skulle den anlita biträde av 
lagfaren person.2711 Det fanns också möjlighet att knyta en jurist till nämn-
den som heltidsanställd befattningshavare, och vid behov kunde också 
andra särskilda sakkunniga tillkallas att delta i nämndens överläggning-
ar.2712 Anledningen till juristmedverkan i nämnden var att nämnden hade 
att fullgöra uppgifter som ansågs vara av mycket ingripande beskaffenhet 
för de enskilda. Det ansågs motiverat för att höja nämndens förmåga att 
utreda och pröva ärenden som var av stor vikt och kunde erbjuda bety-
dande svårigheter, och för att garantera rättssäkerhet  för såväl barnen som 
deras föräldrar.2713 Juristens uppgift var att vaka över att de i lagen före-
skrivna formerna och anvisade utvägarna anlitades, och kontinuerligt följa 
handläggningen av ärendena och därvid kontrollera att utredningen blev 
fullständig, lämna anvisningar om kompletteringar och tillse att bestäm-
melserna om rätt för den enskilde att yttra sig med mera blev vederbörligen 
iakttagna.2714

Vid utvärderingen av 1980 års LVU föreslogs inrättandet av ett allmänt 
ombud, knutet till länsstyrelsen, med syfte dels att stödja och råda social-
nämnderna i ärenden om tvångsomhändertaganden av barn, dels skulle 
ombudet kunna ta över ett ärende och föra nämndens talan vid domstol 
eller åtminstone avge skriftligt yttrande till rätten över nämndens ansö-
kan.2715 Ombudet avsågs kunna ha en viktigt uppgift för att stärka social-
sekreteraren i rollkonflikter, och överta många av de formella och juridiska 
uppgifter som socialsekreteraren annars måste sköta vid sidan om stödar-
betet med familjen. Det ansågs fördelaktigt, i relation till samarbetet mel-
lan socialsekreterare och föräldrar, om socialsekreteraren inte uppträtt som 
”åklagare” vid domstolsprocessen.2716 Även om socialsekreteraren skulle 
komma ifrån de dubbla rollerna (som hjälpare och stödjare respektive 
”åklagare”), bedömdes senare i lagstiftningsärendet att det ur föräldrarnas 
ögon knappast skulle göra någon skillnad; den som gör utredningen är 

2710. I 1924 års barnavårdslag fanns krav på att präst och lärare samt i vissa fall läkare 
skulle ingå som ledamöter i nämnden. Ledamöterna skulle dessutom vara kända för nit och 
intresse för barn- och ungdomsvård, samt skulle båda könen vara representerade. Se vidare 
Romander & Grönlund (1961) s. 54.

2711. 7 § och 10 § 2 st. lag den 29 april 1960 om samhällets vård av barn och ungdom 
(1960 års barnavårdslag).

2712. 10 § 1 st. 1960 års barnavårdslag.
2713. Romander & Grönlund (1961) s. 54 ff.
2714. Juristen skulle också tillse att speciell sakkunskap, såsom medicinsk och psyko-

logisk sådan, i erforderlig omfattning anlitades i nämndens arbete. Romander & Grönlund 
(1961) s. 57 och 75 f.

2715. Se SOU 1986:20 s. 296 och 325 ff.
2716. SOU 1986:20 s. 326 f.
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ofrånkomligen också den som förespråkar ett omhändertagande.2717 Mot 
bakgrund av den roll- och utredningsproblematik som berördes i avsnitten 
4.1.5 och 4.1.6 ovan – dvs. att starka skäl talar för att den barnskyddande 
utredningsverksamheten särskiljs från den som är inriktad på motivations-
processer med vårdnadshavarna2718 – framstår dessa äldre lagstiftnings-
diskussioner som välmotiverade även idag. Värt att framhålla är särskilt 
den risk som kan finnas att barnets rätt försummas i den utredning som, i 
enlighet med lag, har en stark inriktning på att nå samförståndslösningar 
och motivera till förändring.

En annan sak är att både barnavårdsutredning och förundersökning 
handlar om informationsinsamling, men medan förundersökning enligt 
lag har funktionen att bereda målet så att bevisningen kan förebringas i 
ett sammanhang vid huvudförhandlingen, har socialtjänstens utredning en 
funktion av att undvika LVU-mål och därför ingen utredningsmässig regle-
ring inriktad på ett eventuellt efterföljande LVU-mål.2719 Att en barnutred-
ning slutar i ett LVU-mål upplevs tvärtom som ett professionellt misslyck-
ande. I bedömningen av om ett barn ska omhändertas med stöd av LVU 
finns inslag av ett val mellan pest eller kolera: en värdering av de negativa 
konsekvenser ett omhändertagande kan innebära för barnet.2720 Samtidigt 
har socialnämnden ett långtgående ansvar för att utreda barnets förhål-
landen i hemmet, ytterst för att garantera statens skyldighet enligt art. 3 
EKMR att skydda barn från våld och övergrepp i hemmet. Av kravet på att 
det för tillämpning av LVU ska finnas en påtaglig skaderisk följer ett mot-
svarande högt krav på utredningen att visa att detta rekvisit är uppfyllt.2721 
Förundersökningen har å sin sida karakteriserats som brottmålsprocessens 
kärna: Förundersökningens kvalitet är i praktiken avgörande för proces-
sens utgång eftersom grunden läggs för vad som senare kan komma att 
prövas.2722

För att kunna skydda inblandade personers rättssäkerhet  och respektera 
deras rättigheter – inte minst skyddet mot inblandning i privatlivet och bar-
nets rätt skydd mot våld och övergrepp – måste socialtjänstens utredning, 
samförståndsinriktningen till trots, vara av hög kvalité. Bristande utred-
ningskvalitet är problematiskt ur både skyddsbehövande barns perspektiv 
och för föräldrar. Att det inte ställs tydliga krav på fullgoda beslutsunder-
lag i socialtjänstens barnavårdsarbete har ansetts strida mot grundläggande 
rättssäkerhet skrav innefattande saklighet och objektivitet .2723

2717. Däremot betonades vikten av att kommunerna i största möjliga utsträckning anlitar 
en rättsbildad person för själva processföringen i domstol. Se Ds S 1987:3 s. 96 f.

2718. Se i detta sammanhang särskilt Leviner (2011) s. 286 och 305.
2719. 23:2 RB och 11:2 SoL.
2720. Leviner (2011) s. 306 f. Se även Ponnert (2007) s. 251.
2721. Se särskilt HFD dom 2011-12-09 i mål nr 3211-11.
2722. Sutorius & Kaldal (2003) s. 216.
2723. Leviner (2012a) s. 284.
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Sammanfattningsvis har de två, potentiellt parallellt pågående, utred-
ningarna olika syften: att utreda om socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd eller stöd, respektive att utreda vem som skäligen kan 
misstänkas för brott och om tillräckliga skäl föreligger för åtal mot 
honom eller henne. Förundersökning syftar därtill att bereda målet så 
att bevisningen kan förebringas i ett sammanhang vid huvudförhandling 
i brottmål. Barnavårdsutredningen syftar å sin sida dessutom till att nå 
samförståndslösningar med barnets vårdnadshavare.2724 Ingripandet på 
socialrättslig grund uppnår i sig sitt syfte när utredningen utmynnar i 
överenskommelser i samförstånd och prövning i LVU-mål därmed und-
viks. Utredningarna har således inte endast olika syften, utan också olika 
funktion i förhållande till en misstanke eller oro angående föräldrars våld 
och övergrepp mot barn.

I det följande berörs först frågor kring samverkan mellan polis och soci-
altjänst, varefter samtal med barnet under de två olika utredningarna lik-
som barnets ställföreträdare under utredningarna analyseras sammantaget. 
Avslutningsvis berörs närmare vissa frågor och diskussioner kring barna-
husverksamheter.

7.2.1.2 Skärningspunkter och samråd i parallella utredningar

En grundläggande utgångspunkt avseende de två utredningarna, som inte 
sällan kan pågå parallellt, att socialtjänst och polis och åklagare har ömse-
sidig skyldighet att samverka. Utöver den allmänna skyldigheten för myn-
digheter att samarbeta som framgår av 6 § FL, stadgas i polislagen (3 §) 
att polisen ska samarbeta med åklagarmyndigheterna, men också med 
andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverk-
samheten. Enligt bestämmelsen åligger det därvid polisen att fortlöpande 
samarbeta särskilt med myndigheterna inom socialtjänsten och att snarast 
underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. 
Vidare har socialnämnden enligt 5:1 a SoL ett särskilt ansvar för att sam-
verkan kommer till stånd i frågor som bör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa.2725

Samverkan och samarbete ska ske utifrån den grundläggande och 
grundlagsfästa utgångspunkten om myndigheters självständighet. Förvalt-
ningens självständighet i myndighetsutövningen och rättstillämpningen 
framgår av 11:2 RF: Ingen myndighet eller en kommuns beslutande organ 
får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i 

2724. 23:2 RB resp. 1:1 st. 3 och 11:2 SoL och 1 § LVU.
2725. Detta samverkansansvar erinras också om i HSL, där det anges att hälso- och sjuk-

vården – på socialnämndens initiativ – ska samverka samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2 f § HSL. I 6:5 PSL 
anges också att hälso- och sjukvårdspersonal ska – i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa – samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
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ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kom-
mun eller som rör tillämpningen av lag.

Mellan bedrivandet av de skilda utredningsverksamheterna finns vissa 
skärningspunkter. En sådan punkt, som har uppmärksammats i tillsynen 
över socialtjänsten, är att en nedlagd förundersökning inte sällan leder till 
att socialtjänstens insatser för stöd och skydd uteblir.2726 Att socialtjäns-
ten inte arbetar vidare vid nedlagd förundersökning har också lyfts fram 
av JO, som påpekat att socialtjänsten har till uppgift att oberoende av 
polisutredningen och åklagares bedömning bilda sig en uppfattning om 
barnets behov av skydd eller stöd.2727 I Socialstyrelsens handbok poängte-
ras likaledes att det är mycket viktigt att socialtjänsten fullgör sin utred-
ningsskyldighet även i ärenden där någon förundersökning inte inleds eller 
läggs ned liksom vid en friande dom i brottmål. Att en förundersökning 
läggs ner behöver, vilket Socialstyrelsen betonar, inte innebära att ett brott 
inte är begånget: Det kan vara så att bevisningen inte räcker för att åkla-
garen ska kunna föra utredningen vidare till åtal.2728 Också Barnmisshan-
delskommittén uttalade i sitt slutbetänkande att de olika myndigheternas 
uppgifter och roller måste hållas isär, och socialtjänsten har att göra en 
självständig bedömning av barnets situation och behov oavsett hur andra 
huvudmän agerar, till exempel att polisen lägger ner förundersökningen 
av ett anmält brott.2729 Av samma innebörd är även Vårdnadskommitténs 
betoning av att socialnämnden ska göra en självständig bedömning av 
barnets behov av skydd och stöd och inte avvakta en eventuell polisut-
redning. Socialnämndens bedömning ska inte enbart omfatta en eventuell 
polisanmäld händelse, utan barnets hela situation. Socialnämnden har att 
vidta de åtgärder som behövs för att skydda barnet oberoende av om en 
polisutredning leder till åtal och fällande dom eller om åtalet läggs ner 
eller den misstänkte frikänns.2730 Således finns anledning att framhålla att 
straffprocessens hantering av misstankarna inte fråntar eller förminskar 
socialnämndens skyldighet att utreda behovet av att ingripa till ett barns 
skydd eller stöd.

I det föregående delkapitlet (7.1.2) konstaterades att det straffbelagda 
området respektive området för tillämpning av LVU – teoretiskt – till stor 
del omfattar samma typ av handlingar och situationer, om än med olika 
rekvisit och krav. Likt flera andra grupper av yrkesverksamma har polisen 
anmälningsskyldighet till socialnämnden vid kännedom om eller misstanke 
om att ett barn far illa (14:1 SoL), varför polisanmälan  i sig aktualiserar 

2726. Se t.ex. Socialstyrelsen (2006h), s. 28.
2727. JO 1996/97 s. 258.
2728. Socialstyrelsen (2006b) s. 94.
2729. SOU 2001:72 s. 207.
2730. SOU 2005:43 s. 124.
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en (parallell) utredning inom socialtjänsten.2731 Målgruppen för socialtjän-
stanmälan – kännedom eller misstanke om att ett barn far illa – är, och 
avser att vara, vid. Under årens lopp har också anmälningsskyldigheten 
förtydligats och förstärkts; allt i syfte att öka benägenheten att anmäla.2732

Socialtjänsten har i sin verksamhet en möjlighet att polisanmäla  miss-
tänkta brott mot barn. Av 11:10 SoL och 10:21 OSL framgår att social-
nämnden – utan hinder av sekretess  – kan lämna uppgifter till polis- eller 
åklagarmyndighet som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB 
när brottet riktar sig mot ett barn.2733 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
bör sådan misstanke om brott mot barn skyndsamt polisanmälas, om det 
är till barnets bästa.2734 Huvudregeln om polisanmälan gäller ”självfallet vid 
stark misstanke om våld och sexuella övergrepp mot barn”.2735 Att social-
tjänsten inte anmäler till polisen när skäl finns, är något som lyfts fram i ett 
flertal tillsynsrapporter och i JO-ärenden. JO har i sammanhanget betonat 
att utredningar om brott inte bör företas inom ramen för socialtjänstens 
verksamhet, utan ska överlämnas till de myndigheter som har att utreda 
och beivra brott.2736 Vid oklarheter bör polis eller åklagare konsulteras.2737

Studier har visat att socialtjänsten, i den av Socialstyrelsen rekommen-
derade avvägningen i förhållande till barnets bästa, betonar de eventuella 
negativa konsekvenser en polisanmälan  kan få. Att en stor del av alla för-
undersökningar avseende brott mot barn läggs ned (enligt studier omkring 
80–85 procent) anses utgöra skäl att undvara barnet processen, som samti-
digt också innebär en konfliktåtgärd i pågående samförståndsprocess med 
barnets vårdnadshavare.2738 En bedömning av socialtjänsten om att polis-
anmälan  inte skulle gynna barnet, kan dock leda till att barnet upplever att 
våldet eller övergreppen inte tas på allvar samt att barnets rätt till skydd 
mot våld inte tillgodoses.2739

I framställningen har också belysts de tendenser som uppmärksam-
mats att polis och åklagare betraktar barnmisshandel som ett socialt pro-
blem , och förbehåller utredning och åtal de grova fallen. Brottsutredande 

2731. Och för exempelvis barn som bevittnar våld mot närstående är polisens anmälan 
till socialnämnden det sätt varpå barnets situation kan uppmärksammas och barnets behov 
bedömas samt att barnets situation lyfts fram och barnet ges möjlighet att ansöka om brotts-
skadeersättning.

2732. Se t.ex. Mattsson (2002b).
2733. Detta gäller även för brott enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning 

av kvinnor, om kvinnan är under 18 år. Se även 10:23 OSL angående misstankar om begångna 
brott i övrigt.

2734. SOSFS 2006:12.
2735. Socialstyrelsen (2012i) s. 14.
2736. JO 1988/89 s. 154 ff.
2737. SOSFS 2006:12.
2738. Leviner (2011) s. 295 ff. och Socialstyrelsen (2006h), s. 28. Se även Pacta Guideline 

(2009) s. 116 angående om risken att familjen kan sluta sig och stänga socialtjänsten ute efter 
att en polisanmälan har gjorts.

2739. Se även Barnombudsmannen (2012a) s. 36.
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myndigheter ikläder sig såtillvida rollen av en ”familjedomstol” med 
utgångspunkten att en brottsutredning och lagföring försämrar relatio-
nerna i familjen och därför bör undvikas: Att en förälder stämplas som 
kriminell ökar svårigheterna och motsättningarna inom familjen.2740 Här 
kan således skymtas ett fenomen gemensamt för båda utredande myndig-
heter: Inte heller socialtjänsten anser alltid barnmisshandel vara en fråga 
för brottsutredande myndigheter. I sammanhanget bör betonas att undvi-
kande av brottsutredning och eventuell lagföring – av misstänkta brott – 
till följd av sociala hänsyn och familjestödjande  perspektiv, kan innebära 
att våldsutsatta barn fråntas rättsordningens skydd och att agaförbudet  i 
realiteten uppluckras.2741 I Socialstyrelsens handbok för handläggning av 
ärenden som rör barn och unga anges att några av de viktigaste skälen till 
att en polisanmälan  ska göras är barnets behov av skydd, rättssäkerhet  och 
rätt till skadestånd samt att rättsprocessen är viktig också för den sociala 
utredningen. Därtill framhålls också att det även ligger i den misstänk-
tes intresse att utredningen av det misstänkta brottet sköts professionellt, 
dvs. av de myndigheter som har till uppgift att utreda och beivra brott. En 
polisanmälan kan också bidra till att skydda såväl det aktuella barnet som 
andra barn från brott av den misstänkte gärningsmannen.2742

Det initiala skedet av utredningarna kan kräva viss samordning mellan 
de två myndigheterna. I sammanhanget har framförts att anmälaren, vid 
misstanke om brott mot barn, noga bör överväga att utöver anmälan till 
socialtjänsten samtidigt anmäla misstanken till polisen. Ur polisens per-
spektiv kan det trygga att barnet kan höras utan att det hunnit utsättas för 
påverkan, eventuella skador kan dokumenteras direkt och eventuella före-
mål som använts vid brottet kan omhändertas.2743 Omständigheterna kan 
dock vara sådana, som Socialstyrelsens handbok anger, att det är lämpli-
gare att socialtjänsten har den första kontakten med barnet och dess familj. 
Det kan gälla när barnet bedöms befinna sig i fara och ett omedelbart 
omhändertagande övervägs, polisen inte kan hålla förhör inom rimlig tid, 
och det endast finns diffusa uppgifter eller andrahandsuppgifter som inte 
anses räcka som underlag för polisanmälan .2744 Emellanåt kan dock soci-
alnämnden – för att tillmötesgå polisen – se sig nödsakad att avvakta med 
insatser tills polisen gett klartecken. Ett problem i anslutning till detta är att 
förundersökningen ibland drar ut på tiden och inte hinner avslutas inom de 
fyra månader som socialnämnden normalt har på sig för sin utredning.2745

2740. Diesen & Diesen (2009) s. 269 och 320.
2741. Se även Diesen & Diesen (2009) s. 276 f. och vidare i denna diskussion avsnitt 

7.2.1.5 nedan.
2742. Omständigheter som kan tala mot en polisanmälan är att misstankarna är alltför 

vaga och diffusa. Socialstyrelsen (2006b) s. 96 f.
2743. RPS (2009b) s. 10.
2744. Socialstyrelsen (2006b) s. 93.
2745. Se de studier som refererades i avsnitt 6.1.5.2 ovan.
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Som nämndes i avhandlingens inledning finns i de flesta av Sveriges 
kommuner – i många fall sedan flera decennier tillbaka – samrådsgrupper 
mellan myndigheter såsom socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård och 
barn- och ungdomspsykiatri för konsultation och arbetsfördelning när barn 
misstänks vara utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp.2746 Dessa 
samrådsgrupper, vars syfte bland annat är att bidra till att de olika myndig-
heterna inte hindrar eller försvårar varandras utredningar, utgör inte sällan 
nav i de barnahusverksamheter som därefter har kommit att utformats på 
olika orter i landet.2747 Syftet med barnahus  är att åstadkomma en ordning 
som innebär att de utredningar som görs i samband med misstankar om att 
ett barn utsatts för brott ska vara barnanpassade. Barnen ska inte behöva 
ha kontakter med polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och barnpsy-
kiatri på olika platser utan endast behöva komma till ett ställe. Barnen ska 
inte heller behöva utsättas för upprepade förhör och intervjuer av olika 
personer och för olika syften. En nära samverkan under gemensamt tak 
avser också ge förutsättningar för ett kontinuerligt informations- och kun-
skapsutbyte både i varje enskilt ärende och på en övergripande nivå.2748

Genom att barn slipper slussas runt mellan olika myndigheter och istäl-
let får stöd och känner trygghet  till de personer och den miljö där de befin-
ner sig, är en förhoppning med barnahus att barn får bättre möjligheter att 
våga berätta vad de blivit utsatta för, vilket i sin tur anses kunna bidra till 
högre kvalitet i brottsutredningarna, bättre underlag för åtalsbeslut och, 
i förlängningen, ökad lagföring. Även underlaget för samhällets fortsatta 
stöd- och vårdinsatser avses kunna förbättras, och en ytterligare målsätt-
ning med verksamheterna är att de olika kompetensområdena genom sam-
arbete kompletterar varandra, och risken minskas för dubbelarbete och 
motsättningar.2749

Av olika studier av såväl samrådsgrupper som olika sorters barnahus-
verksamheter framgår att två centrala punkter i samverkan är samråd ifråga 
om polisanmälan , och ifråga om när underrättelse ska ske till vårdnadsha-
vare om att socialtjänstutredning är inledd.2750 Avseende det sistnämnda 
gäller att den som berörs av barnavårdsutredning ska underrättas om att 
en utredning inletts. Detta ska ske genast, om inte särskilda skäl talar mot 
det. Studier har visat att brottsutredningen kan försvåras eller i värsta fall 
omöjliggöras genom att en vårdnadshavare informeras av socialtjänsten 

2746. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 3; RPS (2009a) s. 75.
2747. Se t.ex. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 35. År 2005 fick myndigheterna på områ-

det – Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket – i 
uppdrag att medverka till (ytterligare) etablering av försöksverksamheter med samverkan un-
der gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott 
såsom sexuella övergrepp och misshandel, Ju2005/1181/KRIM.

2748. Ju2005/1181/KRIM.
2749. Ds 2004:56 s. 69.
2750. Angående samråd som nav i barnahusverksamheter, se även Dahlström Enyck 

(2009).
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om inledd utredning.2751 Att socialnämnden går in och samtalar med bar-
net och andra familjemedlemmar innan polisen hållit sina förhör har lyfts 
fram som exempel på något som kan medföra ett försämrat utredningsläge 
för polisen.2752 Underrättelse till vårdnadshavare om inledd utredning har 
beskrivits som en uppenbar intressekonflikt mellan straffrätt och social-
rätt, som behöver hanteras genom rutiner och överenskommelser mellan 
socialtjänst och polis.2753 Särskilda skäl mot att underrätta vårdnadshavare 
genast – en skrivning som infördes år 2013 – avser enligt förarbetena exem-
pelvis en situation där en polisanmälan  har gjorts om misstanke om brott 
mot barnet av någon närstående och polisen behöver hålla förhör innan 
föräldrarna underrättas om misstanken. 2754

Barnahusverksamheterna har varit föremål för ett flertal utvärde ringar .2755 
Utvärderingarna ger en mångfacetterad bild av verksamheternas förtjänster 
och brister, liksom deras särskilda utmaningar. Den samlade bedömningen 
av de utvärderingar som genomförts synes vara att erfarenheterna med bar-
nahus  till övervägande del är positiva.2756 Till redovisade förbättringar hör 
att socialtjänsten gör fler polisanmälningar, det hålls fler barnförhör, görs 
fler läkarundersökningar  och att barnen oftare får särskild företrädare  för-
ordnad än i jämförelseorter utan barnahus.2757

Genom ett utökat informationsutbyte mellan inblandade aktörer, såsom 
att socialtjänsten får del av betydelsefull information i en polisutredning, 
anses barnets behov av skydd och stöd kunna baseras på ett mera komplett 
beslutsunderlag än annars.2758 Målsättningen att barn i mindre utsträck-
ning ska behöva utsättas för upprepade förhör, och intervjuer av olika 
personer för olika syften, anses dock omöjlig att fullt uppfylla, då social-
sekreterare (givetvis) inte ställa alla de frågor som behövs under polisens 

2751. Se t.ex. Socialstyrelsen (2006c) s. 57, där detta förhållande anges som skäl till att 
förundersökningar måste bedrivas skyndsamt.

2752. SOU 2000:42 s. 75.
2753. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 75.
2754. Prop. 2012/13:10 s. 133.
2755. En delrapport av försöksverksamheterna med barnahus sammanställdes år 2006, 

och år 2008 redovisade de inblandade myndigheterna en gemensam uppföljning, se Social-
styrelsen (2006c) och Socialstyrelsen m.fl. (2008). Aktuella försöksverksamheter var Kriscen-
trum för barn och ungdomar i Malmö, Barnhuset i Göteborg, Barnahus Linköping, Barncen-
trum i Stockholm, Stödcentrum för Barn och Ungdomar i Sundsvall samt Barnahus Umeå. 
Utvärderingar av barnahusverksamheterna har också gjorts av rättssociologiska enheten i 
Lund, redovisat år 2008. Se Pavlovskaia & Åström (2008), Friis (2008), Rejmer & Hansen 
(2008), Johansson (2008), Rasmusson (2008) och Åström & Rejmer (2008). Därtill redovi-
sades år 2010 en utvärdering utförd av Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, på 
uppdrag av myndigheternas samverkansgrupp, se Kaldal m.fl. (2010). Vid sidan av detta har 
också enskilda verksamheter låtit sig utvärderas av externa bedömare, se t.ex. Pacta Guideline 
(2009) avseende barnahus i Uppsala.

2756. Se särskilt Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 10.
2757. Se vidare Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 66, Johansson (2008) s. 87, Friis (2008) 

s. 104 f., Rejmer & Hansen (2008) s. 74 f., Åström & Rejmer (2008) s. 124 och Kaldal m.fl. 
(2010) s. 102.

2758. Kaldal m.fl. (2010) s. 121.
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förhör med barnet.2759 Samordningen till en enda lokal har på vissa ställen 
inneburit att fler yrkesverksamma är engagerade jämfört med tidigare, 
vilket i och för sig inneburit fler kontakter för barnet. Antalet inblandade 
yrkesföreträdare kan inte sällan vara sju: en särskild företrädare, en polis 
som håller förhör, socionom på barnahus, utredande socialsekreterare, 
representant från BUP , åklagare och läkare.2760 Till utvärderingars slutsat-
ser hör också att brottsuppklarningen inte är högre i barnahusdistrikt än 
i vanliga polisdistrikt, utan snarare tvärtom.2761 Polis- och åklagarverk-
samheten i barnahusen anses uppvisa i stort sett samma brister som verk-
samheten i ordinarie polisverksamhet.2762 Ett annat övergripande resultat 
från utvärderingar är att landets olika barnahus uppvisar skillnader i flera 
bemärkelser och en mängd variationer i hur deltagandet under det gemen-
samma taket går till.2763

Rikspolisstyrelsen fastställde år 2009 gemensamma nationella riktlinjer 
för samverkan och kriterier för barnahus  .2764 Av dessa framgår bland annat 
att det för samverkan rekommenderas – och för att verksamheten ska få 
kallas barnahus krävs – att målgruppen är barn som misstänks vara utsatta 
för misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. BrB, olaga frihetsberö-
vande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, olaga hot, ofre-
danden och andra brott enligt 4 kap. BrB, och där utredningar kring barnet 
inleds parallellt av sociala myndigheter samt av åklagare och polis. Vidare 
omfattas även sexualbrott mot barn (enligt 6 kap. BrB), kvinnlig köns-
stympning och barn som lever med våld i familjen (vittne till våld, direkt 
eller indirekt). Där det bedöms lämpligt bör samverkan även omfatta barn 
som är förövare av sexualbrott.2765 Barnahusverksamheterna kommer att 
beröras ytterligare i avsnitt 7.2.1.5 nedan.

7.2.1.3 Samtal med barnet under utredningarna

Det kan konstateras att båda utredningsprocesserna är intresserade av bar-
net som informationskälla: för det misstänkta brottet, respektive för infor-
mation om påtagliga risker i barnets hemmiljö och för att inhämta barnets 
åsikter och synpunkter. Samtal med barn kan äga rum under förundersök-

2759. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 65 f.
2760. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 37 f.
2761. Diesen & Diesen (2009) s. 168 och 255.
2762. Kaldal m.fl. (2010) särskilt s. 72, 91 och 149.
2763. Johansson (2008) s. 83 f. Se även Landberg (2009). Ett exempel på skillnad avse-

ende målgrupp är att en del barnahusverksamheter även tar emot unga förövare. Kaldal m.fl. 
(2010) s. 58.

2764. De gemensamma nationella riktlinjerna för samverkan avser att vara rekommen-
dationer (gällande för orter både med och utan barnahus), medan kriterierna för barnahus 
Arbetet i barnahus ska, för att verksamheten ska få kallas barnahus, följa de nationella rikt-
linjerna för samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för brott. RPS (2009b) s. 12.

2765. RPS (2009b) s. 9 f. och 12. Se även avsnitt 1.3.1.1 ovan angående skilda sätt att 
ringa in målgruppen.
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ning såväl som under barnavårdsutredning. I regleringen för båda utred-
ningsprocesserna finns skrivningar i relation till hörande av barnet. I barna-
vårdsutredningen är det – efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 
2013 – närmast förutsatt att barn ska höras i utredningen: När en åtgärd 
rör ett barn ska barnet få relevant information och möjlighet att framföra 
sina åsikter i frågor som rör honom eller henne (11:10 SoL och 36 § LVU). 
Vidare framgår av 11:10 st. 3 SoL att vid en utredning om behov av ingri-
pande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavares 
samtycke och utan att vårdnadshavare är närvarande.

För förundersökningens del finns särskilda bestämmelser i relation till 
förhör med barnet. Förhöret ska planeras och verkställas så att det inte 
uppkommer fara för att barnet tar skada. Om förhöret rör sexuallivet bör 
särskild varsamhet bör iakttas och noga tillses att uppseende inte väcks 
kring förhöret. Förhöret får inte göras mer ingående än omständigheterna 
kräver, och får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn 
till utredningens art och barnets bästa (17 § FuK). Därtill bör, om barnets 
utsaga är av avgörande betydelse för utredningen – och om det bedöms 
vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och utveckling samt brottets 
beskaffenhet – någon som äger särskild sakkunskap i barn- eller förhörs-
psykologi biträda vid förhöret (18 § FuK). Förhör med barn under 15 år 
videoinspelas som regel, för senare uppspelning i rätten.

I Socialstyrelsens kunskapsöversikt om samtal med barn betonas att alla 
slags samtal socialtjänsten har med barn kan inrymma flera syften, såsom 
att barnet ska få formulera sig om sin situation, och ge uttryck för sina 
tankar och känslor (som ett mål i sig), att barnet ska vara delaktigt och få 
information, och att barnet ska ge information, exempelvis om händelser 
som socialtjänsten behöver känna till för sin utredning och sina beslut.2766 
Samtalen ska alltid ge barnen en röst, synliggöra dem, göra dem delaktiga 
och stärka dem. Att synliggöra ett barn och dess egen uppfattning i en utred-
ning anses inte innebära att barnet ska frågas ut och förhöras: Barnet ska 
inte endast användas som informationskälla.2767 Vidare tydliggörs följande:

I samtal med barnet måste socialsekreterare ibland försöka få fram så sakliga 
uppgifter som möjligt om vad barnet varit med om. Ändå är utgångspunkten en 
helt annan än vid t.ex. polisförhör, som grundas på ett rättsligt samhällsansvar 
och de särskilda krav det ställer på rättssäkerhet för alla parter.2768

Vid sidan av att socialtjänstens barnavårdsutredning nog visst bör betrak-
tas (också) som ett i grunden rättsligt samhällsansvar, med krav på rätts-
säkerhet  för alla parter, kan det möjligtvis rymmas ett dilemma i social-
tjänstens olika mål med att höra barn. I framställningen har noterats att 
barnavårdsutredningens inriktning på att utreda om behov finns att ingripa 

2766. Socialstyrelsen (2004c) s. 24. Se även Socialstyrelsen (2006b) s. 55 f.
2767. Socialstyrelsen (2004c) s. 19 f.
2768. Socialstyrelsen (2004c) s. 19.
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till ett barns skydd eller stöd, kan överskuggas av det samtidiga uppdraget 
att verka för att barnets behov tillgodoses i samförstånd med barnets vård-
nadshavare: Utredningarna får därför en mer motiverande än utredande 
karaktär. Medan samtal med barnet under förundersökning främst (eller 
endast) avser informationsinhämtning, har socialtjänstens samtal med barn 
mer uttalat dubbla syften: dels informationsinhämtning, dels inhämtning 
av barnets åsikter i frågor som rör honom eller henne (och därtill i vissa fall 
kurativt eller stödjande). Att barnet alltid ska ges möjlighet att framföra 
sina åsikter i frågor som rör honom eller henne (11:10 SoL och 36 § LVU) 
grundas på rätten till deltagande, och avser inte i första hand ett underlag i 
frågan huruvida barnet i sin hemmiljö utsätts påtaglig skaderisk på grund 
av för fysisk misshandel, psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, bris-
ter i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Att samtalet inte 
ska vara efterforskande tydliggörs i nämnda kunskapsunderlag:

Barnets egen berättelse om t.ex. försummelse och övergrepp kan vara enda sät-
tet att få information. Sådana samtal syftar till att barnet självt ska berätta om 
erfarenheter som hotar dess omsorgssituation och utveckling. Det gäller dock 
att skilja detta från efterforskande samtal med en straffrättslig målsättning, för 
att få fram bevis mot en förövare. Det senare är en uppgift för polisen.2769

Även om utredningsunderlaget inte avser en straffrättslig prövning, har 
framställningen visat att med kravet på påtaglig skaderisk följer ett mot-
svarande högt krav på utredningen att visa att rekvisitet är uppfyllt när 
nämnden ansöker om vård. Kammarrättsavgöranden har också exemplifie-
rat hur domstolen i sin bevisvärdering kan sakna omständigheter relevanta 
i sin värdering av barnets utsaga. Det kan handla om att man undrar i 
vilken situation barnet blivit utfrågat, och om barnets svar har föregåtts av 
ledande frågor.2770

I Barnskyddsutredningens betänkande konstaterades att det är oklart 
vilka krav som ska ställas på socialtjänstens dokumentation av barns utsa-
gor: Det saknas i stort sett vägledning i hur och vad som ska dokumente-
ras av kommunikationen med barn, och även hur barns utsagor ska vägas 
in i den slutliga bedömningen.2771 Kunskapsläget ansågs vara svagt, bland 
annat utifrån dilemmat att barn kan ha svårt att överblicka vilka konse-
kvenser ett uttalande får.2772 I den vägledning som Socialstyrelsen uppdrogs 
att utarbeta framhålls bland annat generella regler för dokumentation: Att 
dokumentationen ska innehålla tillräcklig, väsentlig och korrekt infor-
mation.2773 Vid sidan av hänvisningar till bland annat nämnda kunskap-

2769. Socialstyrelsen (2004c) s. 26.
2770. Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping, dom 2012-03-08, i mål nr 4251--4252-11, 

skiljaktig mening och Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12, skilj-
aktig mening.

2771. SOU 2009:68 s. 206.
2772. SOU 2009:68 s. 212.
2773. Socialstyrelsen (2012h) s. 31.
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söversikt, belyses också att man i ärenden om barn och ungdomar ska 
ha i åtanke att barnen står i beroendeförhållande till föräldrarna, som i 
egenskap av vårdnadshavare är parter och därmed berättigade att ta del 
av allt som dokumenteras. Vid osäkerhet huruvida en uppgift ska doku-
menteras eller inte, påpekas att handläggaren kan samtala mer med barnet 
och fråga vad hon eller han menar, och därigenom få reda på vad barnet 
i själva verket menar, och om uppgiften var förhastad från barnets sida. 
Handläggaren anses också kunna pröva att låta barnet få ha synpunkter på 
vad av dess uppfattning som ska dokumenteras och hur det ska göras. Om 
barnet inte anses tillräckligt moget för detta, kan det vara vägledande för 
handläggaren att själv tänka på hur barnet skulle vilja att dess uppfattning 
dokumenterats, om hon eller han läser sin akt om ett antal år.2774

Dokumentation av socialtjänstens samtal med barn sker i praktiken 
genom att samtalsledaren efter samtalet sammanfattar sakinnehållet och 
nedtecknar det i utredningen. Eftersom samtalen med barnet och slutsat-
serna därifrån kan få konsekvenser för barnet, har det ansetts vara vik-
tigt att barnets berättelse uppfattas och återges korrekt (gärna med citat) 
samt att det tydligt anges vad som är tolkningar av vad barnet har för-
medlat och vad som är barnets spontana berättelse eller svar på frågor. 
Situationen och förutsättningarna för samtalen måste också klargöras i 
dokumentationen.2775 Därtill betonas vikten av att tala om för barnet att 
föräldrarna som regel kommer att informeras om vad barnet har sagt.2776

När det gäller antalet samtal med barn – vilka under förundersökning 
inte får äga rum fler gånger än nödvändigt – finns ingen begränsning angi-
ven för hur många gånger socialtjänsten får samtala med barnet. I nämnda 
kunskapsöversikt från Socialstyrelsen anges att det oftast behövs flera sam-
tal med ett barn i samband med en utredning. Det handlar om att barnet 
ska få tillit till samtalsledaren för att våga och vilja berätta om det som är 
viktigt, att barnet kan bli trött och tappa koncentrationen och att samtal 
om sådant som väcker starka känslor eller är svårt att minnas och prata 
om ofta kan starta en process, med nya minnen och associationer efter som 
behöver fångas upp i nya samtal.2777

Motsvarande argument har också framhållits av Åklagarmyndigheten 
i relation till förundersökning: Det kan krävas att en social kontakt upp-
rättas mellan förhörsledare och barn, ett enda förhör är tröttande för ett 
litet barn, det barnet berättar ibland är skuldbelagt och tungt, och barnet 
förstår att det kan få stora konsekvenser för familjen. Kontrollfrågor kan 
behöva ställas för att bedöma tilltron till barnets uppgifter, och därtill 
kan att traumatiska minnen vara svåråtkomliga; det kan krävas tid och 

2774. Socialstyrelsen (2012h) s. 31 f.
2775. Socialstyrelsen (2004c) s. 55 f. Se även prop. 2012/13:10 s. 40 f.
2776. Socialstyrelsen (2012h) s. 30 med hänvisning till Socialstyrelsen (2004c). Se även 

prop. 2012/13:10 s. 41.
2777. Socialstyrelsen (2004c) s. 57.
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upprepade försök för att få fram en helhetsbild.2778 Andra skäl till att fler 
än ett förhör kan behövas har med utredningens art att göra: Att kunna 
bereda den misstänkte och dennes försvar tillfälle att via förhörsledaren 
ställa frågor till barnet.

Begränsningen av antalet samtal med barn under förundersökningen, 
och den mer obegränsade inställningen till socialtjänstens samtal, kan för-
stås ha att göra med samtalens olika karaktär, där socialtjänstens kan ha 
fler syften; inte minst att barnet ska ges möjlighet att komma till tals. Att 
barnet, enligt art. 12.2 barnkonventionen, har rätt att komma till tals i 
alla processer som rör barnet således även under det straffrättsliga för-
farandet,2779 framhålls dock inte alltför ofta. Av FN:s riktlinjer avseende 
barn som brottsoffer (som också Barnrättskommittén hänvisar till) följer 
att ett utsatt barn ska ges möjlighet att utöva sin rätt att bli hörd, och 
ansträngningar göras för att säkerställa att barnet konsulteras i relevanta 
frågor avseende deltagandet i förundersökningen, att barnet informeras om 
processens gång samt ges möjlighet att fritt – på sitt eget sätt – uttrycka 
synpunkter och eventuella bekymmer i förhållande till deltagandet.2780

Skillnaderna i förhållande till samtal med barnet synes också represen-
tera olikheter i synen på huruvida barnet kan lida skada av att prata med 
myndighetsutövaren. Någon diskussion motsvarande den att skydda barnet 
från deltagande, förs inte på området för socialtjänstens samtal. Däremot 
lyfts behovet av att skydda barnet i deltagandet fram: Beaktande av att bar-
net kan känna oro för vad som kommer att hända, oro för om det ska bli 
bortskickat, att barnet kan tänka att det är hans eller hennes fel att det hela 
har satts igång, samt beaktande av risken att vårdnadshavare och eventuella 
syskon ser på barnet med misstänksamhet, eller i vissa fall också bli hotat 
och tillrättavisat för vad det har sagt eller för att det alls har talat med någon 
från socialtjänsten. Det anses vara viktigt att barnet får veta att syftet med 
samtalet är, och att det företas med lyhördhet, varsamhet, tid och respekt.2781 
Samtalsledaren kan behöva se till att det finns någon trygg vuxen i barnets 
närhet som kan ge barnet stöd, och vara noga med att inte lova för mycket 
eller väcka förväntningar som man inte kan infria.2782 Här kan noteras att 
liknande hänsyn även gör sig gällande i förhållande till samtal med barn 
under polisutredning, dvs. att barnet informeras på ett åldersanpassat sätt, 
bemöts väl och att hänsyn tas till det enskilda barnets förutsättningar.

Avseende barns egna erfarenheter av samtal med myndighetspersoner, 
har en del negativa erfarenheter redovisats avseende samtal med social-

2778. Åklagarmyndigheten (2012a) s. 26.
2779. CRC/C/GC/12 p. 32.
2780. CRC/C/GC/12 p. 62–63 och FN, E/RES/2005/20.
2781. Även andra viktiga aspekter lyfts fram; såsom att barnet måste få förmedla hur det 

har det och vad det tycker och tänker på ett sådant sätt att det inte upplever sig som ”angiva-
re” eller blir budbärare. Barnet kan också behöva avlastas från skuldkänslor. Samtalsledaren 
ska alltid sätta omsorgen om barnet i främsta rummet, Socialstyrelsen (2004c) s. 41 ff.

2782. Socialstyrelsen (2004c) s. 45.

017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   541017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   541 08/04/13   6:28 PM08/04/13   6:28 PM



542 Två vägar att ingripa

tjänsten.2783 Socialtjänsten anses behöva bli bättre på att lyssna och ta det 
som berättas på allvar. Att barnet inte själv fått prata med socialsekretera-
ren, och att ingenting händer efter att barnet berättat om sin situation – att 
missförhållandet i hemmet låtits pågå – tillhör de synpunkter som i har 
förts fram av barn med erfarenheter från socialtjänsten.2784 Upplevelser av 
att socialtjänsten inte ingriper och agerar, bör samtidigt ställas mot social-
tjänstens uppdrag, där det i utredningen ingår att relatera barnets behov i 
förhållande till föräldrarnas potential till förändring samt att beakta såväl 
risk- som skyddsfaktorer.2785

Beträffande mötet med polisen har barn framfört att de upplevt att de 
blivit tagna på allvar och känt trygghet , men det finns också erfarenheter 
som säger att det finns brister i bemötandet; särskilt avseende informa-
tion om vad som händer i utredningen och varför förundersökningen läggs 
ned.2786 Det kan vara svårt för barnet att förstå att en misstänkt förövare 
kan frias trots att barnet har berättat vad som hänt, varför det är viktigt att 
barn får tydlig information på ett sätt som de kan förstå.2787 Det finns i FuK 
reglerat att målsäganden ska underrättas – bland annat angående enskilt 
anspråk, brottsskadeersättning, målsägandebiträde, stödperson, rättshjälp 
och kontaktförbud, samt tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om 
beslut som rör förundersökning och åtal – men i relation till barns delta-
gande i rättsprocessen framträder behov av tydliggörande lagstiftning.2788

Behovet av utveckling av information, muntlig och skriftlig, anpassad till 
barn och föräldrar rörande olika moment i processen, är också något som 
utvärderingar av barnahusverksamheter bedömt vara viktigt. Barn behö-
ver på ett begripligt och anpassat sätt informeras om vem som gör vad, 
hur rättegången ska gå till, och varför en förundersökning läggs ner. Även 
föräldrar kan ha svårt att förstå innebörden i olika utredningar och de pro-
fessionellas olika roller.2789 Här bör noteras att det inte – uttryckligen – hör 
till uppgifterna för särskild företrädare för barn att informera barnet om 

2783. Se t.ex. Cederborg & Karlsson (2001) där det framgår – ifråga om barns upplevel-
ser av sin omhändertagandeprocess – att barn upplever att de inte blivit intervjuade om sin 
livssituation under barnavårdsutredningen. Se även Se även Weinehalls intervjustudie där t.ex. 
ett barn med erfarenheter av våld i hemmet uttrycker att ”Dom har inga öron på sociala!” 
Weinehall (1997) s. 173. Se dessutom Eriksson & Näsman (2011) för en fördjupning av frå-
gor kring socialtjänstens samtal med barn kring våld.

2784. Barn redovisar även positiva erfarenheter av mötet med socialtjänsten. Barnom-
budsmannen (2012a) s. 34 och 37.

2785. Socialstyrelsen (2004c) s. 73.
2786. Barnombudsmannen (2012a) s. 39 f. och Weinehall (1997) s. 174. Se även Nielsen 

(2001) angående polis respektive sociala myndigheters syn på varandra, med polisen som 
”rush in with blue lights flashing” och socialarbetare som ”endlessly comtemplate their na-
vels”. Nielsen (2001) s. 361 f.

2787. Barnombudsmannen (2012a) s. 47.
2788. Se 13 a –d §§ och 14 § FuK.
2789. Rasmusson (2008) s. 69 och 78. Se även RPS (2009b) s. 11 om att barnet måste – 

utifrån ålder och mognad – ges tid för att få sina eventuella frågor besvarade på ett begripligt 
och ärligt sätt.
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processen. Denne ska enligt 3 § lagen (1999:997) om särskild företrädare 
för barn  i stället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare, ta till-
vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. I 
förarbetena framhålls dock att det är en viktig uppgift för företrädaren att 
vara ett stöd för barnet, och att det måste ställas stora krav på förmågan att 
sätta sig in i barnets situation, att kommunicera med barnet och att vinna 
barnets förtroende.2790

I detta sammanhang ska också nämnas att förordnande av särskild före-
trädare för barn  möjliggör att barnets hörs inte endast oavsett vårdnadsha-
vares samtycke, utan också utan att vårdnadshavare först informeras.2791 
Socialnämndens möjlighet att samtala med barn utan vårdnadshavares 
samtycke och närvaro (11:10 st. 3 SoL) infördes mot bakgrund dels av 
barnets rätt att komma till tals, dels för att möjliggöra för socialnämnden 
att få underlag för att kunna ta ställning till om nämnden behöver ingri-
pa.2792 I förarbetena uttalas att en naturlig konsekvens av att socialnämn-
den beslutar att ett samtal med barnet ska äga rum, bör vara att nämnden 
ska ha rätt att tala med barnet på ett sådant sätt att bästa möjliga resultat 
erhålles. Det framstår då som viktigt att barnet inte utsätts för påverkan 
från förälderns sida.2793 Samtidigt framhålls i författningskommentaren att 
det av 1:1 och 3:5 SoL följer att vårdnadshavare bör informeras om samta-
let innan det genomförs. Det anses vara av stor betydelse för barnets bästa 
att eftersträva ett samtycke av vårdnadshavaren även om samtalet i och 
för sig får genomföras utan samtycke.2794 Det framstår som att argumentet 
att erhålla en opåverkad utsaga från barnet (för att kunna säkerställa ett 
beslutsunderlag) här – i strid med bestämmelsens funktion – konsumeras 
av den övergripande principen om människans självbestämmanderätt. I 
båda utredningarna finns dock (likartat) behov av opåverkade berättelser 
från barnet.2795

Ett av huvudsyftena med myndigheternas samverkan under gemensamt 
tak (barnahus ) är att barnet inte ska behöva lämna sin berättelse vid flera 
tillfällen och till flera olika personer. Detta ordnas i praktiken genom att 
yrkesföreträdare som behöver få del av barnets berättelse följer förhöret 
via monitor från ett angränsande rum, s.k. medhörning . Medhörning anses 
vara en viktig grundpelare i barnahus.2796 Yrkesföreträdarna ges möjlighet 
att få kompletterande frågor ställda till barnet, vilket i sig anses under-

2790. Prop. 1998/99:133 s. 30 ff.
2791. 6–7 §§ lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. Expediering av beslu-

tet får inte ske senare än den fjärde vardagen efter det interimistiska beslutet, förordning 
(1999:998) om särskild företrädare för barn 2 a §.

2792. Prop. 2009/10:192 s. 15 ff.
2793. Prop. 2009/10:192 s. 19.
2794. Prop. 2009/10:192 s. 33.
2795. Se även Leviner, som menar att det även i socialtjänstfallet vore bättre med ställfö-

reträdare som fattar beslut, Leviner (2012a) s. 283.
2796. Kaldal m.fl. (2010) s. 62. Se även Back (2009) angående medhörning.
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lätta bedömningen av deras respektive insatser.2797 Närvarande via med-
hörning är i barnahusverksamheterna vanligen åklagare, barnets särskilda 
företrädare, företrädare för socialtjänsten, offentlig försvarare om sådan 
är utsedd samt i vissa verksamheter företrädare för barnmedicin och barn-
psykiatri (BUP).2798 Av hänsyn till barnet anses noggranna överväganden 
behöva göras avseende vilka som ska följa förhöret: Alltför många perso-
ner i medhörning anses kunna skapa en onödig påfrestning för barnet.2799 
Socialtjänstens närvaro är värdefull utifrån möjligheten att kunna göra en 
skyddsbedömning, och företrädare från BUP  kan närvara som konsultativ 
resurs för förhörsledaren (i enlighet med 19 § FuK) eller (också) syfta till 
att bedöma barnets behov av behandling.2800 Då sekretess reglerna inte är 
utformade med denna typ av samverkan i åtanke kan dock förundersök-
ningssekretess en föranleda vissa gränsdragningsproblem vid myndigheter-
nas medhörning .2801 En grundläggande utgångspunkt när etablerad sam-
verkan mellan socialtjänst och polis inte finns, är att samtal med barn som 
har samband med frågan om brott inte bör hållas av socialtjänsten utan 
föregående samråd  med polis eller åklagare.2802

Utvärderingar av barnahusverksamheter har inte noterat någon skillnad 
eller förbättring avseende polisförhör med barn. Förhören anses vara av 
skiftande (och generellt låg) kvalité. Det anses också hållas alltför få förhör 
med barnet, samt även med anmälare, vittnen och misstänkta.2803

Som framgick i avhandlingens bakgrundskapitel (avsnitt 2.1.4) finns 
starka faktorer som motverkar att barn alls berättar för någon om sin 
utsatthet. Barnens egna bedömningar av andras mottaglighet för avslöjan-
det, och barnets egen uppfattning om sitt eget ansvar för våldet eller över-
greppen (och familjen) kan vara avgörande vid ett beslut om att berätta 
om sin situation. Om barnet berättar, krävs att någon lyssnar, tar barnets 
utsatthet på allvar och anmäler till socialtjänst eller polis. För att myn-
digheter sedan ska få en tillförlitlig och konsekvent berättelse från barnet 

2797. RPS (2009b) s. 8.
2798. Vem som får följa förhöret genom medhörning beslutas av åklagare. Barnet ska in-

formeras om förhörssituationen och om vilka som finns i medhörningsrummet, RPS (2009b) 
s. 11.

2799. RPS (2009b) s. 11 och RPS (2009a) s. 83. Se även Kaldal m.fl. (2010) s. 68.
2800. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 65 f. Dock kan barnet inte aktualiseras inom BUP 

utan vårdnadshavares samtycke. Om en av vårdnadshavarna samtycker till exempelvis psy-
kologisk eller psykiatrisk utredning, men inte den andre – och insatsen krävs med hänsyn till 
barnets bästa – kan socialnämnden fatta beslut med stöd av 6:13 a FB.

2801. Sekretessen gäller till skydd för det allmännas brottsförebyggande och brottsbeiv-
rande verksamhet. Sekretess gäller om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda 
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas, om uppgiften röjs. Se 18:1 OSL. 
Om sekretess till skydd för enskilda stadgas i 35:1 OSL. Ett sådant problem är förhållandet 
till partsinsyn i socialtjänstens utredning. Se vidare t.ex. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 65 ff. 
och Johansson (2008) s. 85.

2802. JO dnr 7161-2010.
2803. Kaldal m.fl. (2010) s. 79 f.
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krävs skickliga intervjuare i en trygg och stödjande kontext.2804 Avseende 
de skilda utredningarna finns skäl att ifrågasätta den reglering som avser 
antal samtal med barn under förundersökning, och i förhållande till polis-
förhör kompetens- och informationskrav, liksom socialtjänstens inriktning 
vid, och dokumentation av, samtal med barnet i förhållande ambitionen att 
det ska utgöra bästa bevismedel i en kommande rättslig prövning avseende 
det yttersta skyddet för barnet (LVU).

7.2.1.4 Barnets rättsliga ställning under utredningarna

En skillnad mellan de två utredningsprocesserna utgörs av barnets rättsliga 
ställning under utredning. Barnet företräds normalt, i enlighet med 6:11 
och 6:13 FB, av sina vårdnadshavare, som också är ställföreträdare för 
barnet. När förundersökning har inletts avseende ett brott som kan leda 
till fängelse och vårdnadshavare kan misstänkas, eller det kan befaras att 
en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas 
för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt, ska en särskild företrä-
dare  förordnas för barnet.2805 Det anges vidare i lag vad företrädaren har 
för uppgift: Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnads-
havare, som ställföreträdare ta till vara barnets rätt under förundersök-
ningen och i efterföljande rättegång.

Under barnavårdsutredning består vårdnadshavares bestämmanderätt 
över barnet till dess att barnet är omedelbart omhändertaget eller till dess 
att ett offentligt biträde, tillika ställföreträdare för barnet, har förordnats. 
Som noterats i framställningen föreligger rättsliga oklarheter i förhållande 
till när ett offentligt biträde för barnet kan och ska utses i förhållande till 
utredningen. Offentligt biträde tillika ställföreträdare för barnet ska enligt 
lag (om det inte måste antas att behov av biträde saknas) utses för barnet 
i ett ärende angående beredande av vård med stöd av LVU (enligt 39 § 
LVU). En barnavårdsutredning är inte ett LVU-ärende i sig – att barnets ska 
ges behövlig vård med vårdnadshavares samtycke är huvudregeln och den 
övergripande ambitionen – varför ärendet kan anses uppstå så sent som 
vid socialnämnds ansökan om vård med stöd av LVU. Grundläggande är 
att LVU inte ska, eller kan, tillämpas förrän (vissa missförhållanden utgör 
påtaglig skaderisk och) samtycke till behövlig vård saknas (1 § LVU).

Enligt förarbetena till 39 § LVU, och även JO och Socialstyrelsens all-
männa råd, anses dock det offentliga biträdet ha en viktig funktion redan 
på utredningsstadiet, genom att exempelvis bidra till att socialnämndens 
utredning blir fullständig, tillförlitlig och nyanserad. Socialnämnden ska 
därför anmäla behov av offentligt biträde tidigt i utredningen; så snart som 
möjligt när nämnden anser att vård utanför hemmet kan komma ifråga.2806 

2804. Se vidare Back, Gustafsson, Larsson & Berterö (2011).
2805. 1 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn. Vidare finns en viss möjlig-

het att utse en av vårdnadshavarna att ensam företräda barnet. Se avsnitt 6.1.3.2 ovan.
2806. SOSFS 1997:15 s. 109 f., JO dnr 2410-1997.
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Det stora tidsspann som finns för anmälan om behov av offentligt biträde 
för barnet – från utredningens inledande (med betonande av biträdets funk-
tion) till socialnämnds ansökan om vård med stöd av LVU (med betonande 
av att utredningen utgör ett LVU-ärende) – måste anses vara en betydelse-
full brist i förhållande till barnets rättssäkerhet .

Att offentligt biträde för barnet ofta förordnas i ett sent skede av utred-
ningen, har antytts ha sin förklaring i att ett förordnande kan uppfattas av 
vårdnadshavarna som en konfliktåtgärd från socialnämndens sida: Åtgär-
den verkar kontraproduktivt i arbetet att nå en samförståndslösning.2807 
Det föreligger således här ett inbyggt dilemma mellan utredningens huvud-
sakliga karaktär av motivations- och samförståndsprocess (i förhållande 
till vårdnadshavare), och å andra sidan barnets behov av och rätt till ett 
biträde som kan stärka barnets ställning genom att vara ett språkrör för 
barnet i processen och ta initiativ till en utredning för tillvaratagande av 
barnets rätt, om sådan inte kan fås genom den myndighet som handlägger 
ärendet.2808

Särskild företrädare för barn  respektive offentligt biträde för barn under 
15 år är båda ställföreträdare för barnet, och den sistnämnda även barnets 
biträde i ärendet eller målet. Bakgrunden till att den som är förordnad som 
offentligt biträde för barnet också är barnets ställföreträdare är att barnet 
är att det i mål och ärenden enligt LVU ofta föreligger motstridiga intressen 
mellan barn och vårdnadshavare och barnet därför måste ges möjlighet att 
agera oberoende av vårdnadshavare (och socialnämnd).2809 Det handlar i 
båda fallen om att – i stället för barnets vårdnadshavare – ta tillvara bar-
nets rätt.2810 Medan som offentligt biträde och ställföreträdare för barn i 
ärenden och mål enligt LVU får förordnas en advokat, en biträdande jurist 
på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget,2811 finns 
för särskild företrädare för barn särskilda lämplighetskrav. Till särskild 
företrädare får en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon 
annan förordnas, men endast den får förordnas som på grund av sina kun-
skaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för 
uppdraget.2812 I förarbetena konkretiserades vad som avses med särskild 
lämplighet:

De särskilda kraven gäller till att börja med förmågan att utöva uppdraget så 
att barnets bästa sätts i främsta rummet och – i den mån som förutsättningar 
finns för det – hänsyn tas till barnets egen vilja. Det måste ställas stora krav på 
förmågan att sätta sig in i barnets situation, att kommunicera med barnet och 
att vinna dess förtroende.

2807. Se Kaldal (2010) s. 157.
2808. Prop. 1994/95:224 s. 24.
2809. SOSFS 1997:15 s. 108.
2810. 3 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn och 36 § 3 st. LVU.
2811. 5 § lagen (1996:1620 om offentligt biträde och 26 § 1 st. rättshjälpslagen 

(1996:1619).
2812. 5 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.
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De särskilda kraven gäller vidare förmågan att hantera en mycket känslig 
situation som ofta kan innefatta komplexa intressekonflikter. Den som skall 
utses bör ha stor integritet, kunna vinna förtroende både hos personal på dag-
hem och skola, tjänstemännen inom socialtjänsten, och – i möjligaste mån – hos 
vårdnadshavarna.2813

För att anses lämplig för uppdraget krävs alltså såväl särskild lämplighet 
utifrån personliga egenskaper som ifråga om erfarenheter och kompe-
tens.2814 Att ett uppdrag att vara ställföreträdare för ett barn under för-
undersökning och rättegång kräver särskild lämplighet, men inte att vara 
ställföreträdare för ett barn under barnavårdsutredning och i LVU-mål är 
svårförklarligt och svårmotiverat. Inför hotet – eller möjligheten – om ett 
tvångsomhändertagande har barnet ett starkt behov av rättsligt skydd, och 
det offentliga biträdet utgör ett betydelsefullt medel att tillgodose barnets 
rättssäkerhet  i en utsatt situation. Samtliga ovan angivna skäl gör sig lika 
starkt gällande. Därtill kan framhållas att en ställföreträdare och offentligt 
biträde för barn i ärenden och mål enligt LVU som regel har en än vanskli-
gare uppgift att utföra, än en särskild företrädare för barn  under förunder-
sökning och rättegång avseende begånget brott, till följd av den avgörande 
och ingripande verkan i barnets liv som beslut med stöd av LVU innebär.

Här ska noterats att det i tidigare lagstiftningsärenden föreslagits, men 
inte genomförts, särskilda lämplighetskrav avseende den som förordnas till 
offentligt biträde för barn i ärenden och mål enligt LVU.2815 I samman-
hanget har uttalats att inga som helst skäl finns till att barn som är föremål 
för ingripanden enligt LVU skulle ha mindre behov av ett offentligt biträde 
med särskild kompetens än de barn som misstänks ha blivit utsatta för 
brott av sina föräldrar.2816 Även i förarbetena till LVU diskuterades bety-
delsen av att föräldrar och barn, redan när utredning om vård enligt LVU 
påbörjas, får hjälp av en juridiskt bildad person. Det anmärktes också att 
kunskapsnivån bland de jurister som anlitas som offentligt biträde behövde 
höjas vad gäller sociala frågor och barns behov; det hade sagts att juris-
terna drev processen som om det gällde ett brottmål.2817

I förhållande till ärenden och mål enligt LVU är det inte endast vid fråga 
om beredande av vård som barnet har rätt till och behov av offentligt biträde 
tillika ställföreträdare. Sådan ska förordnas för barnet även vid fråga om 
omedelbart omhändertagande (enligt 6 §), upphörande av vården (enligt 
21 §) flyttningsförbud (enligt 24 §) eller upphörande av flyttningsförbud 
(enligt 26 §) samt vid överklagande som avser beslut om var vården av 
barnet ska inledas eller beslut ifråga om att flytta barnet från det hem där 
han eller hon vistas (dvs. beslut enligt 41 § 1 st. 1). I framställningen har 

2813. Prop. 1998/99:133 s. 33 f.
2814. Prop. 1998/99:133 s. 34.
2815. Se SOU 2000:77 s. 114 ff. och påpekandet i Ds 2002:13 s. 161.
2816. SOU 2000:77 s. 117.
2817. Ds S 1987:3 s. 91 f. Dessutom diskuterades inrättandet av en särskilda stödpersoner 

att bistå familjen vid socialnämndens handläggning. Se även SOU 1986:20 s. 324.
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noterats att det föreligger betydande oklarheter i förhållande till barnets 
möjligheter att föra talan, i synnerhet i det fall då socialnämnden bedömt 
att vården ska upphöra.2818

Värt att nämna i sammanhanget är också att det i ett tidigare lagstift-
ningsärende har föreslagits att Sverige ska tillträda Konventionen om 
utövandet av barnets rättigheter.2819 Konventionen, som Sverige underteck-
nade år 1996 men ännu inte har ratificerat, avser att vara ett komplement 
till barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets ställning i främst 
familjerättsprocesser. Artikel 4 i konventionen ger barnet rätt att begära att 
en särskild företrädare (ett oberoende juridiskt ombud ) ska förordnas i fall 
där föräldrarna är förhindrade att företräda barnet på grund av en intresse-
konflikt med barnet. I det lagstiftningsärende år 2002 som förespråkade 
ratificering, föreslogs konventionen göras tillämpning inte endast på famil-
jerättsliga ärenden (vårdnad, boende och umgänge samt adoption) utan 
också på mål och ärenden enligt LVU. De sistnämnda ansågs ha en mycket 
nära anknytning till familjerättsliga mål, de barn som berörs av en sådan 
process särskilt utsatta, och de avgöranden som domstol och socialnämnd 
fattar mycket ingripande för barnet. Även i dessa mål ansågs det viktigt att 
barnet tillförsäkras processuella rättigheter och att utövandet av dessa rät-
tigheter (ytterligare) underlättas.2820 Lagändringar som föreslogs var bland 
annat att barnets rätt till offentligt biträde tillika ställföreträdare utvidgas 
till att gälla vid alla överklaganden av socialnämndens beslut. Ett sådant 
exempel är beslut om umgänge med barnets föräldrar, då ett familjehems-
placerat barn kanske inte vill ha umgänge med sina föräldrar trots att för-
äldrarna (och socialnämnden) vill det. I likhet med andra ärenden där det 
finns motstridiga intressen mellan barn och föräldrar kan idag en god man 
förordnas att företräda barnet (enligt 11:2 st. 3 FB), men enligt utredaren 
företräds barnet i princip aldrig av en god man i de mål och ärenden enligt 
LVU där barnet inte har rätt till ett offentligt biträde. En orsak till det anses 
kunna vara att det inte finns något intresse från föräldrarnas sida att barnet 
ska företrädas av någon annan än föräldrarna i processen.2821

Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och 
ärenden enligt LVU, och kan därför exempelvis begära en omplacering 
eller begära att vården ska upphöra. För ett barn som är 14 år eller yngre 
gäller dock att en ställföreträdare måste ha förordnats för att barnet ska 
kunna föra en (i förhållande till vårdnadshavare) oberoende talan. Om ett 
offentligt biträde utses för barnet får barnet talerätt och kan avse egen 
inställning och barnets rätt och talan förs i frågor som berör barnet. Barnet 

2818. Se särskilt avsnitten 3.4.2.1 och 4.2.2.6 ovan.
2819. European Convention on the Exercise of Children’s Rights. Se Ds 2002:13 och 

angående konventionen även Ryrstedt & Mattsson (2007).
2820. Ds 2002:13 s. 61.
2821. Se vidare Ds 2002:13 s. 145 ff. Innan bestämmelsen om ställföreträdare i 36 § LVU 

tillkom, förordnades ibland god man för barnet (där barnet idag får offentligt biträde tillika 
ställföreträdare).
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är en individ med rättigheter, men ytterligare rättsliga medel krävs för att 
rättigheterna (som inte sammanfaller med vårdnadshavares intressen) ska 
kunna realiseras.2822 Ärenden och mål enligt LVU är av väsentlig betydelse 
för barnet och kan få ingripande konsekvenser för hur barnets nutid och 
framtid gestaltar sig. För att barnet ska tillförsäkras en rättssäker process – 
och barnets rätt tas tillvara – är av avgörande betydelse att socialnämnden 
anmäler barnets behov av ställföreträdare i de ärenden där barnet har den 
rätten. Att underlåta detta med hänsyn till relationen med vårdnadsha-
varna är inte förenligt med lag.

En skillnad mellan förundersökning och barnavårdsutredning är att 
barnets ställföreträdare i det förstnämnda fallet getts befogenheten (som 
annars ligger på vårdnadshavare) att avgöra huruvida barnet får höras, 
huruvida läkarundersökning  får ske, etcetera. Vid barnavårdsutredningen 
har i stället socialtjänsten getts denna befogenhet: Enligt 11:10 st. 3 SoL får 
barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshava-
ren är närvarande. Denna skillnad antyder en bakomliggande utgångspunkt 
att myndigheten (socialtjänsten) företräder barnets intressen. Att offentligt 
biträde tillika ställföreträdare ofta förordnas sent i utredningen kan också 
ses i ljuset av detta. Därtill finns vid förundersökning ett tydligt intresse hos 
myndigheterna att – för lagföringsprocessen skull – få tillgång till barnets 
berättelse. Även om barnets berättelse är en viktig del i ett underlag för 
prövning om förutsättningarna för vård med stöd av LVU är uppfyllda, har 
sociala myndigheter sitt förstahandsintresse i att barnets behov tillgodoses 
i samråd med vårdnadshavare.

Vad gäller särskild företrädare för barn  (under förundersökning och 
rättegång) har barnahusverksamheterna inneburit att dennes roll blivit 
framträdande och praktiska frågor lyfts fram.2823 RPS har i sammanhanget 
framfört inställningen att det bör utredas om lagen om särskild företrädare 
för barn  även ska omfatta barn som bevittnat eller upplevt våld i nära rela-
tion.2824 I vissa barnahus ingår barn som bevittnar våld i målgruppen, och 
de omfattas också av de fastställda nationella riktlinjerna för samverkan 
och barnahus. Denna kategori av barn anses i allt väsentligt ha samma 
behov som de barn som själva har blivit utsatta för brott, och det anses fin-
nas ett påtagligt behov av att klarlägga och förbättra dessa barns ställning 
i den rättsliga processen. Barn som bevittnat våld  kan behöva höras i en 

2822. Se angående detta särskilt Mattsson (2002a) s. 188.
2823. RPS har bland annat föreslagit att det i lagen om särskild företrädare för barn (3 §) 

bör klargöras att den särskilda företrädaren har det juridiska ansvaret för att barnet inställs 
till förhör och nödvändiga undersökningar (dvs. transporteras dit), samt att försäkringsfrå-
gor och ersättning i anslutning till det ansvaret regleras, RPS (2009b) bilaga 1, s. 1. Se även 
Socialstyrelsen m.fl. (2008) där det framhålls att berörda yrkesgrupper ser olika problem med 
att utföra transporten av barnet. Polisen menar att deras objektivitet kan ifrågasättas om de 
transporterar ett barn som de sedan håller förhör med, och socialtjänsten anser att de hamnar 
i en rollkonflikt. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 77.

2824. RPS (2009b) bilaga 1, s. 1.
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förundersökning eller rättegång som rör våld mellan närstående till barnet 
(när vårdnadshavare misstänks för misshandel av den andre vårdnadsha-
varen), eller när båda vårdnadshavarna misstänks för misshandel av ett 
syskon.2825 Här betonas alltså möjligheten att höra barnet utifrån samhälls-
intresset av att beivra (andra) brott.

Att barn som bevittnar våld inte sällan har ett behov av ett eget obero-
ende juridiskt ombud  följer också av den särskilda rätten till brottsskade-
ersättning, där vårdnadshavare (båda, om de är två) företräder barnet vid 
ansökan. Att barnets möjlighet att söka ersättning är avhängigt att vård-
nadshavare – kanske både den som utövat våld och den som utsatts för 
våld – önskar att sådan ansökan sker (alternativt att någon väcker frågan 
om ett förordnande om god man för barnet), är inte förenligt med barnets 
grundläggande rätt till tillgång till rättsväsendet. Den rätt till ersättning 
som införts särskilt för just dessa barn har begränsad åtkomlighet och bris-
ter därför i sin grundläggande funktion. På skilda grunder finns därmed 
skäl att barn som bevittnar våld mot närstående ges rätt till eget juridiskt 
ombud (ställföreträdare som kan föra dess talan).2826

Slutligen ska noteras att om barnavårdsutredning med inriktning på 
omhändertagande enligt LVU och förundersökning pågår parallellt, kan 
det vara så att barnet har två ställföreträdare samtidigt: en särskild före-
trädare för barn respektive ett offentligt biträde tillika ställföreträdare. I 
förarbetena till lagen om särskild företrädare för barn  anges att det torde 
vara lämpligast – bland annat för att undvika interna konflikter – att i den 
mån det är möjligt utse samma person till särskild företrädare och offent-
ligt biträde i LVU-ärende.2827 Detta förutsätter dock att en person uppfyller 
krav på lämplighet för bägge uppdragen.2828

7.2.1.5 Barnahusverksamheter  – med straffrättsligt fokus ?

”Any profession which thinks it is entitled to command should be invited 
to walk the plank. There is no room on this crew for prima donnas.”2829

Av den utvärdering som skedde av försöksverksamheterna med barnahus 
(år 2006) framgår att socialtjänsten var den aktör som var mest aktiv i 
uppbyggnaden av samtliga försöksverksamheter, och att det var det sociala 
syftet (att stödja barn och unga) som främst kom till uttryck i verksamhe-
ternas målbeskrivningar.2830 Denna iakttagelse bär likheter med resultat av 
en undersökning som Rädda Barnen i Norge genomförde inför etablering 

2825. RPS (2009b) bilaga 1, s. 5 f.
2826. Se särskilt avsnitt 7.1.2.3 angående skäl för att handlandet att låta barn bevittna 

våld mot närstående kriminaliseras.
2827. Prop. 1998/99:133 s. 33.
2828. Prop. 1998/99:133 s. 33 f.
2829. Myers (2002) s. 566.
2830. Socialstyrelsen (2006c) s. 56.
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av barnahusverksamheter där.2831 I den norska rapporten, som bland annat 
byggde på intervjuer, framförde flertalet av de professionella som intervjua-
des att hjälpapparaten (socialtjänsten och hälso- och sjukvården) också har 
större behov av barnahus än polisväsendet.2832 Från advokat- och domar-
håll restes därtill farhågan att arbetet på barnahus kan komma att bli allt-
för effektivt, och detta gällde särskilt om verksamheterna utvecklades i 
riktning mot att bli stödcenter för barn.2833

Senare studier och utvärderingar  har lyft fram tendenser till att det 
straffrättsliga intresset – att rättssystemet ska reagera på ett misstänkt brott 
och att utredning ska leda fram till att någon kan fällas till ansvar – ställs i 
fokus i de svenska barnahusen. Det straffrättsliga perspektivet tenderar att 
dominera i samverkan, framförallt genom det fokus som läggs på barnför-
höret.2834 Tendenser till en juridifiering, i bemärkelsen att den straffrättsligt 
inriktade logiken fått tolkningsföreträde framför den behandlingsinrik-
tade, har iakttagits.2835 Studier har också visat att det har upplevts vara 
oklart vilket av de två målen i verksamheten – dvs. en effektivare (straff-)
rättsprocess och det psykosociala målet att skydda och stödja barn – som 
är av största vikt och av högsta prioritet.2836

I Johanssons studie av myndigheters samverkan i barnahus (från år 
2011) konstateras att polis och åklagare generellt sett har utgjort de sam-
verkansaktörer som har satt dagordningen över arbetsinsatser genom att 
förhör och bevissäkring har prioriterats i första hand. Socialtjänsten har 
förhållit sig till och anpassat sig efter polis och åklagares uppdrag, och har 
i större utsträckning övertagit en straffrättsligt inriktad logik, i och med 
samverkan i barnahus, än vice versa.2837 Detta anses i sin tur innebära att 
möjligheterna försvåras till samtycke från, och samarbete med, barnens 
vårdnadshavare i syfte att tillgodose barns och familjers behov av stöd- 
och behandlingsinsatser. Socialtjänstens utredning av barnets behov av 
skydd och stöd – liksom tillhörande behandlingsinsatser – kräver ett sam-
arbete med vårdnadshavarna, vilket försvåras om inte socialtjänsten får till 

2831. Redd Barna (2004) I denna rapport intervjuades företrädare för de tre aktuella 
instanserna rättsväsendet (två domare, tre polisutredare och två advokater) och socialtjänsten 
respektive hälso- och sjukvård (två socialtjänstpedagoger, en psykolog, en specialpedagog och 
en sjuksköterska) för att komma med synpunkter inför en etablering av Barnahus i Norge. För 
närmare beskrivning av den norska varianten av Barnahus, samt rapportens metod, se vidare 
Redd Barna (2004).

2832. Redd Barna (2004) s. 46. Två (av de tre) polisutredarna i studien menade att barn 
blir väl tillvaratagna i det system som redan finns, ur polisiär synpunkt., dvs. att det är mycket 
viktigt att barnet får vara i fokus och att man hela tiden tänker på vad som är barnets bästa. 
De intervjuade advokaterna delade denna uppfattning. Se vidare Redd Barna (2004) s. 46.

2833. Redd Barna (2004) s. 46 f.
2834. Åström & Rejmer (2008) s. 127, Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 81.
2835. Åström & Rejmer (2008) s. 129 och Johansson (2011) s. 200. Se även SOU 2009:68 

s. 152 där det anges att om rättsväsendets principer tillåts dominera socialtjänstens bedöm-
ningar och beslut kan man tala om risk för juridifiering av det sociala arbetet.

2836. Johansson (2008) s. 87.
2837. Johansson (2011) s. 211.
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stånd en direkt och öppen kommunikation med vårdnadshavarna.2838 En 
informant i den nämnda studien, en samordnare vid barnahus, synliggör 
dilemmat:

Oftast är det så att någon i familjen är misstänkt för att ha misshandlat barnet, 
det är skamligt, och många gånger när det gjorts en polisanmälan så förnekar 
de. Hur ska de erkänna för oss att de slår sina barn, då erkänner de ju samtidigt 
för polisen. Det är väldigt komplext att få den här kontakten med föräldrarna 
och barnet.2839

När vad som benämns ”rättsfokus” tar överhanden (framför ”socialfo-
kus”), medför det att familjerna inte blir informerade och delaktiga. Exklu-
deringen av en misstänkt förövare som samtidigt är vårdnadshavare kan 
medföra att samtycke inte ges och i förlängningen att insatser för barnet 
inte kan genomföras.2840 En fokusering på de misstänkt begångna brotten, 
snarare än på utredning av behov och hur barnen och familjernas framtida 
situation kan förbättras genom stöd- och behandlingsinsatser, anses där-
med innebära risker för barnet.2841

Det har också i andra studier framhållits att det är en brist att föräldrar i 
mycket begränsad utsträckning erbjuds insatser i barnahusen; erfarenhets-
mässigt är det i ett tillstånd av kris som föräldrars motivation att medverka 
i utredning och insatser är som störst.2842 Eftersom barn och föräldrar ska 
fortsätta sin relation efter samhällets insatser, anses viktigt att överväga 
om det inte är bäst för barn om föräldrar också ingår i målgruppen för 
barnahus.2843

Att socialtjänstens arbete får (eller riskerar att få) stå tillbaka till för-
mån för det brottsuppklarande arbetet, anses stå i konflikt med social-
tjänstens rättsligt givna förstahands- och huvudansvar för barnets skydd 
och stöd.2844 Spänningsförhållandet mellan den straffrättsliga logiken 
(straffrätten) och social behandlingslogik (socialrätten) – samt särskilt 
socialtjänstens juridifiering till följd av samverkan – anses också spegla 
skillnader i lagstiftningstyper: De två aktörerna har olika grad av flexibi-
litet, tolknings- och handlingsutrymme. En förklaring anses kunna finnas 
i skillnaden mellan socialtjänstens målrationalitet och polis och åklagares 
mer normbundna rättstillämpning liksom mellan ramlag (flexibilitet) och 
detaljlag (förutsebarhet). 2845

2838. Johansson (2011) s. 198 ff.
2839. Johansson (2011) s. 198 f.
2840. Johansson (2008) s. 91.
2841. Johansson (2011) s. 213.
2842. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 72 och Rasmusson (2008) s. 78. Se även Landberg & 

Ekbom (2009) s. 79 f.
2843. Åström & Rejmer (2008) s. 134.
2844. Johansson (2011) s. 211.
2845. Johansson (2011) särskilt s. 126 och 194.
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Detta synliggör enligt min mening den brytningstid som barnavårdsin-
gripandet befinner sig i. Genom en kombination av grundprinciper från 
socialtjänstreformens tid (frivillighet och helhetssyn) och mer barnrättsligt 
inriktade bestämmelser (ökad detaljreglering) – dvs. en blandning av famil-
jestöd  och barnskydd i socialtjänstens utredningsverksamhet – skapas ett 
utrymme där synen på flexibilitet i uppdraget kan anses vara beroende av 
vilka bestämmelser som man väljer att betona. Å ena sidan gäller att insat-
ser till skydd och stöd för utsatta barn ska vidtas i samförstånd med bar-
nets vårdnadshavare (med stöd av SoL) och att det är den bästa vägen att 
lösa de missförhållanden som kan finnas i en hemmiljö. Å andra sidan har 
socialnämnden en skyldighet att utan dröjsmål inleda utredning avseende 
ett (befarat) utsatt barns situation och behov. Socialnämnden har att genast 
bedöma om barnet är i behov av omedelbart skydd från sin hemmiljö (11:1 
a SoL) och om det är sannolikt att barnets hemmiljö innebär sådana miss-
förhållanden att dess hälsa eller utveckling utsätts för påtaglig risk för 
skada, ska barnet omedelbart omhändertas (6 § LVU). Om utredningen 
visar att barnet har behov av vård, för att barnets hälsa eller utveckling 
löper en påtaglig risk att skadas till följd av missförhållanden i hemmiljön, 
och vårdnadshavare inte samtycker till behövlig vård, ska ansökan göras 
om vård med stöd av LVU.

Aktivitet fordras från socialtjänstens sida, dels för att utreda huruvida 
det krävs ett ingripande till barnets skydd eller stöd, dels för att – om så 
är fallet – uppfylla skyldigheten att skydda barnet i enlighet med art. 3 
EKMR. Av betydelse i sammanhanget är också att art. 19 barnkonventio-
nen anger att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshan-
del eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons 
vård. I relation till detta sistnämnda perspektiv finns inte utrymme för 
resonemang exempelvis huruvida det är bättre eller sämre för barnet att 
skyddas från våld och övergrepp än att ha nära och god kontakt med båda 
föräldrarna: Det föreliggande framställning övergripande visar är att den 
samlade lagstiftningen i denna kontext måste verka för både och. Det vill 
säga både för att barn skyddas från alla typer av våld och övergrepp i hem-
met (enligt nuvarande lagstiftning påtagliga risker för skada till följd av 
sådan utsatthet) och att vårdnadshavare ges stöd till gott föräldraskap. De 
åtgärder som krävs för att våldet eller övergreppen ska upphöra kan dock 
inte ges utan att barnets samtidigt skyddas; lika lite kan barnet visserligen 
skyddas men vårdnadshavare inte ges behövligt stöd och insatser. För att 
barnet, i förlängningen – om möjligt – ska kunna ges den eftersträvans-
värda goda kontakten med föräldrarna krävs både skydd av barnet och 
insatser för vårdnadshavare.

Vid sidan av ovan nämnda dilemman med ett dominerande straffrättsligt 
perspektiv, har utvärderingar av barnahus även visat motsatt resultat: Att 
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barnahus snarare har inneburit en starkare psykosocial inriktning i utredan-
det av brottsutsatta barn.2846 I sammanhanget har framhållits att plattfor-
men för barnahussamverkan bör vara brottsutredningen. Här lyfts fram att 
det finns en risk att den brottsutredande verksamheten tappar kvalitet och 
riktning med alltför stora inslag av psykosociala bedömningar, krishante-
ring och rehabilitering: Om fokus ligger starkare på barnens välbefinnande 
och rehabilitering eller ”barnets bästa” ur ett familjeperspektiv, är det möj-
ligt att brottsutredandet blir mer sekundärt och tendensen kan då vara att 
välja psykosociala lösningar istället för att lagföra.2847 Kort och gott kan 
hela idén förfuskas om sociala myndigheter får för stor roll.2848

Även om Johanssons studie (refererad ovan) främst visar att socialtjänst 
i samverkan med polis och åklagare övertagit en straffrättslig logik, ger 
studien även exempel på att polisens traditionellt straffrättsligt inriktade 
logik påverkats och förskjutits mot, om än inte en i praktiken målrationell 
behandlingsinriktad logik, så i vart fall ett barnfokus: Att det är viktigt 
att inte bara fokusera på rättsfokus utan också med ett barnfokus se vad 
som är det bättre för barnet.2849 I de gemensamma nationella riktlinjer för 
samverkan och kriterier för barnahus  som Rikspolisstyrelsen fastställde år 
2009 framgår också att:

samverkan ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv – inte verksamhets-
perspektiv – och en övergripande målsättning om att barnet ska få skydd och 
stöd från samhället utifrån en helhetssyn. Barnets bästa ska vara i fokus under 
processen.2850

Även i andra studier framhålls att ”samverkan i barnahus syftar till att 
sätta barnet i centrum”.2851 Ett problem i förhållande till detta är att bar-
net i princip varken är – eller avses vara – i centrum för brottsutredningen 
eller barnavårdsutredningen. I båda utredningarna är barnet är viktig källa 
till kunskap om barnets egen situation och inställning, och för våld och 
övergrepp som brott eller grund för socialrättsligt ingripande. Barnavårds-
utredningen, som syftar till att utreda om socialtjänsten behöver ingripa 
till barnets skydd eller stöd, tar dock sikte på missförhållanden i barnets 
hemmiljö som barnets vårdnadshavare är ansvarig för och har möjlighet 
att förändra genom erbjudna insatser (även om det ytterst handlar om att 
tillgodose barnets behov av skydd och vård). Brottsutredningen handlar 
om att utreda huruvida en straffbelagd gärning har begåtts och om föröva-
ren kan lagföras. Egentligt fokus i socialtjänstens utredning kan sägas vara 
vårdnadshavares (o)förmågor (i förhållande till barns behov), och i brotts-
utredningen vårdnadshavares gärningar. Det har i studier lyfts fram att det 

2846. Diesen & Diesen (2010) s. 155.
2847. Kaldal m.fl. (2010) s. 95, Diesen & Diesen (2010) s. 154.
2848. Diesen (2011a) s. 210.
2849. Johansson (2011) s. 196 f.
2850. RPS (2009b) s. 29.
2851. Se t.ex. Thornblad (2006) s. 12.
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med barnahusverksamheter finns en risk att man ökar fokuseringen på bar-
net ytterligare och försummar den viktiga informationskälla som misstänkt 
förövande (liksom i förekommande fall icke-förövande) vårdnadshavare 
utgör.2852 Ifråga om en misstänkt förälder finns för brottsutredningens vid-
kommande ingen som förbereder, lyssnar och analyserar; istället sitter en 
ensam polis i ett förhörsrum på polishuset och ber den misstänkte att för-
klara sig.2853 Vid barnavårdsutredning har å andra sidan konstaterats att 
vårdnadshavares utsagor i praktiken är det centrala, och att barnet inte ges 
möjlighet att komma till tals.

I anslutning till diskussionen om fokus på brottsutredning eller på famil-
jens samlade sociala problematik, har också resonemang om olika synsätt 
på ”barnets bästa” förts:

Möjligen finns det därmed också en lite olika syn på vad som är ”barnets bästa” 
och särskilt på frågan om vilka effekter lagföringen av en förövare har för bar-
net, på kort och på lång sikt: Det kanske skadar barnet att straffa en miss-
handlande far som barnet ska fortsätta att umgås med, det kanske är bättre att 
pappan får gå i terapi? Det kanske är bättre att gå in med stöd till familjen än att 
belasta den med böter? Det kanske är sämre på sikt att man lade ned brottsut-
redningen utan att ens höra barnet? Etc. Svaren på frågor som dessa – hur man 
ska tolka ”barnets bästa” i det enskilda fallet – blir kanske lite olika beroende 
på vilken disciplin som dominerar på barnahuset.2854

En grundläggande förutsättning bör, enligt min uppfattning, rimligen vara 
att – i enlighet med inledningscitatet ovan – ingen disciplin (generellt) låts 
dominera. Vid sidan av att en underlåtelse att polisanmäla kan innebära att 
våldet eller övergreppen fortgår – särskilt om ingen samförståndslösning 
kan nås och förutsättningarna för LVU inte är uppfyllda – krävs för att 
barnets rättsliga intressen ska kunna tillgodoses krävs såväl att misstan-
kar om brott utreds och beivras, som att missförhållanden i barnets hem 
utreds. Att alla misstankar om brott mot barn ska utredas följer av att det 
inte längre finns ett straffritt område för uppfostringsvåld: En gärning som 
är straffbar mot en annan individ, är också mot straffbar när den begås 
mot ett eget barn.

I relation till att polisanmälan  av misstänkt brott undviks för att brotts-
offret är ett barn (och föräldern förövare) är intressant också att lyfta fram 
brottsofferaspekten visavi barnperspektivet och barnets bästa. Som dis-
kuterades i avhandlingens bakgrundskapitel (2.2.2) finns ifråga om vad 
som kan kallas ”brottsoffrets bästa” generellt en tydlig tyngd i samhällets 
intressen. Bland annat har EU-domstolen i sammanhanget betonat att det 
straffrättsliga skydd mot våld i hemmet som en medlemsstat säkerställer 
när den utövar sin repressiva makt, inte bara avser att skydda brottsoff-
rets intressen, såsom brottsoffret uppfattar dem, utan också mer allmänna 

2852. Diesen & Diesen (2010) s. 154 f.
2853. Diesen & Diesen (2010) s. 155.
2854. Kaldal m.fl. (2010); Diesen (2011a) s. 204.
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samhällsintressen.2855 Brott ska beivras inte främst för det enskilda brotts-
offrets skull, utan för att upprätthålla respekten för straffrättssystemet. 
Om brottsoffrets intressen – vad som kan bedömas vara det enskilda 
brottsoffrets bästa – i varje enskilt fall skulle kunna låtas övertrumfa sam-
hällets intressen, så skulle straffrättssystemets allmänpreventiva funktion 
urholkas.2856

 Enligt art. 3 barnkonventionen ska vid alla åtgärder som rör barn bar-
nets bästa komma i främsta rummet. Således ska (även) polis- och åklagar-
myndighet i de åtgärder som rör barn under förundersökningsförfarandet 
(samt vid domstolsförfarandet) beakta barnets bästa. Det bör noteras att 
det i regleringen för det straffrättsliga förfarandet inte finns någon bestäm-
melse om att barnets bästa – eller, för den delen, något annat brottsoffers 
bästa – ska beaktas eller vara avgörande vid beslut angående ingripandet i 
sig (t.ex. åtalsbeslut). Även om Barnrättskommittén synes vara ambivalent 
i förhållande till straffrättsliga ingripandet när offret är ett barn och för-
övaren förälder (vilket jag återkommer till strax nedan), har i förhållande 
till barnets bästa i sammanhanget uttalats att tolkningen av vad som är 
barnets bästa måste stämma överens med hela konventionen, även skyldig-
heten att skydda barn mot alla former av våld. Begreppet kan inte använ-
das för att rättfärdiga sådan praxis som strider mot barnets mänskliga vär-
dighet och rätt till fysisk integritet; exempelvis aga och andra former av 
grym eller förnedrande behandling.2857

I förhållande till den straffrättsliga regleringen har Barnrättskommittén 
inskärpt betydelsen av tydlighet i förhållande till att det är lika brottsligt 
att slå ett (sitt) barn, som att slå en vuxen. Misshandelsbrottet måste tilläm-
pas lika avseende sådant våld, oavsett om det kallas ”uppfostringsaga” 
eller ”befogande fysiska tillrättavisningar”.2858 Att (även) barn ska åtnjuta 
straffrättsligt skydd mot fysiskt våld var än barnet är (t.ex. i hemmet) och 
vem än förövaren är (t.ex. förälder) anses dock inte innebära att varje fall 
av uppfostringsaga som kommer i ljuset ska leda till åtal mot föräldrarna. 
Alla anmälningar angående våld mot barn ska utredas, och barnets skydd 
säkerställas, men målet när förälder är förövare ska vara att få våldet eller 
den förnedrande behandlingen av barnet att upphöra, genom stödjande 
och utbildningsmässiga, inte bestraffande, interventioner. Barnets beroen-
deställning och den unika intimiteten i familjeband anses kräva att beslut 
om åtal mot föräldrar övervägs noga, då åtal av föräldrar i de flesta fall 
sannolikt inte är till deras barns bästa.2859 Enligt Barnrättskommitténs upp-
fattning ska åtal och andra rättsliga ingripanden, såsom att omhänderta 

2855. Se EU-domstolens dom 2011-09-15 i de förenade målen C483/09 och C1/10, p. 23 
och ovan avsnitt 2.2.2.7.

2856. Se i detta sammanhang även Bailey (2010) s. 1273.
2857. CRC/C/GC/8 p. 26.
2858. CRC/C/GC/8 p. 34, 35 och 39.
2859. CRC/C/GC/8 p. 40 och 41.
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barnet, endast ske när det betraktas som både nödvändigt för att skydda 
barnet, och som varandes barnets bästa.2860

I sin tolkning av art. 19 framhåller Barnrättskommittén att den främsta 
avsikten vid beslut avseende rättsliga ingripanden måste vara barnets skydd 
och utveckling och barnets bästa, samt även andra barns bästa när det finns 
risk att förövaren återfaller i brott. Straffrättsliga regler och förfaranden 
måste tillämpas strikt i syfte att avskaffa utbredd praxis att ge straffrihet, 
rättsligt eller i praktiken. Samtidigt framhålls att i fall av våld mot barn där 
förövaren är barnets primära omsorgsperson, ska interventioner – bero-
ende på våldets svårighetsgrad och andra faktorer samt med beaktande av 
barnets rättigheter – fokusera på sociala och behandlingsmässiga åtgärder. 
Ett reparativ (eller restorativt) angreppssätt är ofta att föredra framför ett 
rent bestraffande rättsligt ingripande.2861

Barnrättskommitténs uttalanden på området kan tolkas på olika sätt. 
Den stora andelen nedlagda förundersökningar avseende vålds- och sexu-
albrott mot barn, den uppmärksammade tendensen hos polis att anse att 
polisanmälan  är straff nog när offret är ett eget barn, och socialtjänstens 
obenägenhet att polisanmäla med hänsyn till barnets bästa kan i ljuset av 
ovanstående uttalanden framstå som befogat. Välgrundat är då även soci-
altjänstens upplevelse av underordning i samverkan när det straffrättsliga 
perspektivet tillåts dominera, och även utgångspunkten att det inte är de 
två olika verksamheterna som ska stå i fokus i samverkan, utan barnets 
bästa.2862 Å andra sidan ska framhållas att Barnrättskommitténs inställning 
är något ambivalent i förhållande till det straffrättsliga ingripandet: Barnet 
ska – i enlighet med art. 19 i barnkonventionen – skyddas mot alla former 
av våld och övergrepp, medan barnet är i föräldrars eller vårdnadshavares 
vård och ingen straffrihet ska medges eller undantag göras på den grund av 
offret är ett barn, våldet eller övergreppen sker i hemmet eller att föröva-
ren är förälder. Vad som framför allt betonas i Barnkommitténs samlade 
synsätt synes vara innehållet i skyddsåtgärderna: De ingripanden som före-
tas till följd av våldet ska ha som mål att få våldet eller den förnedrande 
behandlingen av barnet att upphöra, och inte endast vara rent bestraffande.

Diskussionen – både ifråga om olika tolkningar av barnets bästa och 
ifråga om praktisk samverkan mellan polis och socialtjänst – speglar kon-
traster mellan ett barnperspektiv innefattande barnets rättigheter och 
bästa, och ett brottsofferperspektiv innefattande brottsoffrets rättigheter 
och bästa. Till det sistnämnda ska noteras att även ett brottsofferperspektiv 
kan innefatta annat än ett straffrättssystem som ger (enbart) upprättelse 
genom tilldelande av straff. Till de bästa sätten att möta brottsoffers behov 
kan höra möjligheten till (psykologisk) upprättelse genom att gärnings-
mannen försöks förmås att ta ansvar för sitt handlande. Det kombinerade 

2860. CRC/C/GC/8 p. 41.
2861. CRC/C/GC/13 p. 54–56.
2862. För det sistnämnda se RPS riktlinjer, RPS (2009b) s. 29.
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(barn- och brottsoffer-) perspektivet kan inrymma ingripanden som inne-
bär att våldet eller övergreppen upphör, och som verkar reparativt med 
ambition att erbjuda det utsatta barnet något bättre än de förhållanden 
barnet befinner sig i.

För att sammanfatta avsnittet, och den övergripande utgångspunkten 
att ingen av aktörerna (dvs. polis och socialtjänst) ska dominera i samver-
kan, är det tydligt att en utredning med inriktning på att individer (för-
äldrar) ska motiveras att ta emot stöd för att avhjälpa missförhållanden 
i hemmet, kolliderar med en polisanmälan  och brottsutredning. Så länge 
som barnavårdsregleringen har ett starkt fokus på vårdnadshavares sam-
tycke – vilket, ska betonas, inte är fallet i många andra länder2863 – kommer 
den motivationsprocessen att behöva ”förstöras” av en polisutredning och 
därmed brottsutredningen få företräde. En kärnfråga i detta är dock att 
det, som påpekats i framställningen, ur ett barnskyddsperspektiv inte är 
realistiskt med en alltför stark betoning på vårdnadshavares medverkan 
och förändringsvilja; detta torde i synnerhet gälla när missförhållandet är 
våld eller övergrepp mot barnet. Ett framhållet problem med gällande lag-
stiftning är att kravet på en högkvalitativ utredning av barnets situation 
och behov (och rättigheter) kan komma i skymundan. Ett annat problem 
är att socialtjänstens uppgift och mål – om än välriktat och ambitiöst – att 
genom samförstånds- och motivationsarbete få våldsutövande föräldrar 
att erkänna sitt handlande, förändra sitt förhållningssätt och ta ansvar i 
förhållande till barnet i många fall måste förutspås vara oerhört svårt, och 
ibland orealistiskt. Detta gäller även när förhållandena är sådana att endast 
risk för att barnet utsätts för våld och övergrepp föreligger, men den inte 
kan visas vara påtaglig och LVU därmed inte tillämpas. En straffrättslig 
prövning av de gärningar som i förfluten tid (misstänks) ha begåtts, kan 
därtill ha betydelse på andra sätt för det barn som riskerar ytterligare våld 
eller övergrepp.2864

Den praktiska tillämpningen av regleringen, och i synnerhet begreppet 
”barnets bästa”, synliggör tydligt ett område där våld och övergrepp mot 
barn å ena sidan betraktas och hanteras som ett socialt problem  (dysfunk-
tionellt föräldraskap) och å andra sidan som brott (straffbara och straff-
värda gärningar). Ett exempel, även till illustration av brottets företräde i 
befintlig reglering, är stadgandet i 5:11 st. 3 SoL: Socialnämnden ansvarar 
för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Bestämmelsen kan – i likhet med motsva-
rande bestämmelse avseende våldsutsatta kvinnor2865 – ses i ljuset av att 
våld och övergrepp mot barn alltmer kommit att formuleras som brott, 
istället som varandes (endast) ett socialt problem . Att utsättas för våld och 

2863. Se t.ex. Mattsson (2002a) avseende regleringen i Norge och England, och SOU 
2009:68 s. 393 f. och bilaga 2.

2864. Resonemang av detta slag fördjupas i 7.3 nedan.
2865. Se t.ex. Ljungwald (2012) särskilt s. 183.
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övergrepp av föräldrar innebär inte endast att utsättas för ett dysfunktio-
nellt föräldraskap utan också för ett kriminellt handlande. Bestämmelsen 
i SoL kan tolkas som ett erkännande av den straffrättsliga dimensionen i 
föräldrars våld och övergrepp mot barn.

Sammanfattningsvis ska också noteras att studier avseende barnahus-
verksamheter har visat att spänningsförhållanden mellan social- och straff-
rättsliga synsätt har accentuerats genom nära samverkan, och att vissa 
förskjutningar skett inom de inblandade myndigheternas yrkesroller och 
ansvarsområde. Normkonflikter har inte i sig uppstått genom samverkan i 
barnahus, men vissa inbyggda dilemman har blivit tydligare.2866

Studier har vidare framhållit att ansvar och befogenheter är oklart defi-
nierade i barnahus, och att komplexitet i samverkan följer av att det inte 
finns en gemensam målsättning utan två olika övergripande och genomsy-
rande mål.2867 I relation till detta bör betonas betydelsen av att varje profes-
sion följer sina egna regler och behåller sina yrkesroller och funktioner: Att 
målet i sammanhanget inte kan vara ett, när det rör sig om två skilda utred-
ningar och prövningar.2868 En annan sak är att båda verksamheterna behö-
ver varandra ombord och att en för de skilda yrkesutövarna gemensam 
ambition kan (och bör) vara att det barn vars utsatthet är under utredning 
bemöts, informeras och hanteras på ett sätt som är anpassat till barnets 
förutsättningar. Samarbetet kräver att varje deltagande aktör har respekt 
och förståelse för både sin egen och andra aktörers som möjligheter (såväl 
som begränsningar) att bidra till det samlande tillgodoseendet av barnets 
rättsliga intressen. I relation till det våld eller de övergrepp som utreds har 
myndigheterna tydligt olika funktion, ansvar och rättslig reglering.

7.2.2 Två domstolsprövningar
7.2.2.1 Inledning: skilda prövningar av våld och övergrepp

Allmän domstols prövning huruvida brott föreligger och förvaltningsdom-
stols prövning huruvida förutsättningar för LVU föreligger utgör två, i 
de flesta aspekter, helt olika och skilda prövningar. Till utgångspunkt för 
prövningen är missförhållanden innebärande påtagliga skaderisker respek-
tive överträdelser av straffbestämmelser. I fokus finns person och miljö 
respektive gärning(-ar). I princip är tidsperspektiven  olika för prövning-
arna: Medan den straffrättsliga ansvarsprövningen är helt bakåtsyftande – 
dvs. huruvida en eller flera straffbestämmelser har överträtts – är den soci-
alrättsliga prövningen främst framåtblickande: Huruvida påtaglig risk 
föreligger att ett barn skadas till följd av missförhållanden i hemmiljön.

2866. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 60.
2867. Åström & Rejmer (2008) s. 128 och Johansson (2008) s. 89 f.
2868. Angående behovet av en gemensam problemförståelse och om framgångsfaktorer i 

samverkan, se även Socialstyrelsen m.fl. (2007) s. 19 och 44 ff.
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Det har i framställningen noteras att domstolen i LVU-mål visserligen 
har ett utredningsansvar – rätten ska enligt 8 § FPL tillse att målet blir så 
utrett som dess beskaffenhet kräver – men också att detta utredningsansvar 
i praktiken främst åligger socialnämnden. Socialnämndens ansvar att pre-
stera en robust och fullgod utredning har tydliggjorts av HFD:

Socialnämnden har alltså ett långtgående ansvar för att utreda den unges för-
hållanden i hemmet. Av kravet på att det ska finnas en påtaglig skaderisk och 
den praxis som utvecklats kring detta krav följer ett motsvarande högt krav 
på utredningen att visa att detta rekvisit är uppfyllt när nämnden ansöker om 
vård.2869

I brottmålet har domstolen, likaledes, ett utredningsansvar, vilket framgår 
av 46:4 st. 2 RB: Rätten ska se till att målet blir utrett efter vad dess beskaf-
fenhet kräver. Ansvaret för utredningsunderlagets robusthet följer också 
av rättens slutliga ansvar för att domen blir materiellt riktig. Vid konsta-
terandet att brister föreligger i utredningen, kan domstolen föranstalta 
om komplettering av förundersökningen.2870 Detsamma gäller domstolen 
i LVU-mål. I förhållande till utredningsbrister vid huvudförhandlingen i 
brottmål har i doktrinen exemplet lyfts fram att bristerna handlar om en 
målsägandeberättelse som endast finns i form av en videoupptagning.2871 
Det ankommer då på rätten att pröva om målsäganden istället bör höras 
under huvudförhandlingen; ifråga om ett mindre barn genom komplette-
rande förhör per video. Annars ska som regel utredningsbrister gå ut över 
åklagaren och leda till att åtalet ogillas.2872

I framställningen har noterats distinktionen mellan en bristfällig utred-
ning och ett beviskrav som inte har uppnåtts är svår att dra.2873 Enligt 
doktrinen synes domstolen i LVU-mål vid en bristfällig utredning sna-
rare än att ajournera målet och begära att nämnden kommer in med 
kompletterande ansökan, välja att avslå nämndens ansökan.2874 Det har 
också framhållits att rättspraxis pendlar mellan å ena sidan en uppfatt-
ning om att rätten har ett ansvar för en fullgod utredning, och å andra 
sidan att socialnämnden bär såväl utrednings- som bevisbördan.2875 Även 
om socialnämnds ansvar för en fullgod utredning inte helt kan jämföras 
med åklagares ansvar och bevisbörda, har socialnämnden att redovisa de 
förhållanden som gör lagen tillämplig. Denna ”brottmålsliknande” syn 
på utredningsansvaret i förhållande till LVU har i doktrinen ifrågasättas 
utifrån samhällsambitionen att bereda utsatta barn vård och kravet på ett 
prognostiskt riktigt beslut.2876

2869. HFD dom 2011-12-09 i mål nr 3211-11.
2870. Schelin (2007) s. 68 med referenser.
2871. Schelin (2007) s. 69.
2872. Schelin (2007) s. 69.
2873. Se avsnitt 4.2.2.2 ovan.
2874. Svensson (2012) s. 188.
2875. Kaldal (2010) s. 314.
2876. Kaldal (2010) s. 314.
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En väsentlig skillnad i de utredningsförfaranden som ligger till grund 
för prövningarna är förhandlingssättet. I barnavårdsärenden har individen 
(vårdnadshavare) som grundprincip självbestämmande fram till den punkt 
då barnets utsatthet kan anses uppnå viss nivå (påtaglig skaderisk), medan 
en misstänkt under förundersökning inte har någon dispositionsrätt över 
straffrättsförfarandet. Inte heller brottsoffret har någon bestämmande roll 
under det straffrättsliga förfarandet, medan i socialtjänstens verksamhet 
barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom 
eller henne och om barnet inte gör det, ska barnets inställning så långt det 
är möjligt klarläggas på annat sätt.2877

I brottmålet är den enskildes (anklagades) intresse givet, och utgångs-
punkten är att den tilltalade eftersträvar en så mild dom som möjligt. 
Vårdlagstiftningen bygger på en annan utgångspunkt än straffprocessen. 
Tvångsvård betraktas generellt som en rättighet knuten till den enskildes 
behov av vård, och det är därför inte givet att ett avslag på socialnämn-
dens ansökan om vård är det som är bäst för den enskilde. Detta gäller 
särskilt när tvånget riktas mot en enskild (eller två, dvs. vårdnadshavare) 
i syfte att bereda en annan enskild (barnet) vård. Ett avslagsbeslut (avse-
ende LVU) som inte är materiellt riktigt, exempelvis om beslutet fattas på 
bristfällig utredning och den enskilde faktiskt har ett vårdbehov, kan leda 
till att den enskildes (barnets) rätt till skydd genom vård inte tillgodoses. Å 
andra sidan innebär tvångsomhändertagandet av barnet en inskränkning i 
förälderns rätt som vårdnadshavare oavsett om barnet har ett vårdbehov 
eller inte, varför det kan sägas att ett avslagsbeslut alltid ligger i den par-
tens intresse. Det förhållandet att tvång utövas mot en part, för att bereda 
vård åt en annan part, innebär att ”sanningsambitionen” inte ensidigt kan 
knytas till ett avslag på socialnämndens ansökan.2878

En väsentlig skillnad avseende de två olika prövningarna är också 
domens rättskraft. Medan brottmålsdomar blir rättskraftigt avgjorda, och 
fråga om ansvar för den tilltalade för den gärning som prövats inte får 
upptas igen (30:9 RB, res judicata), blir LVU-mål inte rättskraftigt avgjorda 
utan socialnämnden kan, efter ytterligare utredning eller nya uppgifter, 
återkomma med en ny ansökan avseende samma barn och sak.2879 Detta 
hör samman med att LVU:s funktion som skyddslag: Hemsituationen för 
barnet kan snabbt ha förändrats till att utgöra en påtaglig risk.

En likhet i prövningarna är – eftersom fråga är om föräldrars våld och 
övergrepp mot barn – att förhållandena inte sällan är sådana att vittnes-
uppgifter saknas och därför det främsta bevismedlet är barnets egen utsaga. 
Det kan också vara så att medicinsk sakkunskap utgör den främsta bevis-
ningen i målet. I det följande belyses sammantaget den bakåt- respektive 

2877. 11:10 st. 1 SoL och 36 § 1 st. LVU.
2878. Se i detta sammanhang Kaldal (2010) s. 279 f.
2879. Se t.ex. von Essen (2009) s. 94 och JO dnr 1784-2007 och 2110-2007.
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framåtblickande prövningen och barnets berättelse som bevisning i de två 
olika typerna av domstolsprövningar.

7.2.2.2 Bakåt- respektive framåtblickande prövning

Medan den straffrättsliga prövningen endast avser gärningar begångna i 
förfluten tid, har LVU-prövningen beskrivits som en tvåstegsprövning där 
missförhållandet (miljöfaktorn) först ska bevisas, och därefter omvandlas 
till en framåtblickande prognosprövning (påtaglig risk för skada). När 
både miljöfaktorer och en prognos om risk är föremål för prövning samti-
digt, kan fokus i LVU-prövningen ligga på det ena eller andra momentet. 
Det kan exempelvis röra sig om miljöfaktorer som är svåra att utreda och 
bevisa, men som är så pass allvarliga att risken är tydlig när det steget är 
uppfyllt. Det kan även vara fråga om situationer där det är mer osäkert 
om ett konstaterat missförhållande utgör en påtaglig risk för att skada det 
aktuella barnets hälsa eller utveckling.

Fastställelse av en miljöfaktor i barnets hemmiljö är, i likhet med den 
straffrättsliga prövningen av begångna gärningar, retrospektiv. Istället för 
åklagarens detaljerade gärningsbeskrivning  finns i LVU-målet som under-
lag socialnämndens vårdansökan. En väsentlig skillnad mellan de två olika 
prövningarna är – vid sidan givetvis att de avser olika sorters bedömningar 
av våldet eller övergreppen – är beviskravets nivå. Medan det för en fäl-
lande dom i brottmål krävs att brottet är ställt utom rimligt tvivel, är för 
bifallande av socialnämnds ansökan om LVU avgörande att barnet löper en 
påtaglig risk att skadas till följd av ett missförhållande.2880 Eftersom LVU-
prövningen avser en påtaglig skaderisk, kan inte beviskravet för den bak-
omliggande miljöfaktorn sättas alltför högt (såsom styrkt), eftersom då den 
avsedda prognosbedömningen, dvs. huruvida barnet löper påtaglig risk för 
skada, kan hindras trots förekomst av bevisning (om än inte tillräckligt 
stark). Om beviskravet knutet till vålds- eller övergreppsmisstanken pla-
ceras på samma nivå som i brottmål, skulle de barn som omfattas av LVU 
begränsas till samma barn som identifierats straffrättsligt och LVU:s funk-
tion att skydda barn därmed inskränkas.2881 Framhållas bör därför att även 
om både brottmålet och LVU-målet innehåller en retrospektiv prövning av 
handlingar och situationer som utgör våld och övergrepp mot barnet, så 
är beviskraven av helt olika karaktär. Att beviskravet för miljöfaktorn vid 
en LVU-prövning, såsom framgått av doktrin och studier, ställs högre än 
beviskravet för risken (ibland så att domstolen uppställer ett beviskrav som 
kräver att ett brott ska vara styrkt och därmed kräver i princip lika starka 

2880. Den sistnämnda bevisnivån har i doktrin sagts motsvara beviskravet sannolikt, dvs. 
vad som anses motsvara ca 70 procent sannolikhet. Se Kaldal (2010) särskilt s. 327 f. och 341.

2881. Kaldal (2010) s. 322 f. och 342.
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bevis som i en brottmålsrättegång) är svårt att förena med lagens ordaly-
delse och dess funktion som skyddslagstiftning.2882

Medan den straffrättsliga prövningen endast avser ansvar för begångna 
gärningar, är LVU-prövningen inriktad på ett framtidsscenario: Frågan 
huruvida barnet behöver skyddas mot skaderisker. I framställningen har 
noterats att förekomst av vissa missförhållanden anses ha så stark bevis-
verkan i prövningen att man kan tala om en presumtion för LVU. Sådana 
exempel kan vara att vårdnadshavare gjort sig skyldig till sexuella över-
grepp eller grov misshandel av barnet och brottet ifråga har fastställts i 
en fällande brottmålsdom, eller i vart fall erkänts.2883 Det har i rättspraxis 
också uttalats att när hot och våld förekommer, dvs. omständigheter som 
kan få allvarliga konsekvenser, behövs som regel vård med stöd av LVU 
för att säkerställa att barnets hälsa eller utveckling inte skadas.2884 Även 
sexuella övergrepp mot barn anses utgöra en kunskapsmässigt säker risk 
för skada.2885 I förhållande till fysisk misshandel uttalades också i förar-
betena till lagen att om misshandeln är av allvarligare slag, så bör bar-
net regelmässigt beredas vård utanför det egna hemmet, i vart fall för 
en tid. Det tillades att en bedömning naturligtvis måste ske från fall till 
fall, men att det torde – åtminstone vad gäller yngre barn – i de flesta fall 
vara oundvikligt att barnet skiljs från hemmet.2886 Således kan (sannolik) 
förekomst av mer än lindrig fysisk misshandel respektive sexuella över-
grepp mot barnet – i sig, utan explicita riskbedömningar – anses utgöra 
en påtaglig skaderisk och prövningen därmed främst fokuseras på bak-
grundsfaktorns existens.

Samtidigt tillhör våld och sexuella övergrepp mot barn sådana omstän-
digheter som dels kan vara svåra att utreda och bevisa, dels inte sällan redan 
har orsakat skada på barnets fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling. I 
förarbetena betonas att en lag, som är avsedd att utgöra ett skydd för barn 
och unga, aldrig får bygga på förutsättningen att barnet ska ha varit utsatt 
för en redan konstaterad skada för att vara tillämplig.2887 Å andra sidan 
kan – ifråga om i synnerhet fysisk misshandel och sexuella övergrepp – risk 
för att det ska komma att inträffa sällan förutsättas, om det inte redan har 
konstaterats.

Vid redan konstaterade fysiska skador (liksom vid konstaterade sexuella 
övergrepp) tillämpas inte sällan rekvisitet omsorgsbrist i stället för fysisk 
misshandel (respektive otillbörligt utnyttjande).2888 Det kan många gånger 

2882. Se Sutorius & Kaldal (2003) s. 213 f. och även Diesen (2005a) s. 104 f. och Kaldal 
(2010) s. 323.

2883. Diesen (2005a) s. 146.
2884. Se t.ex. RÅ 2008 ref. 55 och Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål 

nr 1027-12.
2885. Kaldal (2010) s. 326.
2886. Prop. 1989/90:28 s. 107. Se även a.a. s. 65.
2887. Prop. 1989/90:28 s. 61.
2888. Se särskilt avsnitt 3.3.4.1 ovan.
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fastställas att fysiska skador uppkommit genom våld av person, men ofta 
vara svårt att få kännedom om skadornas mer exakta uppkomstsätt och 
kunna bevisa vem av vårdnadshavarna eller föräldrarna som har orsakat 
dem. Att barnet har orsakats sådana skador, medan det varit i vårdnadsha-
varnas vård, kan då karakteriseras som omsorgsbrist genom visad oförmåga 
att skydda barnet. Att fastslå vems skulden är – dvs. motsvarande vem som 
skulle anses som gärningsman i straffrättslig mening – saknar betydelse i 
den bedömningen. Samtidigt visar det resonemanget och den tillämpningen, 
dvs. att rekvisitet ”fysisk misshandel” utesluts i dylika fall av fysiskt våld, att 
man antar ett närmast straffrättsligt betraktelsesätt på rekvisitet.

I sammanhanget är det intressant att också lyfta fram straffrättsliga 
bedömningar av uppsåt och oaktsamhet vid fysisk misshandel mot små 
barn (behandlat i 5.2.6.2 ovan). Gemensamt för de olika bedömningarna (i 
LVU-mål respektive brottmål) är svårigheten att fastställa händelseförlopp 
och närmare omständigheter vid skadornas uppkomst. Medicinska bedöm-
ningar är ofta av väsentlig betydelse, tillsammans med föräldrarnas upp-
gifter om vem som skött om barnet. Avseende fysiska skador genom skak-
våld , inriktas uppsåtsbedömningen inte sällan på förälderns insikt i riskerna 
med att skaka ett litet barn. En förälders förnekande av kännedom om att 
skakvåld kan orsaka små barn hjärnskador, bemöts av domstolens kon-
staterande att det nog inte är allmänt bekant att skakvåld leder till sådana 
effekter. Vid sidan av det faktum att sådana kunskapsbrister hos föräldrar 
behöver åtgärdas – till förebyggande av att små barn skadas svårt – liknar 
inte sällan resonemangen i den straffrättsliga prövningen avseende en för-
älder som i en pressad situation försökt få barnet att sluta skrika, de som 
förs ifråga om omsorgsbrister enligt 2 § LVU: Att ett barn har blivit skadat i 
föräldrarnas vård läggs till last som omsorgsbrister, och att en förälder som 
visserligen inte insett att han eller hon orsakade svår skada, som medvetet 
risktagande av allvarligt slag. Omständigheterna utgör därmed samtidigt ett 
bristande föräldraskap och medvetet risktagande.

En gemensam nämnare i de två olika prövningarna kan sägas vara vård-
nadshavares förklaringsbörda . Vid fysiska skador på ett barn i ett brottmål 
ska för fällande dom vara ställt utom rimligt tvivel att det har gått till på 
det sätt som åklagaren påstår, dvs. att möjliga alternativa förklaringar kan 
uteslutas. Förälders utsaga att barnets skador orsakats exempelvis genom 
att barnet föll från skötbordet, ramlade från någon annan möbel, etcetera, 
kan prövas mot den medicinska bevisningen. Ifråga om LVU har avsaknad 
av alternativa förklaringar till skadorna (än förälders våld) därtill viss bety-
delse i form av en försiktighetsprincip : Oklarheter angående hur skadorna 
orsakats barnet kan göra att det inte är möjligt att bedöma att risken för 
upprepning är undanröjd; dvs. så länge det inte går att klarlägga vem eller 
vilka som tillfogat barnet skador kan barnet inte anses vara skyddat i sina 
föräldrars vård.2889

2889. Se RÅ 2008 ref. 55 i sammanhanget.
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LVU-prövningarnas riskbedömningar och framtidsperspektiv visar på ett 
generellt plan den tydliga skillnaden mellan straffrättens reaktiva funktion 
och socialrättens proaktiva. Samtidigt har som nämnts vissa bakgrunds-
faktorer (missförhållanden) så stark ”riskverkan” att någon uttrycklig 
riskbedömning inte företas. Riskbedömningen kan vara en kärnfråga även 
vid grunderna fysisk misshandel och otillbörligt utnyttjande (t.ex. avseende 
huruvida en vårdnadshavare har förmåga att skydda barnet från skaderis-
ker i framtiden, om våldet kan antas upprepas2890) men det framåtblick-
ande prövningen torde generellt ha avgörande betydelse vid tillämpning av 
rekvisitet psykisk misshandel.

Vid bedömning huruvida exempelvis systematiska kränkningar, ned-
värdering eller terrorisering av barnet – eller för den delen omsorgsbrister 
såsom att barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans allvar-
ligt eftersätts – utgör påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas är beslutsfattaren hänvisad till de tecken idag som talar för eller 
emot en viss framtida utveckling.2891 Här ska också noteras att lagen inte 
kräver att den riskerade skadan i sig är påtaglig; påtagligheten avser risken. 
Samtidigt visar förarbetsuttalanden kring de olika grunderna att den riske-
rade skadan inte får vara alltför lindrig eller övergående. Exempelvis anges 
att redan en ringa grad av fysisk misshandel kan anses utgöra en påtaglig 
risk för barnets hälsa eller utveckling (om den inte är att betrakta som en 
enstaka överilad handling).2892 Skillnaderna i karaktär av de grunder som 
finns i 2 § LVU – dvs. fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnytt-
jande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet – gör 
att betoningen i bedömningarna inte sällan blir olika, inte minst såtillvida 
att vid psykisk misshandel och omsorgsbrist kan den påtagliga risken för 
skada vara svårare att visa. Att fysisk misshandel och sexuella övergrepp i 
princip kräver att ett sådant missförhållande redan har förekommit – och 
därmed med i många fall barnets fysiska eller psykiska hälsa redan lidit 
skada – gör att lagens funktion både blir i olika grad reaktiv och proaktiv, 
liksom bakåt- och framåtblickande.

När de förtydligande grunderna infördes i 1990 års LVU var syftet 
att göra lagtexten så preciserad och tydlig som möjligt.2893 Tillägget av 
begreppen ”misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i hemmet” anknöt till FN:s Deklaration om 
Barns rättigheter (från år 1959), vars art. 9 anger att barnet ska skyddas 
mot ” all forms of neglect, cruelty and exploitation” Det är intressant 
att notera – i relation till barnets rättigheter – att i barnkonventionen 

2890. Se särskilt RÅ 1996 ref. 91 som rörde skakvåld mot ett spädbarn, som vid tidpunk-
ten för prövningen passerat åldern för när skakvåld ansågs utgöra en påtaglig skaderisk. Ett 
annat exempel som berörts i framställningen är Kammarrätten i Jönköping, dom 2000-12-12 
i mål nr 1316-2000, där en far dömts för sexuella övergrepp mot barn, men vid prövningen 
genomgick farmakologisk behandling som minskade återfallsrisken.

2891. Se även Kaldal (2010) s. 173.
2892. Prop. 1989/90:28 s. 65.
2893. Prop. 1989/90:28 s. 64.
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(som Sverige ratificerade samma år som 1990 års LVU trädde i kraft) – 
har beskrivningen av skadliga beteenden som barnet ska skyddas ifrån 
moderniserats och breddats: Enligt art. 19 barnkonventionen ska åtgär-
der vidtas för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt 
våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshan-
del eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan per-
sons vård. I relation till artikeln har Barnrättskommittén betonat att alla 
typer av våld väger lika tungt.2894

Avseende barnkonventionens krav på åtgärder till skydd för barn mot 
alla typer av våld, kan för det första den helhetsbedömning som ska göras 
i enskilda fall vara något problematisk, dvs. förhållandena kan vara så 
att ett barn riskerar att lida mer skada av ett visst missförhållande (exem-
pelvis fysiskt våld i hemmet) än ett annat barn. Ett sådant exempel som 
noterats i framställningen avsåg ett barn som lämnat uppgifter om fysisk 
och psykisk misshandel, men där skaderisken ansågs lindrad av barnets 
möjlighet att nyttja sitt nätverk utanför hemmet, dvs. skola, fritidshem och 
kontaktfamilj , som skydd.2895 Samtidigt som detta kan anses vara fullt för-
enligt med utgångspunkten att barnets behov ska – för tillämpning av LVU 
– inte kunna tillgodoses på annat sätt, avser det avgörande i bedömningen 
huruvida barnet löper en påtaglig risk att skadas vara att skaderisken är 
substantiell, klar och konkret,2896 inte hur väl barnet kan skydda sig själv. 
För det andra finns inget sätt att – mot vårdnadshavares vilja – ge bar-
net skydd och trygghet  när risken för utsatthet existerar men inte anses 
påtaglig. Varje barn som utsätts för någon form av våld eller övergrepp i 
hemmet skadas å andra sidan inte till sin psykiska eller fysiska hälsa eller 
utveckling, även om framställningen av olika typer av våld i 2.1 ovan visar 
att allt våld i hemmet innebär just påtagliga skaderisker. I sammanhanget 
visar dessa resonemang tydligt den avgörande skillnad som finns mellan 
den straffrättsliga prövningen avseende ansvar för begångna gärningar, och 
den skyddsinriktade LVU-prövningen.

7.2.2.3 Barnets berättelse som bevisning – att höras eller göra sig 
hörd?

Avseende de två utredningarna har framhållits de skilda synsätt som finns 
på barnet som informationskälla vid upptagandet av barnets berättelse 
(7.2.1.3). Även vid domstolsprövning är skillnaden stor rörande hur bar-
nets berättelse hanteras som bevismedel. I LVU-mål finns vanligen barnets 
berättelse nedtecknad som en del i socialnämndens utredningsunderlag, 
och i brottmål uppspelas normalt videoförhör med barnet som upptagits 

2894. CRC/C/GC/13 p. 3 a och p. 4.
2895. Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12 i avsnitt 3.3.3.1 ovan.
2896. Prop. 1989/90:28 s. 63.

017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   566017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   566 08/04/13   6:28 PM08/04/13   6:28 PM



 Utredningsprocesser och domstolsprövningar 567

under förundersökningen. I doktrinen har poängterats att denna diskre-
pans är särskilt intressant eftersom det i LVU-mål inte är fråga om att lag-
föra en vuxen. Fråga är istället om barnets egen livssituation och behov av 
skydd, vilket sett ur det enskilda barnets perspektiv kan vara av än större 
betydelse.2897

Gemensamt för de båda prövningarna är att det inte sällan saknas utom-
stående vittnen till våldet eller övergreppen, vid sidan av barnets eventuella 
vittnesmål. Att förövaren i brottmål har erkänt gärningarna är inte allt-
för vanligt, och i LVU-mål hör till de grundläggande förutsättningarna att 
vårdnadshavare (åtminstone en) motsätter sig att barnet skyddas genom 
tvångsomhändertagande. Till en inte oväsentlig del bygger underlaget vid 
båda prövningarna på vad föräldrar och barn har berättat, i de fall barnet 
har kunnat berätta.

En skillnad mellan de två processerna, som möjligen ligger till grund för 
skillnaden i säkerställandet av barnets utsaga är beviskravet och därmed 
sammanhängande principer. I ett brottmål får endast det som förekommit 
vid huvudförhandlingen läggas till grund för domen (30:2 RB) och domsto-
lens ledamöter ska som huvudprincip få ta del av bevisning direkt vid huvud-
förhandling och inte i förmedlad form (35:8 RB). Videoinspelade förhör 
värderas därför med särskild försiktighet, och höga krav ställs på förhörets 
genomförande. Förvaltningsprocessen är i grunden ett skriftligt förfarande, 
där det i LVU-mål som huvudregel ska hållas muntlig förhandling. Framställ-
ningen har dock visat att det i exemplifierande LVU-avgöranden efterfrågats 
information avseende den dokumenterade utsagan från barnet; exempelvis 
hur den har uppkommit och upptagits.2898 Det har också tydliggjorts att höga 
krav ställs på den utredning och bevisning som ska visa att påtaglig risk för 
skada på barnet föreligger: Utredningen ska redovisas på ett sätt som opti-
merar domstolens möjlighet att värdera bevisningen och som huvudregel det 
bevis ska användas som medför den säkraste bevisningen.2899

I sammanhanget ska noteras att socialnämnden inte förrän nyligen (år 
2010) alls har getts lagstadgad möjlighet att samtala med barnet under 
utredning utan vårdnadshavares samtycke och närvaro (11:10 st. 3 SoL). 
Barnets utsaga, när vårdnadshavare motsatt sig samtal, har således inte 
varit särskilt lätt åtkomlig för utredaren. För brottsutredningens del har 
sedan år 1999 funnits möjlighet att förordna en särskild företrädare för 
barnet  som bland annat kan besluta att samtal får hållas med barnet. 
Genom ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2013 gäller numera 
ifråga om LVU-mål att barn som är yngre än 15 år får höras i domstol, om 

2897. Kaldal (2010) s. 353. Möjligen kan hävdas att ett omhändertagande av barnet kan 
anses mer ingripande för en vårdnadshavare än (åtminstone en lindrig) brottmålsdom. Men 
innehållet i barnets utsaga borde vara av minst lika stort, eller större, intresse för domstolen 
vid prövning av LVU eftersom det handlar om barnet och barnets egen uppväxtmiljö.

2898. Se avsnitten 4.2.2.3 och 4.2.4 ovan.
2899. 35:8 RB. Se även Kaldal (2010) s. 349 och Schelin (2007) s. 27.
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barnet inte kan antas ta skada av det.2900 I anslutning till detta har noterats 
att bestämmelsen ändrades främst mot bakgrund av barnets rätt (i enlighet 
med art. 12 i barnkonventionen) att komma till tals.2901 Bestämmelsens 
lydelse var tidigare att barn som är yngre än 15 år bör höras, om det kunde 
vara till nytta för utredningen och det kunde antas att barnet inte tog skada 
av att höras. Det är något oklart om avsikten med ändringen – från bör till 
får – var att fler barn skulle höras i domstol.2902

Ett ytterligare led i ändringen var att nyttorekvisitet utmönstrades, dvs. 
att det inte längre krävs att hörandet av barnet ska vara till nytta för utred-
ningen. I sammanhanget kan argumenteras mot (även) detta moment i lag-
ändringen, då det för prövningens vidkommande är en rimlig skrivning att 
barnet bör höras i domstol om det kan vara till nytta för utredningen. Om 
tillräckligt underlag för prövningen redan finns, gäller nu inte att barnet 
bör höras (oavsett) – för att framföra sina åsikter och synpunkter – utan 
endast att möjligheten finns. Med det samtidiga tillägget i SoL och LVU att 
ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör bar-
net,2903 måste ändå den underliggande avsikten sägas spegla ett förändrat 
synsätt i förhållande till åtminstone kommunikation med barn, och möjli-
gen även barns faktiska deltagande vid domstolsprövningen.

I förhållande till barnets deltagande vid själva den muntliga förhand-
lingen har i framställningen noterats att det är ovanligt att barn under 15 år 
avger sin berättelse inför rätten. Det gäller i synnerhet i LVU-mål, och är i 
praxis huvudregeln även i brottmål.2904 I doktrinen har framhållits att anta-
gandet att det är mer skadligt för barnet att närvara, än att inte närvara, 
bör ifrågasättas: Att inte låtas bli involverad i en process som rör barnet 
personligen kan upplevas som ett plågsamt utanförskap, varför det finns 
skäl att barn ges större företräde att få delta vid den muntliga förhand-
lingen.2905 I förhållande till skaderekvisitet (dvs. om barnet inte kan antas 
ta skada av att höras) uttalades i förarbetena till den senaste ändringen 
att yngre barn – utifrån barnets bästa – genom att förmedla sig muntligen 
i domstol kan försättas i svåra lojalitetskonflikter gentemot föräldrarna, 
känna ett stort obehag av att höras eller av annan anledning ta skada av att 
höras i domstol.2906

Gemensamt för hörande av barn i domstol – vare sig det är i ett LVU-mål 
rörande barnets framtid eller i ett brottmål rörande begångna brott mot 
barnet – måste enligt min mening vara att individuella bedömningar görs, 
med beaktande även av barnets egna synpunkter, och att förutsättningar 
finns att höra barnet på ett barnanpassat sätt. Den centrala frågan är därför 

2900. 36 § 2 st. LVU. En bestämmelse av samma innebörd finns i 11:10 st. 2 SoL.
2901. Prop. 2012/13:10 s. 38 och 135.
2902. Se även Leviner (2012b) s. 124 som ifrågasätter ändringens syfte.
2903. 11:10 st. 1 SoL och 36 § 1 st. LVU.
2904. Se avsnitten 4.2.2.3 och 6.2.2.2 ovan.
2905. Mattsson (2002a) s. 449 f. och även Mattsson (1998) s. 55.
2906. Prop. 2012/13:10 s. 38.
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hur rättsväsendet (domstolarna) kan hantera att en part eller målsägande 
på grund av sin ringa ålder inte alltid kan medverka utan att särskilda 
hänsyn tas. I relation till deltagandet kan barnets situation vara mycket 
olikartad: I LVU-mål är förhållandena inte sällan sådana att båda barnets 
vårdnadshavare motsätter sig ett omhändertagande, och att barnet har ett 
motstående intresse. Omständigheterna i brottmålet kan vara sådana att 
barnet har en icke-förövande vårdnadshavare vid sin sida, eller att barnet 
inte har det. Hörandet eller icke-hörandet i domstol måste (givetvis) avgö-
ras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Avseende brottmål, där den videoupptagna utsagan bedöms med sär-
skild försiktighet, finns starka skäl att – för att lindra detta bevishandi-
kapp – möjliggöra att kompletterande frågor ställs till barnet via videolänk 
eller videokonferens, där det bedöms lämpligt. Rättssäkerheten  för såväl 
tilltalad som målsägande talar också för det. Det har i framställningen 
noterats att även EU-direktivet angående minimirättigheter för brottsoffer 
anger att det ifråga om brottsoffer med speciella skyddsbehov (t.ex. barn) 
ska tillses att barnets avläggande av förhörsutsaga kan underlättas med 
hjälp av lämpliga hjälpmedel till förhindrande av visuell kontakt mellan 
offer och förövare, och genom användning av tekniska kommunikations-
medel.2907 En ytterligare aspekt värd att notera är att medan barnets rätt 
att komma till tals tydligt framhålls och regleras i förhållande till LVU-pro-
cessen, lyfts och regleras inte samma fråga i förhållande till det straffrätts-
liga förfarandet. Barnets rätt att bli hörd enligt art. 12 barnkonventionen 
gäller i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.2908 
Ett barn som är målsägande ska enligt Barnrättskommittén ges möjlighet 
att uttrycka sina synpunkter och konsulteras i relevanta frågor avseende 
sitt deltagande i processen.2909

I sammanhanget kan noteras att diskussioner förts avseende båda 
processerna angående domstolens expertkunskap och sakkunnigmedver-
kan .2910 Både i förhållande till brottmålet och till LVU-målet har i doktrinen 
framhållits behov av särskild barnkompetens eller att åtminstone sakkun-
niga förordnas på rutinmässig basis.2911 Avseende LVU-mål har i doktrin 
noterats en generell passiv inställning till beslutsunderlaget från alla parters 
sida.2912 Ifråga om sakkunniga är intressant att notera att detta uttryckligen 

2907. Art. 19 och 23.3 Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av mini-
minormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem.

2908. Se även CRC/C/GC/12 p. 29–30.
2909. CRC/C/GC/12 p. 62–63.
2910. Se avsnitten 4.2.4 och 6.2.4 Se även avsnitt 7.2.1.1 angående sakkunskap i social-

nämnden respektive åklagares roll.
2911. Se särskilt Diesen (2011a) och Kaldal (2010). I SOU 2000:77 föreslogs en utökad 

användning av sakkunniga vid muntliga förhandlingar i LVU-mål. Leviner framhåller dock att 
högre grad av expertkunskap genom sakkunnigförordnanden inte förändrar problemet,om 
inte domstolen har kompetens nog att ifrågasätta eller kritiskt granska det som den sakkunni-
ge anför och rekommenderar. Leviner (2012b) s. 125.

2912. Leviner (2012b) s. 93 f.

017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   569017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   569 08/04/13   6:28 PM08/04/13   6:28 PM



570 Två vägar att ingripa

är en uppgift för socialnämnden, dvs. att inom ramen för sin utredning 
konsultera sakkunniga  (11:2 st. 1 SoL).

Det har också framhållits i doktrin att avseende barnets berättelse i 
LVU-mål samma krav på metod, dokumentation och presentation som i 
brottmålet är motiverat.2913 Intressant att notera i anslutning till detta är 
att video- och bandinspelningar av samtal med barn berörs i Socialstyrel-
sens handbok om barn och unga i familjehem och HVB (från 2013).2914 I 
förhållande till dokumentation under placeringen framhålls att det i många 
fall kan vara lämpligt att spela in ett samtal med barn på band eller video. 
Handläggaren behöver då inte anteckna vad barnet säger utan kan koncen-
trera sig på samtalet med barnet och gå tillbaka till bandet vid ett senare 
tillfälle. Bandinspelningen anses också kunna underlätta för handläggaren 
att ta ställning till vilka uppgifter som är nödvändiga att dokumentera i 
barnets personakt.2915 Även om det anses finnas många fördelar med tek-
niska hjälpmedel, lyfts också fram viss risk för komplikationer i förhål-
lande till rätten att få ta del av handlingar med inspelat material: Bland 
annat uppmärksammas att om bandet bevaras i barnets personakt har 
vårdnadshavare som regel rätt att ta det av det inspelade materialet.2916

Ifråga om hörande av barn, och att barnet har rätt att göra sin röst 
hörd, kan sammanfattningsvis noteras att det är frågor som rör båda pröv-
ningarna. Brottmålsprocessen saknar uttrycklig reglering om att låta bar-
net komma till tals och uttrycka sina synpunkter på deltagandet, medan 
betydelsen av att höra barnet som informationskälla och bevismedel, är 
påtagligt undanskymt i relation till socialtjänstens barnavårdsutredning 
och LVU-mål.

7.3 Ansvarstagande och skydd mot 
fortsatt utsatthet

I framställningen har kartlagts de två ingripandeprocessernas slutdestina-
tioner och barnets skydd mot fortsatt utsatthet (4.3 respektive 6.3). Ett 
av avhandlingens delsyften har varit att analysera utkomsten av de två 
vägarna att ingripa; vilka åtgärder och resultat de leder till för det vålds-
utsatta barnet. En utgångspunkt för analysen har varit att problematisera 
förgivettagna värden utifrån den specifika utsatthet som avhandlingen tar 
sikte på.

De olika vägarna att ingripa kan medföra olika resultat för det barn som 
utsatts för våld eller övergrepp, såtillvida att processerna kan framskrida 
olika långt: Utredning av brottsmisstanken kan leda till att förundersök-

2913. Kaldal (2010) s. 353.
2914. Socialstyrelsen (2013a).
2915. Socialstyrelsen (2013a) s. 206.
2916. Socialstyrelsen (2013a) s. 206.
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ningen läggs ned (vilket är det vanligaste), eller att åtal väcks och resultatet 
i domstolsprövningen blir en friande eller fällande dom. Barnavårdsutred-
ning kan utmynna i en rad olika bedömningar och beslut. Till dessa hör 
att inga insatser behövs eller att vårdnadshavare samtycker till behövliga 
insatser, att barnet omedelbart omhändertas efter socialnämnds beslut, att 
domstol finner (eller inte finner), förutsättningar för vård enligt LVU upp-
fyllda, eller att barnet är i behov av skydd och stöd, men vårdnadshavare 
avböjer och tillräckliga skäl för vård enligt LVU saknas. Därtill kan för-
hållandena vara sådana att en av barnets föräldrar väckt talan om, och 
tilldömts, ensam vårdnad och barnets skydd mot fortsatt utsatthet så länge 
våldsproblematiken kvarstår, därigenom har tryggats.

7.3.1 Barnets skydd mot fortsatt utsatthet
7.3.1.1 Skydd genom icke-förövande förälders aktiva agerande

”Om en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, tra-
kasserier eller andra kränkningar, är det i de allra flesta fall bäst för barnet 
att den föräldern inte får del i vårdnaden.”2917

En central fråga i denna avhandling är i vad mån de två ingripandena skyd-
dar barnet mot fortsatt utsatthet från förälders sida, beaktat den av rätts-
ordningen skyddade relationen mellan barn och förälder. I avhandlingens 
utgångspunkter konstaterades att när en icke-våldsutövande föräldrage-
stalt kan urskiljas, finns i sammanhanget ett fyrpartsförhållande: barnet, 
den förövande föräldern, den icke-förövande föräldern och samhället (eller 
staten). Även om en rimlig utgångspunkt är att barnets och en icke-för-
övande förälders intressen sammanfaller, kan samhället ha olika intressen i 
förhållandet till barnet respektive den icke-förövande föräldern. Därtill är 
barnets rätt till skydd mot våld fristående i förhållande till annan samtidig 
utsatthet i familjen; det är i första hand barnets vårdnadshavare som (i den 
bemärkelsen: oavsett egen utsatthet) ska skydda barnet. Socialnämndens 
ansvar är såtillvida sekundärt.

I ett särskilt avsnitt ovan (7.1.2.3) noterades att ett brottsoffer som för-
håller sig passiv till förövarens (medförälders) våld mot barnet, kan åläg-
gas straffrättsligt ansvar och/eller i enlighet med 2 § LVU anses brista i 
omsorgen om barnet. I framställningen har också noterats att en betydel-
sefull faktor vid fråga om upphörande av vård enligt LVU kan vara att en 
vårdnadshavare bedöms ha skaffat sig förmåga att i fortsättningen skydda 
barnet från våld; exempelvis genom att visa att han eller hon på ett stabilt 
och betryggande sätt har separerat från den som utövat våld och över-
grepp, och att den påtagliga skaderisken i hemmiljön därmed inte längre 
föreligger.2918

2917. Prop. 2005/06:99 s. 42.
2918. Se avsnitt 3.4.2.2 ovan.
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I framställningen, och nyss ovan, har också noteras att det våldsutsatta 
barnets situation kan vara mycket olika. Det kan vara så att en av barnets 
vårdnadshavare är våldsam och den andra, icke-förövande, vårdnadsha-
varen vill tona ned det inträffade eller ställer sig på förövaren (den vuxna 
partnerns) sida.2919 En förälder vars barn utsatts för våld och andra över-
grepp från den andra förälderns sida kan befinna sig i en mycket komplex 
situation, med känsla av maktlöshet, och tyngd av skuld och skam.2920 Stu-
dier har samtidigt visat att när barnet har stöd av en vårdnadshavare i pro-
cessen, underlättar det barnets deltagande.2921 Att barnets ena vårdnadsha-
vare får stöd och hjälp kan innebära att trygghet  för barnet kan uppnås, 
i bemärkelsen frihet från rädsla, lugn och ro samt utrymme för barnet att 
bearbeta sina våldsupplevelser.2922

Eftersom en förälders föranstaltande av ensam vårdnad är en sådan 
åtgärd som kan innebära det våldsutsatta barnets skydd mot fortsatt 
utsatthet, ska förutsättningarna något belysas.2923 Samtidigt ska betonas 
att föra talan om ensam vårdnad inte är det första en förälder till ett vålds-
utsatt barn, utifrån rättsreglernas uppbyggnad, avses ska göra. Framställ-
ningen har påvisat betydelsen av att den icke-våldsutövande vårdnads-
havaren åtminstone (dvs. som minst) anmäler barnets utsatthet, och sin 
egen, till polis och/eller socialtjänst. Det hör också till socialnämndens i lag 
uttryckta uppgifter att verka för att alla som utsatts för brott, samt dessas 
närstående, och i synnerhet kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp av närstående, får det stöd och den hjälp dom behö-
ver (5:11 SoL).

För ändring i vårdnadsfrågan – i detta fall talan om ensam vårdnad – 
gäller att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, 
boende och umgänge (6:2 a FB). Regleringen har därtill två lagfästa tolk-
ningar av barnets bästa: Vid bedömningen ska fästas avseende särskilt vid 
risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller 
att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och bar-
nets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Regleringen 
tydliggjordes år 2006, mot bakgrund bland annat av undersökningar av 
rättspraxis som visat en generell tendens hos domstolarna att tona ned 
betydelsen av att en förälder gjort sig skyldig till övergrepp i familjen.2924 
En utgångspunkt vid ändringen var att barnets rätt till båda sina föräldrar 
inte får innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under 

2919. Se SOU 2005:43 s. 121 f.
2920. Se särskilt Mellberg (2002) och Back (2012) s. 33.
2921. Back (2012) s. 33.
2922. Radford, Blacklock & Iwi (2006) s. 173.
2923. Detta berördes också i avsnitt 6.3.1 ovan, i förhållande till att ingen automatisk 

prövning av vårdnaden sker när en förälder döms för brott mot barnet.
2924. Prop. 2005/06:99 s. 41.
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alla förhållanden. Ett barn måste ha en absolut rätt att inte bli utsatt för 
våld, övergrepp eller annan kränkande behandling .2925

Beträffande hur risken för att barnet far illa, respektive barnets behov 
av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, ska vägas och värderas, 
uttalades i propositionen bland annat följande:

När uppgifter om våld förs fram i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge 
måste uppgifterna därför alltid prövas och en riskbedömning göras. I de fall där 
domstolen kommer fram till att det finns en risk för att barnet kommer att fara 
illa, bör detta väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga omständigheter 
som skall göras.2926

Genom att det av lagen (numera) framgår att avseende ska fästas särskilt 
vid risken att barnet far illa, avses betonat att domstolar och socialnämnder 
ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra övergrepp och att 
risken också ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för bar-
net. Vidare anges i förarbetena att ett påstående om övergrepp ska beaktas 
i vårdnadsmålet även om exempelvis en förundersökning hos polisen har 
lagts ned.2927 Samtidigt, om det är utrett att en förälder tidigare gjort sig 
skyldig till övergrepp, bör enligt propositionen göras en nyanserad bedöm-
ning av om det inträffade: Om övergreppen har skett systematiskt under en 
längre tid, varit allvarliga eller riktats mot flera personer, eller om det fram-
går att övergreppen är ett utslag av förövarens behov av att utöva makt 
och kontroll över sitt offer, finns det ofta skäl att utgå från att barnet skulle 
fara illa med den föräldern som vårdnadshavare.2928 Avseende den risknivå 
som krävs i vårdnadsmål, har i doktrinen konstaterats att mycket talar för 
att nivån i praktiken är densamma som i LVU-mål (dvs. påtaglig risk).2929 
Samtidigt finns flera olika (andra) faktorer att ta hänsyn till i vårdnads-
prövningen, såsom att barnet slipper flytta (stabilitet), att barnet slipper 
föräldrarnas konflikt (trygghet ) eller att barnet kan träffa den förälder som 
det inte sammanbor med (nära och god kontakt med båda föräldrarna).2930

Enligt 6:5 st. 2 FB ska rätten – vid prövningen av om vårdnaden ska 
vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna – fästa avseende särskilt 
vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Här kan 
dels framhållas att den förälder som utövat våld mot den andra vårdnads-
havaren eller mot ett barn (eller i barns åsyn) knappast kan anses ha god 
samarbetsförmåga, dels har det i framställningen lyfts fram att en icke-
förövande förälder bör vara allt annat än samarbetsvillig: Den vårdnads-
havaren ska – för att inte göra sig skyldig till brott genom sin underlåtenhet  

2925. Prop. 2005/06:99 s. 42.
2926. Prop. 2005/06:99 s. 42.
2927. Prop. 2005/06:99 s. 42. Vidare angående riskbedömningar i vårdnadsmål, se sär-

skilt Kaldal (2010) s. 214 ff.
2928. Se vidare, prop. 2005/06:99 s. 42 f.
2929. Kaldal (2010) s. 246.
2930. Kaldal (2010) s. 252.
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eller omsorgsbrist till följd av oförmåga att skydda barnet – undandra bar-
net från den våldsutövande eller i vart fall påtala situationen för polis eller 
socialtjänst. Beroende på hur samarbets(o)förmåga  tolkas i sammanhanget, 
kan anföras att stadgandet, något olyckligt, endast tar sikte på ett led av 
de två som i fråga om barnets bästa ska fästas särskilt avseende vid, dvs. 
barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, i strid 
med risken att barnet far illa. En skyldighet att skydda barnet mot risken 
att det far illa respektive krav på att samarbeta och sörja för att barnet har 
en nära och god kontakt (med förövaren) är såtillvida närmast oförenliga.

Vidare ska nämnas att socialnämndens inblandning i vårdnadsfrågan 
är förutsatt i lagstiftningen. Rätten har i vårdnads- boende och umgäng-
esmål ett utredningsansvar (6:19 FB) och innan ett vårdnadsmål avgörs, 
ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Om nämnden har 
tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning 
är nämnden, enligt 6:19 st. 2 FB, skyldig att lämna rätten sådana upplys-
ningar. Därtill får rätten, om det behövs utredning utöver dessa upplys-
ningar, uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon 
att verkställa en utredning.2931 Genom att också ha kontakt med barnet, är 
ambitionen att utredaren ska skaffa sig en bild av hur barnet upplever sin 
situation och hur eventuella övergrepp i familjen har påverkat och kommer 
att påverka barnet framöver, liksom risken för att framtida övergrepp kan 
komma att ske. Genom utredningen kan det också komma fram omstän-
digheter som tyder på att ett påstående om övergrepp saknar grund.2932

Det förhållandet att en vårdnadshavare vid våld och övergrepp förehål-
ler sig passiv och låter saker och ting förbli som de är i vårdnadsfrågor, togs 
också upp av 2006 års vårdnadskommitté: Socialnämndens ansvar betona-
des att, om behövligt, väcka talan om överflyttning av vårdnaden i enlighet 
med 5:2 st. 1 SoF och 6:7 st. 4 FB.2933 Som berörts i framställningen kräver 
vårdnadsöverflyttning med stöd av 6:7 FB att en förälder vid utövandet av 
vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller 
i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara 
för barnets hälsa eller utveckling. Vårdnadskommittén anmärkte i denna 
del att om en förälder har dödat eller försökt döda den andra föräldern, eller 
om barnet har utsatts för sexuella övergrepp, bör socialnämnden normalt 
väcka talan om vårdnadsöverflyttning.2934 Samtidigt kräver vårdnadsöver-
flyttning att det finns någon att flytta över vårdnaden till. I första hand ska 

2931. En socialnämnd som har tillgång till upplysningar av betydelse för sådan utredning, 
är skyldig att lämna sådana och hindras ej av sekretessen enligt 26:1 st. 1 OSL. 6:19 st. 5 
FB. Barnets inställning ska klarläggas och redovisas, och barnet får höras inför rätten, om 
särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. 6:19 
st. 4 och 6 FB.

2932. Prop. 2005/06:99 s. 43.
2933. I en sådan utredning får socialnämnden samtala med barnet utan vårdnadshavares 

samtycke och närvaro, 11:10 st. 3 SoL.
2934. Prop. 2005/06:99 s. 44.
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vårdnaden flyttas över till den andra vårdnadshavaren ensam, och om även 
den föräldern brister i omsorgen om barnet, till en eller två särskilt förord-
nade vårdnadshavare (6:7 st. 2 FB). Rekvisitet bestående fara aktualiseras 
enligt doktrinen i allmänhet först sedan barnet har varit omhändertaget 
med stöd av LVU, vilket också talar för att den risknivå som ska föreligga 
här är högre än vad som krävs för ett omhändertagande.2935

Sammantaget finns här ett flertal rättsliga grunder att beakta, och olika 
sätt att barnet skyddas mot fortsatt utsatthet. Det är först när vårdnadsha-
vare förhåller sig passiv och inte skyddar barnet som socialnämndens ansvar 
att agera till skydd för barnet inträder. Till det ljus som föreliggande studie 
kan kasta på barnets skyddsmöjlighet genom en icke-förövande vårdnads-
havares agerande hör att det i sammanhanget finns, i någon bemärkelse, 
motstridiga regler: I vårdnads- boende och umgängesregleringen avses vis-
serligen att risken att barnet far illa ska beaktas, men samtidigt i andra 
vågskålen framhålls andra intressen och rättigheter såsom barnets behov 
av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och vårdnadshavares 
samarbetsförmåga. Detta samtidigt som regleringen för rättsliga ingripan-
den mot våldet ålägger en icke-förövande vårdnadshavare skyldighet att 
agera och undandra barnet från källan till våld och övergrepp. Den icke-
samarbetsvillige vårdnadshavaren – som agerar till skydd för barnet – har 
därmed ett ganska snävt och sårbart handlingsutrymme. I den andra änden 
av ett aktivt skyddande finns även brottet egenmäktighet med barn.2936

I relation till beaktandet av våld vid vårdnadsprövningar ska även 
nämnas att det i ett aktuellt lagstiftningsärende har föreslagits att Sverige 
tillträder Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 
våld mot kvinnor och av våld i hemmet.2937 Till konventionens bestämmel-
ser hör att staten ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra 
åtgärder för att säkerställa att förekomsten av sådant våld2938 beaktas när 
frågor om vårdnad av barn och barns umgängesrätt ska avgöras (art. 31.1) 
Staten ska också vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgär-
der för att säkerställa att utövandet av umgängesrätt eller vårdnad inte 
äventyrar brottsoffrets eller barnets rättigheter och säkerhet (art. 31.2). Av 
intresse i sammanhanget är också art. 45, som anger att staten – i relation 

2935. Medan LVU avser vara ett temporärt avskiljande av barnet från vårdnadshavare, 
innebär 6:7 FB ett mer permanent (och faktiskt) avskiljande från vårdnaden. Kaldal (2010) 
s. 245.

2936. Angående detta brott, se 5.2.3.7 ovan.
2937. Se Ds 2012:52.
2938. Våld mot kvinnor är enligt konventionen (art. 3 a) varje fall av könsrelaterat våld 

som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada 
eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt eller 
privat sammanhang. Med våld i hemmet avses (enligt art. 3 b) varje fall av fysiskt, sexuellt, 
psykiskt eller ekonomiskt våld som utövas inom familjen eller i hemmiljön eller mellan makar 
eller partner eller före detta makar eller partner, oavsett om förövaren delar eller har delat 
bostad med brottsoffret eller inte.
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till åtgärder och påföljder för våld mot kvinnor och våld i hemmet – vid 
sidan av straffrättsliga sanktioner får dra in förövarens rättigheter som här-
rör från föräldraskapet under förutsättning att barnets bästa, vilket också 
anses kunna omfatta kvinnas säkerhet, inte kan garanteras på något annat 
sätt. Enligt den utredning som föreslår tillträde till konventionen krävs inte 
lagändringar i dessa hänseenden.2939

I framställningen har också lyfts fram att lagstiftningen avseende barn 
i dessa sammanhang ibland utgår från att en förälder har ensam vårdnad 
(redan), och i andra fall från de hinder som följer av att ha gemensam 
vårdnad tillsammans med någon som utövar eller utövat våld. Barnets rätt 
till brottsskadeersättning vid bevittnande av våld  mot närstående bygger 
på det förstnämnda, dvs. att en våldsutsatt vårdnadshavare agerar i vård-
nadsfrågan och därför har möjlighet att själv (i stället för i samråd med 
den våldsutövande vårdnadshavaren) för barnets räkning kan ansöka om 
brottsskadeersättning.

Vid införandet av bestämmelsen i 6:13 a FB å andra sidan – som möj-
liggör för socialnämnden att fatta beslut om vissa stödåtgärder för barnet 
utan en, och med en, vårdnadshavares samtycke om barnets bästa kräver 
det – togs fasta på att den gemensamma vårdnaden består, trots sådana 
skillnader i synsätt att socialnämnd och en vårdnadshavare anser stödåt-
gärd för barnet nödvändig utifrån barnets bästa, och den andra vårdnads-
havaren inte. Vid sidan av att denna möjlighet bygger på en förutsättning 
att barnet, för att dess bästa ska kunna tillgodoses, har en skyddande och 
välvillig vårdnadshavare (om båda vårdnadshavarna misstycker finns inte 
denna möjlighet), kan det anses vara en märklig utgångspunkt att barnet 
avses ska ha en vårdnadshavare som inte ser till dess bästa. Detta gäller 
i synnerhet som de exempel som framhålls i propositionen exempelvis 
rör situationer där barnet anses ha behov av att bearbeta våldsupplevel-
ser (vars förekomst det råder delade meningar om; vilket i sig talar mot 
bestämmelsens utformning), och att en vårdnadshavare avböjer insatser till 
stöd för ett barn som bevittnat våld  mot den andra vårdnadshavaren med 
hänvisning till att det inte är barnet som utsatts för våld.2940 

I propositionen till bestämmelsen berördes också relationen till en vård-
nadshavares talan om ensam vårdnad – vilket rimligen kunde tänkas ha 
företräde vid meningsskiljaktigheter mot bakgrund av en vårdnadshavares 
våldsutövande – och noterades att det kan krävas en lång domstolspro-
cess innan en förälder kan anförtros ensam vårdnad om barnet. Vid ett 
interimistiskt beslut i vårdnadsfrågan är det dessutom helheten som ska 
bedömas, och det är inte alltid som oenighet i en enskild fråga motiverar 
att vårdnaden ändras i ett så tidigt skede. Till detta anses ska adderas att 
en vårdnadshavare inte bör tvingas att väcka talan om ensam vårdnad för 
att barnet ska få den hjälp som krävs. Om vårdnadshavaren har sökt skydd 

2939. Ds 2012:52 s. 106 f.
2940. Prop. 2011/12:53 s. 13.
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för att undkomma våld, är det inte alltid som det finns ork och kraft att 
omedelbart driva en process samtidigt som barnet ofta har behov av hjälp 
relativt omgående.2941 Jag vill framhålla att de olika förhållningssätten – i 
olika lagstiftningsärenden – till föräldrars våld och övergrepp mot barn 
och dess reglering, kan leda till ett lapptäcke av bestämmelser, som snarare 
förhindrar än underlättar förverkligandet av barnets och offrets rättigheter.

7.3.1.2 Skydd genom LVU respektive straff

Att våld och sexuella övergrepp mot barn blir avslöjade, utredda och dess 
förövare lagförda har ansetts vara av avgörande betydelse för barnets (och 
kanske även andra barns) säkerhet, för barnets möjlighet att få behandling 
och för barnets upprättelse.2942 Det har också framhållits att en brottmåls-
dom kan ha stor betydelse vid bedömningen av vilka åtgärder som är moti-
verade för att skydda eller hjälpa barnet.2943 Det straffrättsliga ingripan-
det har såtillvida ansetts vara det mest effektivt verkande för barns skydd 
mot fortsatt utsatthet.2944 Samtidigt måste här noteras den höga andelen 
nedlagda förundersökningarna avseende föräldrars brott mot barn2945 
bevissvårigheterna och även det förhållandet att våld eller övergrepp kan 
ha förekommit trots att det inte gått att bevisa vid prövning i brottmål.

Det socialrättsliga ingripandet avser att – när vårdnadshavare inte sam-
tycker till behövliga insatser och en viss nivå av skaderisk har uppnåtts – 
bereda barnet skydd och samtidigt god vård, genom placering av barnet 
utanför det egna hemmet. Att förhindra att ett barn fortsätter att fara illa, 
efter att barnets situation har blivit känd av myndigheterna, anses vara av 
socialtjänstens främsta uppgifter.2946 Skydd av barnet avses i första hand 
uppnås genom insatser och åtgärder som barnets vårdnadshavare frivilligt 
ställer upp på, och detta även om den risknivå som LVU föreskriver är upp-
nådd: Placering av barnet ska ske på frivillig grund när det är möjligt. Det 
skydd som barnet bereds genom placering på frivillig grund, består så länge 
vårdnadshavares samtycke finns.

Omhändertagande av barnet med stöd av LVU, dvs. skyddet, ska upp-
höra när vården inte längre behövs (21 § LVU). I anslutning till detta har i 
framställningen anmärkts att rättssäkerhetsskäl talar för en uppgradering av 
de allmänna rådens rekommendation att vårdplanen bör ange vilka förut-
sättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska kunna upphöra.2947 
När fråga är om förälders våld och övergrepp, och inte samtidigt något som 

2941. Prop. 2011/12:53 s. 13 f. I sammanhanget berördes inte socialnämnds möjlighet att 
väcka talan om ändring i vårdnaden.

2942. Se t.ex. Leander (2007) s. 1.
2943. SOU 2001:72 s. 325.
2944. Gal (2011) s. 114.
2945. Se särskilt avsnitt 6.1.5.1 ovan.
2946. Sundell m.fl. (2007) s. 145.
2947. SOSFS 2006:12.
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har en högre grad av mätbarhet i offrets frånvaro – exempelvis narkotika-
missbruk – framstår det som särskilt svårt att avgöra när missförhållandet 
har upphört (och vården inte längre behövs), vilket är en svaghet i förhål-
lande till både vårdnadshavares och barns rättssäkerhet .

I förarbetena till 2001 års SoL berördes frågan om vårdplanens innehåll 
och det konstaterades att innehållet i en vårdplan måste avgöras utifrån 
förhållandena i det enskilda fallet, och att det inte lämpligt att i lag fast-
ställa vad en vårdplan ska innehålla.2948 Därför finns bestämmelserna angå-
ende vårdplanens innehåll alltjämt – med flexibla formuleringar – i 5:1 a 
SoF. Varken i relation till innehållet i socialnämnds ansökan om LVU (4 § 
LVU) eller i nämnda regler i förordning anges att de särskilda insatser som 
behövs för barnets vårdnadshavare ska beskrivas. Att de missförhållanden 
som har föranlett att barnet måste skyddas med stöd av LVU ska komma 
att upphöra, utgör därmed en from förhoppning att invänta, och hopp sätts 
till att barnets vårdnadshavare medan barnet vårdas söker och får tillgo-
dosett behövligt stöd och hjälp att avhjälpa problemsituationen i hemmet.

Vilket straff, inom den föreskrivna skalan, som ett brott föranleder 
avgörs av den skada som förorsakats och gärningsmannens skuld.2949 I för-
svårande riktning vid bedömning av straffvärdet ska bland annat beaktas 
om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svå-
righeter att värja sig, missbrukat ett särskilt förtroende, och om brottet 
varit ägnat att skada tryggheten  och tilliten hos ett barn i dess förhållande 
till en närstående person.2950 Den som funnits vara skyldig ska dömas till 
en påföljd vars ingripandegrad motsvarar straffvärdet. Ifråga om barnets 
skydd genom straffet kan konstaterats att endast ett fängelsestraff innebär 
ett direkt skydd för barnet, genom själva frihetsberövandet. Medan vid 
böter och villkorlig dom främst den avskräckande och därmed brottsav-
hållande funktionen kan verka skyddande, ingår dock i skyddstillsyn med 
kontraktsvård , liksom i föreslagna vård- och påverkanssanktioner, ett syfte 
att risken för återfall i brott ska minska. Barnet skydd under verkställighe-
ten berörs i 7.3.1.3 närmast nedan.

En intressant fråga att lyfta fram i förhållande till barnets skydd genom 
de två vägarna att ingripa på rättslig grund, är ingripandets proportion i 
förhållande till det inträffade respektive skaderisken. En grundprincip för 
straffrättssystemet är att straff ska få vidkännas efter förtjänst: Den som 
har gjort sig skyldig till brott ska drabbas av en påföljd som står i propor-
tion till den brottsliga gärningens allvar. Proportionalitetsprincipen anses 
ska iakttas både av lagstiftaren, när straffskalor för de olika straffbelagda 

2948. Samtidigt poängterades också att vårdplanen utgör underlaget för den enskilde att 
samtycka eller inte till vården och att en noggrant utformad vårdplan är ett viktigt dokument 
för att kunna följa och förstå syftet med vården. Se prop. 2000/01:80 s. 105 f.

2949. Se 5.3.2 ovan.
2950. Se 29:2 BrB.
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gärningarna bestäms, och av domstolen, när den straffrättsliga reaktionen 
i det enskilda fallet ska beslutas.2951

För ingripanden på socialrättslig grund gäller också en övergripande 
proportionalitetsprincip.  Förvaltningsrättsligt har den bland annat beskri-
vits innebära att vid förvaltningsbeslut eller annan myndighetsåtgärd som 
är betungande för den enskilde, ska nackdelarna för den enskilde stå i rim-
lig proportion till den nytta för det allmänna som åtgärden syftar till. Den 
har också uttryckts som ”det lindrigaste ingreppets princip ”, med innebörd 
att hårdare metoder inte ska användas än som verkligen behövs för upp-
nående av det avsedda resultatet.2952 Erbjudandet av frivilliga insatser med 
stöd av SoL och tvångsvård av barnet med stöd av LVU som en yttersta 
åtgärd, inrymmer en (i vart fall svag) proportionalitetsprincip . Endast en 
mycket ingripande åtgärd föreskrivs – där motsvarande tungt vägande skäl 
krävs – medan skyddsbehov i övrigt (dessförinnan) omfattas av vårdnads-
havares bestämmanderätt. Däremellan finns halvtvång (6:13a FB) avse-
ende vissa stödåtgärder till barnet.

Medan det enligt 1960 års barnavårdslag kunde föreskrivas förebyg-
gande åtgärder , såsom hjälpåtgärder innefattande råd och stöd eller över-
vakning2953 – varefter det, om de förebyggande åtgärderna bedömdes vara 
gagnlösa eller de vidtagits utan att medföra rättelse, kunde bli aktuellt med 
omhändertagande för samhällsvård – övergavs lagregleringen av olika 
grader av insatser i och med 1980 års socialtjänstreform. Avseende barn 
och unga som riskerar att fara illa på grund av sitt eget beteende (bete-
endefallen) behölls dock en möjlighet till förebyggande åtgärder , det s.k. 
mellantvånget enligt 22 § LVU. När det kan befaras att ett barn eller ung-
dom (under 20 år) till följd av ett beteende som föreskrivs i 3 § LVU (dvs. 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende) kommer att behöva beredas vård med 
stöd av LVU om beteendet fortsätter och samtycke saknas till stöd- eller 
behandlingsinsatser, får socialnämnden besluta om att den unge ska hålla 
regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson, eller att 
den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

Det har – enligt min mening i princip med rätta – ifrågasatts varför inte 
samma möjlighet till proportionella ingripanden finns i hemmiljöfallen, 
och frågan har diskuterats i ett flertal lagstiftningsärenden.2954 Bland annat 
framhölls i LVU-utredningen år 2000 att det inte är rimligt att framför 
allt yngre barn som far illa på grund av hemförhållanden inte har samma 
rätt till skydd som ungdomar som far illa på grund av eget beteende.2955 I 

2951. Se avsnitt 5.1.4.3 ovan.
2952. Angående behov av proportionella ingripanden, se även Fattah (1992) s. 17.
2953. 26 § lag den 29 april 1960 om samhällets vård av barn och ungdom.
2954. Se t.ex. SOU 1998:31 s. 206 ff. och särskilt avsnitten om ingripandets utveckling i 

3.1.2 ovan.
2955. SOU 2000:77 s. 163.
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utredningen uppmärksammades att påtvingade stödinsatser ”på hemma-
plan” kan förhindra placeringar, och det föreslogs att förebyggande insat-
ser skulle kunna föreskrivas även i hemmiljöfallen (enligt modellen i 22 § 
LVU) och avse att ett barn ska gå i förskola, i förskoleklass eller på fritids-
hem. Sådan åtgärd ansågs betydelsefull då barnet ses av andra vuxna och 
får därigenom ett visst skydd.2956 I direktiven till Barnskyddsutredningen 
uppmärksammades också det vakuum som finns mellan frivilliga insatser 
enligt SoL och möjligheten att ansöka om vård med stöd av LVU. Det fram-
hölls kunna få till följd att barn kan fortsätta att fara illa utan att den soci-
ala barn- och ungdomsvården kan ingripa, varför utredaren gavs i uppdrag 
att bedöma om och under vilka omständigheter det ska finnas möjlighet att 
besluta om insatser mot vårdnadshavares vilja på grund av missförhållan-
den i hemmet.2957 Utredningen, liksom efterföljande proposition, fann dock 
att möjligheterna till mellantvång inte borde förändras eller utökas.2958

Föreliggande framställning har påvisat att det finns goda skäl att införa 
möjlighet till förebyggande mellantvång även i hemmiljöfallen. Detta gäller 
särskilt mot bakgrund av LVU-prövningens karaktär av antingen-eller, dvs. 
påtaglig risk eller inget ingripande, vilket skapar ett gap mellan frivilliga 
insatser och en mycket ingripande åtgärd (placering utanför det egna hem-
met). Den nyligen införda bestämmelsen i 6:13 a FB – avseende psykia-
trisk eller psykologisk utredning eller behandling av barnet, behandling av 
barnet i öppna former, utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj  för 
barnet eller vissa insatser till funktionshindrade barn enligt LSS – kan inte 
sägas fylla detta tomrum.

Nämnda bestämmelse (6:13 a FB) infördes med sikte på bland annat 
förälders våld och övergrepp mot barn eller en förälders våld mot den andra 
föräldern. Behovet av bestämmelsen ansågs tydligt ifråga om utredning och 
behandling genom samtalskontakter inom psykiatri och psykologi, framför 
allt vid misstanke om våld inom familjen2959 och det framhölls att vårdnads-
havares motstånd kan grunda sig på en rädsla för att misstanken ska stär-
kas på grund av vad som framkommer i samband med att barnet får hjälp 
med att bearbeta sina upplevelser.2960 I bestämmelsens förarbeten förutsattes 
också att åtgärder med (halv)tvång mot vårdnadshavare skulle kräva sär-
skild hänsyn till vårdnadshavaren för att kunna genomföras. Bland annat 
noterades att insatsen för barnet lämpligen inte genomförs vid de tider som 
barnet tillbringar hos den vårdnadshavare som motsatt sig stödåtgärden, 

2956. Se vidare SOU 2000:77 s. 157 ff.
2957. Dir. 2007:167 s. 14.
2958. SOU 2009:68 s. 392 ff. och prop. 2012/13:10.
2959. Prop. 2011/12:53 s. 15.
2960. Prop. 2011/12:53 s. 13 och 27. Därtill lyftes också fram situationer där ett barn mår 

dåligt och behöver stöd med anledning av en konflikt mellan föräldrarna som rör vårdnaden, 
och att en av vårdnadshavarna på grund av konflikten inte klarar att se till barnets bästa, samt 
situationer då ett barn i avvaktan på en domstolsprocess angående vårdnaden inte ska behöva 
avstå från den vård som krävs. A. a. s. 13 f.
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att beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet endast i undantags-
fall torde behöva avse tid som barnet skulle ha tillbringat hos den misstyck-
ande vårdnadshavaren, och att insatser såsom möte med en kontaktperson 
eller avlösarservice i hemmet inte bör genomföras hemma hos den vård-
nadshavare som inte samtycker.2961 Även om det i sammanhanget nämns att 
hänsyn måste tas till hur ett beslut mot vårdnadshavarens vilja kan påverka 
relationen mellan barnet och vårdnadshavaren,2962 var barnets skydd från 
våld och övergrepp – och frihet från rädsla – inte i främsta rummet. Då soci-
altjänstens beslut med stöd av 6:13 a FB förutsätts ha föregåtts av en utred-
ning, och då bestämmelsen avser att ge socialtjänsten möjlighet till mindre 
ingripande åtgärder än beslut med stöd av LVU,2963 måste den samtidigt 
anses ingå som ett led i proportionerliga tvångsingripanden i syfte att tillgo-
dose barns rättigheter (även om den, som nämnts tidigare i framställningen, 
är en form av halvtvång snarare än förebyggande tvång). Ur en skydds- och 
trygghetsaspekt vill jag betona att vid (misstanke om) våld och övergrepp 
det främsta tillämpningsområdet för bestämmelsen i 6:13 a FB måste vara 
situationer då barnets trygghet  redan är säkerställd, exempelvis i avvaktan 
på domstols prövning av vårdnadsfrågor, eller i fall av (andra) meningsskilj-
aktigheter mellan vårdnadshavare. Om barnets skydd mot – och frihet från 
rädsla för – våld och övergrepp ska framhållas, kan inte samtidigt barnets 
levnadsförhållanden bestå oförändrade och barnet skyddas och ges trygghet 
endast när det tillbringar tid hos en av sina vårdnadshavare.

Istället för att reglera vad som närmast är att uppfatta som socialrättsligt 
tvång2964 i en familjerättslig bestämmelse – utan krav på särskilda omstän-
digheter till grund för tvånget – vore det enligt min mening också både mer 
rättssystematiskt riktigt i förhållande till vårdnadsreglerna, och mer ända-
målsenligt i förhållande till proportionalitet i socialrättsliga ingripanden, 
att tvånget utformades och utövades som ett förebyggande mellantvång.2965 
Att socialnämnden – utan särskilt angivna omständigheter föreskrivna – 
kan gripa in i gemensam vårdnad med beslut om att barnets bästa kräver 
exempelvis barnpsykologisk utredning och behandling ger å ena sidan bar-
net rätt till (vad som av en vårdnadshavare och socialtjänst bedöms vara) 
behövliga vård- och behandlingsinsatser, men å andra sidan består alltjämt 
den gemensamma vårdnaden och i relation till barnet två vårdnadshavare 
med motsatta ståndpunkter avseende dess behov.

2961. Prop. 2011/12:53 s. 30.
2962. Prop. 2011/12:53 s. 27.
2963. Prop. 2011/12:53 s. 26
2964. I författningskommentaren anges just att det ”utgör närmast en socialrättslig in-

skränkning av vårdnadshavarens bestämmanderätt i ett visst avseende” Prop. 2011/12:53 
s. 26.

2965. I författningskommentaren påtalas likheterna med 22 § LVU, men betonas att 6:13 
a FB avser utöva tvång endast mot en vårdnadshavare inom ramen för gemensam vårdnad. 
Prop. 2011/12:53 s. 31.
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Samtidigt visar bestämmelsen tydligt hur barnets rättigheter ges genom-
slag, dock utan att ett helhetsgrepp kring åtgärder till skydd för våldsut-
satta barn tas. Regeringen konstaterade i motiven till bestämmelsen att 
det är en självklar princip att ett barn har rätt till den vård och de sociala 
insatser som barnets bästa kräver.2966 Vad barnets bästa kräver kan alltid 
tyckas självklart, som princip, även när barnets bästa inrymmer flera olika, 
emellanåt mer och mindre, (o)förenliga intressen.

En ytterligare aspekt är att införandet av 6:13 a FB möjligtvis också kan 
komma att inverka på socialtjänstens utredningsverksamhet såtillvida att 
det samförståndsparadigm som har ansetts inverka menligt i förhållande 
till barnets skyddsbehov i någon mån försvagas, och att ökat fokus istäl-
let ges dels en motiverad vårdnadshavare, dels barnets behov i olika avse-
enden. Socialnämnds möjlighet att besluta om insatser för barnet mot en 
vårdnadshavares vilja måste dock förutspås bli begränsade. Mot bakgrund 
av individens rätt till skydd mot statlig inblandning i privat- och familje-
livet bör rimligtvis kraven på ”åtgärd som krävs med hänsyn till barnets 
bästa” i praktiken sättas relativt högt. Även om insatserna i sig är begrän-
sade och definierade i sin uppräkning, torde behovsnivån (vid prövning 
av överklagande) behöva vara proportionell i förhållande till ingreppet i 
motstående intresse (dvs. de rättigheter och intressen som tillkommer den 
enskilde, vårdnadshavaren).

Avslutningsvis i sammanhanget ska framhållas att medan avsikten med 
skyddsåtgärden för barn, dvs. tvångsomhändertagande med stöd av LVU, 
som tidigare nämnts främst är proaktivt – att barnet ska skyddas mot påtag-
liga skaderisker i sin hemmiljö – är det straffrättsliga ingripandet i huvudsak 
reaktivt, dvs. att reagera på begångna oförrätter. Även om det primära syftet 
med straffrätten inte är att skydda det enskilda brottsoffret, kan lagföringen 
i sig ha till följd att förövaren avskräcks att begå brott igen och påföljden 
(i synnerhet om den utgörs av ett fängelsestraff) innebära att den dömde 
hindras att begå brott mot det aktuella offret eller andra personer. Det ska 
framhållas att även om den dömde inte avhålls från att begå brott igen, så 
har straffrättssystemet ändå fullgjort sin huvudsakliga funktion: Det straff-
rättsliga ingripandet syftar inte till att tillförsäkra (offret) att varje enskild 
individ som dömts för brott ska upphöra att begå brottsliga gärningar.

LVU som skyddsåtgärd avser att vara en temporär lösning, medan för-
hållandena i hemmiljön stabiliseras. Om situationen i hemmet, och för 
vårdnadshavare vars barn är föremål för vård med stöd av LVU inte för-
bättras, finns möjlighet för barnet att vara kvar i familjehem tills barnet 
fyllt 18 år, samt en möjlighet för socialnämnden att (och skyldighet att efter 
tre år överväga) överflyttning av vårdnaden. Även om LVU syftar till att 
skydda barnet temporärt, har det socialrättsliga regelverket i sin helhet att 
ett syfte att sörja för att ge barn goda uppväxtvillkor.

2966. Prop. 2011/12:53 s. 14.
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7.3.1.3 Skydd under LVU-vård respektive verkställighet av påföljd

I detta avsnitt, som också handlar om vad ingripandena avser att leda till 
för det våldsutsatta barnet2967 fokuseras på barnets skydd under beslutad 
LVU-vård respektive under det att utdömd påföljd verkställs.

Framställningen (främst i 6.3 ovan) har åskådliggjort att verkställig-
het av påföljder inte i sig inkluderar skydd av brottsoffer. Brottsoffrets 
säkerhet vid verkställighet av straff är samtidigt ett avgörande intresse, då 
straffrättssystemet riskerar att verka kontraproduktivt om inga hänsyn till 
offrets tas och den upplevda upprättelsen därmed spolieras.2968 Relevant i 
sammanhanget är också möjligheten att utfärda kontaktförbud till skydd 
för offret, om det på grund av särskilda omständigheter finns en risk för 
att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot den 
som förbudet avses skydda.2969 När offret är ett barn och förövaren barnets 
förälder blir dock skyddsaspekten mer problematisk. Avseende kontakt-
förbud har exempelvis noterats i resultat från studier att barn sällan står 
som ansökande till kontaktförbud, och att umgängesfrågor kan bli proble-
matiska när det finns ett kontaktförbud i mellan föräldrarna (se 6.3.4.3 
ovan). Här bör därför, inledningsvis, framhållas vikten och (brottsoffer-)
intresset av att kunskapsbaserade och noggranna riskbedömningar görs 
av berörda insatser i förhållande till barnets säkerhet och trygghet . Det 
kan också noteras att kontaktförbud endast blir aktuellt när barnet har en 
vårdnadshavare som agerar till dess skydd.

I förhållande till verkställighet av påföljder är bland annat den på säker-
het grundande begränsningen av den fängelsedömdes rätt till besök2970 och 
annan kontakt med det utsatta barnet relevant, liksom begränsning av möj-
ligheten att avtjäna fängelsestraffet genom elektronisk övervakning, när 
brottsoffret finns i hemmet. Det har i framställningen också framhållits 
att ett bötesstraff – förutom att det i sig inte innebär att barnets skyddas – 
indirekt kan få negativa konsekvenser för barnet till följd av påverkan på 
den gemensamma familjeekonomin. Medan villkorlig dom (i förening med 
böter eller samhällstjänst) inte heller kan sägas inrymma någon skyddsa-
spekt, är påföljden skyddstillsyn (visserligen) förenad med övervakning, 
men inte i första hand i förhållande till familjemedlemmars säkerhet. I 
påföljdsreformen föreslås dock – bland annat utifrån brottsoffrets intres-
sen – ny vård- eller påverkanssanktion som ska verka för att den dömde 
tar ansvar i förhållande till sina gärningar. I sammanhanget ska också näm-
nas att det i förordningen (2004:22) om verkställighet av frivårdspåföljder 

2967. …och situationen kan då, i sammanhanget, se väldigt olika ut: Utsattheten kan 
vara oförändrad, ett barn kan ha uppnått trygghet och skydd genom att en vårdnadshavare 
har föranstaltat om ensam vårdnad, en förälder kan ha dömts till påföljd för brott (eller inte), 
barnet kan ha omhändertagits med stöd av LVU (eller inte), etc.

2968. Burman (2011a) s. 295.
2969. Se vidare lagen (1988:688) om kontaktförbud och 6.3.4 ovan.
2970. Se särskilt 6.3.3.3. ovan och refererade kammarrättsavgöranden.

017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   583017271_007_Legal_Intervention_CH_07.indd   583 08/04/13   6:28 PM08/04/13   6:28 PM



584 Två vägar att ingripa

finns en erinran om bestämmelserna i 14:1 SoL om skyldighet att anmäla 
till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd.

Samhällets ansvar för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses 
har ansetts vara särskilt tydligt vad gäller barn och unga som befinner sig 
i samhällets vård.2971 Vid sidan av att placeringen av barnet utanför det 
egna hemmet avser att skydda barnet, har socialnämnden också befogenhet 
(med stöd av 14 § LVU) bestämma om hur barnets umgänge med vård-
nadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt ska utövas.2972 I syfte 
främst att tillgodose barnets skydd mot missförhållanden i familjehemmet, 
har införts en bestämmelse om att det för placerade barn ska finnas en 
särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet 
(6:7 c SoL).2973 Det framgår inte av bestämmelsen att barnets socialsekrete-
rare ska vara en annan socialsekreterare än den som sköter kontakten med 
familjehemmet, men i propositionen framgår att detta bör eftersträvas.2974 
Den roll som barnets egen socialsekreterare avser att ha är att vara någon, 
särskilt utsedd, med uppgift att (som en del av uppföljningen av vården) 
hålla kontakt med barnet och handla i barnets intresse. En förtroendefull 
kontakt med socialsekreteraren avser kunna ge barnet tillgång till stöd-
jande och skyddande inslag i sin livssituation, då socialsekreteraren ska 
kunna se hur barnet har det och upptäcka om något inte står rätt till i 
familjehemmet.2975

Medan det givetvis är värdefullt att barnets möjlighet till kontakt med 
socialtjänsten under placeringen förstärks, speglar valet av ombud för bar-
net (den i 7.1.1.3 diskuterade) utgångspunkten att socialtjänsten är god. 
Barnet avses företrädas av en, om än särskilt utsedd, person som repre-
senterar den myndighet som har makten över (det – för att koppla till tidi-
gare synsätt – administrativt frihetsberövade  barnet). Barnets rättsskydd är 
svagt under placeringen,2976 vilket i synnerhet får anses hänga samman med 
att barn under 15 år är helt beroende av att någon för talan för dess räk-
ning. I de frågor som kan uppkomma under placeringen – såsom fråga om 
upphörande av vården, byte av familjehem och utövande av umgänge med 
vårdnadshavare/föräldrar – har barnet i vissa fall rätt till en ställföreträdare 
som för dess talan, och i fall andra inte.2977

2971. Dir. 2012:79 s. 8.
2972. Socialnämnden kan också, med stöd av 14 § LVU, besluta att barnets vistelseort ska 

hållas hemlig för barnets föräldrar eller vårdnadshavare.
2973. Som noterades i 2.1.3 ovan, visade den upprättelseutredning (som tillsattes främst i 

syfte att ge förslag till olika åtgärder för att ge upprättelse åt de människor som under perio-
den 1920–1980 utsattes för vanvård och övergrepp i den sociala barn- och ungdomsvården), 
att våld och övergrepp i familjehem förekommer även idag. Se SOU 2011:9.

2974. Prop. 2012/13:10 s. 79.
2975. Se vidare prop. 2012/13:10 s. 78 f.
2976. Detta konstateras i SOU 2011:9 s. 257 f.
2977. Se 39 § LVU och ovan avsnitt 7.2.1.4.
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Den (myndighets-)oberoende granskningen av hur barnets rättigheter 
under placeringen tas tillvara utförs av tillsynsmyndigheten. Inom ramen för 
ett tillsynsärende finns också en lagstadgad möjlighet att höra barnet, även 
utan vårdnadshavares samtycke (13:4 SoL), som infördes mot bakgrund av 
att barn som bor i familjehem kan ha behov av samtal om sin situation med 
en oberoende instans och/eller en oberoende person.2978 Med utgångspunkt i 
att det vid föräldrars våld och övergrepp mot barn intressemässigt kan vara 
fråga om ett fyrpartsförhållande, dvs. samhället i form av sociala myndig-
heter, barnet, förövande förälder och icke-förövande förälder – samt i dessa 
fall även den femte intressebäraren familjehemsförälder – och med hänsyn 
till Barnrättskommitténs påpekande att det måste säkerställas att omhän-
dertagna barn ges adekvat rättslig representation,2979 synes skälen tydliga till 
att inrätta ett nationellt oberoende barnombud som kan företräda barnets 
rättigheter och intressen under tiden i samhällsvård.2980

7.3.2 Ansvarstagande – Några avslutande reflektioner
7.3.2.1 Upprättelse genom ansvarstagande

”För det är någonstans han som ska lära sig att leva med att han har slagit 
mig och torterat mig. Jag kan ju bearbeta det i alla fall. Han lever ju fortfa-
rande i en lögn om att han gick fri, och då behöver inte han göra någonting 
åt problemet.”2981

I denna avhandling har varit av intresse inte endast de rättsliga vägarna 
att ingripa vid föräldrars våld och övergrepp mot barn, utan också vad de 
syftar till att åstadkomma (och inte) i relation till det våldsutsatta barnets 
rättigheter och intressen. I analysens utgångspunkter (1.3.2.3 ovan) fram-
hölls att olika brottsoffer kan ha olika behov, och det i ett flertal studier 
uppmärksammats att barn som utsatts för föräldrars våld och övergrepp 
önskar att samhälleliga ingripandena ska leda till något bättre än de förhål-
landen som barnet befinner sig i. Att våldet eller övergreppen ska upphöra 
är en första utgångspunkt, och att barnet ska kunna bearbeta sina upple-
velser i trygghet , men också att något uppbyggligt sker med familjen eller 
förövaren. I de rättsligt reglerade slutdestinationerna att föräldern straffas 

2978. Prop. 2008/09:160 särskilt s. 61 och 67.
2979. CRC/C/SWE/CO/4 p. 71 c.
2980. Detta har bl.a. föreslagits av BO, och att Barn- och elevombudet (BEO) kan tjäna 

som inspiration. BEO, som är en del av Skolinspektionen, övervakar den del av skollagen 
som rör kränkande behandling och avser ta tillvara barns skydd mot trakasserier och krän-
kande behandling i skolan. BEO har också möjlighet att företräda enskilda barn i domstol i 
en skadeståndstvist. Se BO (2009). Att övergrepp och försummelser förekommer även idag 
i oacceptabel omfattning i familjehem, ligger också bakom ett förslag att förutsättningarna 
utreds för att införa en framtida skyldighet för kommunen att betala skadestånd till barn som 
utsätts för övergrepp eller allvarlig försummelse i samhällsvården. Se SOU 2011:9 s. 285 ff.

2981. Barnombudsmannen (2012a) s. 51.
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för brott, respektive att barnet placeras i ett familjehem, framträder inte 
(särskilt den sistnämnda av) önskningarna med någon större emfas.

I framställningen har noterats, och argumenterats för, att det beaktans-
värda brottsofferintresset i straffrätten, och den mest rimliga förväntningen 
offret kan ha på systemet, är upprättelse. Upprättelse i straffrättslig bemär-
kelse har främst avsett den bekräftelse straffrättssystemet ger genom att 
tilldela klander och bestraffa förövaren. Detta kan karakteriseras som att 
offret frigörs från skuld via en rättegång där gärningsmannen förklaras 
skyldig.2982 Därmed bekräftas också normen att ingen har rätt att miss-
handla eller på andra sätt skada barn.

I andra sammanhang har framhållits att en fällande dom kan vara bety-
delsefull för det utsatta barnet på så vis att domen visar att rättsväsendet 
lyssnat och satt tilltro till barnets berättelse.2983 Här ska dock också tilläggas 
synpunkten att straffprocessen kan ha negativa verkningar för barn som 
offer, genom de påfrestningar barnet tvingas genomgå i form av förhör och 
undersökningar, och hur barnets liv och relationer påverkas.2984

Avseende upprättelse har i framställningen lyfts fram Påföljdsutredning-
ens utgångspunkt att flera olika moment i lagföringsprocessen kan ge ett 
brottsoffer upprättelse: Att brottsoffret själv medverkar som part i proces-
sen kan bidra till detta (i synnerhet genom att barnet blir taget på allvar, 
informerat och delaktigt), liksom att det kommer till stånd en lagföring 
och någon därmed ställs till svars för att ha skadat offret för brottet.2985 
Därtill avser det bidra till offrets upprättelse att brottet leder till en påföljd 
som motsvarar brottets allvarlighetsgrad, men också – vilket är det särskilt 
intressanta i sammanhanget – anses en påföljd som kan innebära att gär-
ningsmannen tar ansvar för sitt brottsliga handlande och söker bearbeta 
de faktorer som legat bakom detta innebära en lättare väg för brottsoffret 
till upprättelse och kanske även försoning.2986 I sikte för det sistnämnda 
finns särskilt brott som innebär allvarliga angrepp på någons integritet och 
sker i nära relationer, eller när offer och förövare annars kan komma att 
behöva träffas igen (t.ex. genom skola, arbetsplats eller grannskap). Refor-
mens förslag innebär i anslutning till detta en utökad användning av olika 
slags behandlingsprogram – såsom medicinsk, psykologisk eller kognitiv 
behandling – som syftar till att bereda gärningsmannen insikt i det lidande 
som orsakats och att minska risken att gärningsmannen återfaller i lik-
nande brottslighet.2987

2982. Grundvall, Wennerström & Borelius (2012) s. 352, Gal (2011) s. 102.
2983. SOU 2001:72 s. 325 och avsnitt 7.3.1.2 ovan.
2984. Se särskilt Nielsen (2001) s. 309 ff. Se även Fattah (1992) s. 16 f. och Gal (2011) 

s. 102.
2985. Se SOU 2012:34, band 2, s. 135 och 138.
2986. SOU 2012:34, band 2, s. 138.
2987. Därmed anses det också vara av stor vikt att Kriminalvården utvecklar program och 

behandlingsmetoder gällande personer som begått allvarliga integritetskränkande brott, och 
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Genom ett fokus på att brottet inte ska upprepas i framtiden – mani-
festerat i att gärningsmannen underkastar sig ett behandlingsprogram – 
kan det enligt reformförslaget skapas en ökad trygghet  hos brottsoffret, en 
trygghet som kan sträcka sig längre än exempelvis den begränsade period 
under vilken gärningsmannen hade varit frihetsberövad om han eller hon 
skulle ha dömts till ett fängelsestraff.2988 I sammanhanget ska framhållas 
att det, givetvis, inte är realistiskt att straffrättssystemet (genom påföljden) 
kan förmå varje förövare att ta ansvar för sitt handlande. Det intressanta är 
huruvida rättssystemets åtgärder avser att verka i den riktningen.

Frågan är också intressant i relation till hur gärningsmannens intressen 
i straffrätten brukar förstås.2989 Det kunde, i enlighet med det resonemang 
som har lyfts fram av Burman, vara så att ett påtvingat ansvarstagande kan 
verka positivt, dvs. för gärningsmannen att ta ansvar för sina handlingar i 
relation till andra, och att även straffrätten kan behöva förhålla sig till att 
gärningsmän befinner sig i en social kontext och har relationer till andra.2990

I förhållande till socialtjänstens insatser och LVU har noterats den 
grundläggande samförståndsinriktningen, och betydelsen av att ett moti-
vationsarbete med vårdnadshavare utförs, som kan leda till att vårdnads-
havare tar emot de insatser som anses behövliga. När samförstånd sak-
nas, är det yttersta medlet, i yttersta fall, att barnet placeras utanför det 
egna hemmet med stöd av LVU. Tvångsvården avser barnet, och eftersom 
LVU inte ger socialnämnden någon befogenhet att tvinga barnets för-
äldrar att underkasta sig någon form av vård eller behandling så hand-
lar åtgärden, och den vårdplan som ligger till grund, om den vård som 
planeras för barnet.2991 Eftersom det inte finns någon rättslig grund att 
påtvinga vårdnadshavare ett ansvarstagande och behövliga vård- stöd- 
och behandlingsinsatser, innebär LVU-vården snarast en förhoppning om 
att vårdnadshavare tar ansvar för sin situation under den tid då barnet är 
tvångsomhändertaget.2992 Tydliga krav och beskrivningar i förhållande till 
vårdnadshavare – och sammanhängande erbjudanden om insatser – skulle 
inte endast underlätta för den vårdnadshavare som har att visa att miss-

arbetar aktivt för att motivera dem som åtalats eller dömts för sådan brottslighet att genomgå 
programmen eller behandlingen. SOU 2012:34, band 2, s. 740 ff.

2988. Utredningen betonar att resonemanget inte innebär ett förespråkande av reparativ 
rättvisa (Restorative Justice) i sig – dvs. staten roll som primär utkrävare av straffansvar avses 
inte förändras och övergång ske till konfliktlösning mellan gärningsman och brottsoffer – men 
vissa av de skäl som anses bära upp en ordning med reparativ rättvisa anses kunna skänka 
legitimitet och acceptans för icke frihetsberövande påföljder även vid förhållandevis allvarliga 
integritetskränkande brott och bidra till att brottsoffret upplever sig ha fått upprättelse. Se 
vidare SOU 2012:34, band 2, s. 741.

2989. Se särskilt Burman (2011a) s. 286.
2990. Burman (2011a) s. 286.
2991. SOSFS 1997:15 s. 38.
2992. Här har särskilt noterats – med framhållande av rättssäkerhetsskäl – att vårdplanen 

(som ska upprättas över vården enligt 11:3 SoL och även bifogas ansökan om LVU) inte be-
höver ange vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska kunna upphöra. 
Se 5:1 SoF och SOSFS 2006:12.
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förhållandena i hemmet har upphört (för att få LVU-vården att upphöra), 
och vara logiskt i förhållande till att när ansvar inte har tagits (exem-
pelvis efter så lång tid som tre år) det ska övervägas om det uppenbart 
är bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna 
(6:8 FB), utan också – måhända – verka i ansvarstagande riktning. När 
barnavårdslagstiftningens utgångspunkt är att (biologiska) föräldraband 
i första hand ska hållas intakta, och LVU vara en temporär skyddsåtgärd, 
är behovet påtagligt av att det – i hela landet – finns tillgång till högkva-
litativa och adekvata åtgärder och insatser för att vårdnadshavare ska 
kunna ta sitt ansvar.

Genom denna framställning – där rättsliga ingripanden analyserats uti-
från barnets och brottsoffrets rättigheter och intressen – har ansvar, i olika 
bemärkelser, visat sig vara ett centralt begrepp. Detta gäller i synnerhet en 
icke-förövande vårdnadshavare, vars ansvar i någon bemärkelse omfattar 
både barnets säkerhet och våldets upphörande. Vårdnadshavare (båda, om 
dom är två) har det primära ansvaret för att barn inte utsätts för våld och 
andra övergrepp i hemmet, och om en vårdnadshavare utsätter barnet (och 
eventuell även andra i hemmet) för våld eller andra övergrepp kräver rätts-
ordningen aktivitet från den andra vårdnadshavarens sida. Den vårdnadsha-
varen ska se till att barnet skyddas (åtminstone genom att påtala våldet för 
polis och socialtjänst) och i relation till LVU visa förmåga att skydda barnet.

I vårdnadshavares ansvar kan också sägas ingå att föranstalta så att frå-
gor om vårdnad, boende och umgänge blir lösta på ett sätt som innebär att 
barnet är i trygghet  och skyddat från våld och övergrepp. Förövande vård-
nadshavares ställning som vårdnadshavare och rättslig ställföreträdare för 
barnet förändras inte för att vårdnadshavaren döms för brott mot barnet, 
och även om socialnämnden under vård med stöd av LVU övertar den fak-
tiska vården och kan reglera umgänge med föräldrar under vårdtiden, är 
socialnämndens möjlighet att väcka talan om ändring i vårdnaden begrän-
sad till situationer då en vårdnadshavare gör sig skyldig till missbruk eller 
försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som 
medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6:7 FB).

En huvudpunkt i framställningen är att den rättsliga regleringen inte 
påför vårdnadshavaren tillika förövaren eller den dömde ansvar för sina 
handlingar i förhållande till barnet. Straffprocessen påför skuld (straff-
rättslig) och LVU ett underförstått påbud om att ansvar för hemsitua-
tionen måste tas för att placeringen ska kunna upphöra. Det är istället i 
den familjerättsliga bedömningen och prövningen av ärenden och mål om 
vårdnad, boende och umgänge som ansvaret (avses) granskas. Genom en 
fällande dom i brottmål eller genom ett omhändertagande av barnet med 
stöd av LVU, kan förhållandet mellan det utsatta barnet och den förövande 
föräldern förbli obearbetat i bemärkelsen att barnet kan isoleras med käns-
lor av ilska, rädsla, förvirring, skuld etcetera. Eller med insikten att det är 
förövaren som har att lära sig att leva med sitt bristande ansvar (se citatet 
i avsnittets inledning).
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Kommunikationen av ansvar i (det rättsliga) förhållandet mellan barn 
och föräldrar, representeras inte i sig av de rättsliga grunderna att ingripa – 
även om förslag och argument har framförts att de bör verka i den rikt-
ningen – utan av den hjälp och det stöd barnet kan få av andra insatser 
(exempelvis BUP ) till följd av att ingripanden skett. Sammantaget kan kon-
stateras att ifråga om barnets och brottsoffrets upprättelse, kan ansvarsta-
gande vara ett betydelsefullt element.2993

7.3.2.2 Barnets bästa och brottsoffrets bästa?

”Barnrätten behöver ingen steroidinjektion. Den behöver i stället många 
små förbättringar, anpassade efter förutsättningarna hos varje enskilt 
problem.”2994

Av förarbeten främst från det socialrättsliga området kan utläsas att 
bedömningen av ”barnets bästa” i svensk rätt avser att vara en process i 
flera steg: Vetenskap och beprövad erfarenhet, underlag från närstående 
och yrkespersoner samt vad barnet själv tycker avser utgöra grund för 
bedömningen i det enskilda fallet.2995 I avsnitt 7.2.1.5 ovan, avseende sam-
verkan under gemensamt tak mellan polis, socialtjänst och andra aktörer 
(barnahus), framskymtar att tolkningen av barnets bästa möjligen kan bli 
olika beroende på vilken aktör som har företräde att bedöma.

Innehållet i barnets bästa avser visserligen att variera med hänsyn till 
samhällets kulturella och moraliska värderingar2996 men i det samman-
hang som avser våld och övergrepp mot barn kan flexibiliteten i begrep-
pets tillämpning – och begreppet i sig – ifrågasättas utifrån barnets och 
brottsoffrets rättigheter.2997 I nämnda sammanhang kan begreppet tyckas 
inrymma flera ytterligheter: Att det är barnets bästa att familjen hålls sam-
man, även om innebär risk eller förekomst av (visst) våld, eller att det all-
tid är barnets bästa att (även) föräldrar straffas för brott begångna mot 
sina barn om så endast för ringa misshandel. Såtillvida kan barnets bästa 
snarast beaktas som en förklädnad av (eller benämning på) det synsätt man 
vill framhålla.

Av särskilt intresse i relation till detta, är den påfrestning som (delta-
gande i) rättsliga processer kan anses vara för barnet och därmed dess 
bästa. När sådant skyddande av barnet betonas, tycks barnets bästa ten-
dera att vara status quo.

2993. I avsnitt 6.3.5.1 refererades beskrivning av en upprättelseprocess, där det sista ledet 
är åtgärder för att förhindra upprepning, se SOU 2011:9 s. 49.

2994. Schultz (2011) s. 37.
2995. Prop. 2012/13:10 s. 36 f.
2996. Se t.ex. Schiratzki (2000) s. 54 f.
2997. Angående det utrymme begreppet barnets bästa lämnar för skönsmässiga bedöm-

ningar, och därmed äventyrandet av förutsägbarhet och likhet inför lagen, se t.ex. Skivenes 
(2010) vars studie (av adoptionsärenden) visar att domares bedömningar av barnets bästa 
snarare speglar subjektiva preferenser än rationell argumentation.
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Mot bakgrund av den stora spännvidd i det innehåll som kan åsättas 
begreppet barnets bästa – i ett område där utsattheten ömsom betraktas 
som ett brott, ömsom socialt problem  – är och bör inte, enligt min upp-
fattning, ”principen” om barnets bästa anses vara av det slag som kan 
övertrumfa lag, utan endast en norm för avvägning inom ramarna för lag-
stiftningen. I doktrinen har konstaterats att förhållandet mellan barnets 
rättigheter och barnets bästa är komplext; ibland har ansetts att barns rät-
tigheter ska betraktas som ett förtydligande av barnets bästa.2998 Det har 
också framförts att principen om barnets bästa kan förtydligas av olika 
bestämmelser, exempelvis såtillvida att barnets bästa avseende barnavårds-
utredningar innefattar ett krav på fullgoda beslutsunderlag.2999

I förhållande till begreppet barnets bästa har Barnrättskommittén bland 
annat uttalat att staterna inte kan uttolka begreppet på ett alltför kulturellt 
relativistiskt sätt. En tolkning av barnets bästa kan inte användas på ett 
sätt som förnekar barnet de rättigheter som framgår av konventionen, utan 
måste alltid vara förenlig med barnets rättigheter inklusive rätten till skydd 
mot alla former av våld och övergrepp.3000 Till saken hör också att även 
om barnets bästa enligt barnkonventionen ska sättas i främsta rummet vid 
alla beslut som rör barn, så kan finnas också andra intressen – såsom rätt-
visa och samhällsintressen i stort – som också bör beaktas och ibland väga 
tyngre.3001

När det gäller (tankekonstruktionen) ”brottsoffrets bästa” är samhäl-
lets intressen på ett tydligare sätt överordnade, och det handlar främst om 
hur brottsoffrets intressen bäst kan tillgodoses som inom samhällsintresset 
att beivra brott. Här har i avhandlingens utgångspunkter frågan lyfts fram 
och genom framställningen analyserats vilka åtgärder till följd av utsatt-
heten som brottsoffret kan anses vara bäst betjänt av när brottsoffret är 
ett barn. Det har konstaterats att när barn- och brottsofferperspektivet 
förenas, ett flertal faktorer (rimligen) är gemensamma. Utmärkande för 
den typ av brottsoffer som behandlas är att förövaren är en förälder och 
att barnet därmed har (kan ha) särskilda intressen i förhållande till vad 
bestraffning av förövaren avser åstadkomma och att somliga påföljder kan 
straffa brottsoffret indirekt (detta gäller särskilt bötesstraff). Det har också 
framhållits betydelsen av att rättssystemet tillgodoser barns rätt till till-
gång till rättsväsendet, genom förfaranden som anpassas till barnet på alla 
nivåer, inte minst genom att barnet får möta specialister . Brottsoffrets behov 
av förklaringar till det inträffade och upprättelse genom ansvarstagande 
från gärningsmannens sida, är i princip frågor som är ovidkommande för 

2998. Exempelvis kan 6:1 FB betraktas som ett förtydligande av barnets bästa enligt 6:2 
a FB. Se Schiratzki (1999) s. 976 f.

2999. Leviner (2011) s. 285.
3000. CRC/C/GC/13 p. 61.
3001. Se t.ex. Brandin Berndtsson & Juhlén (2008) s. 49 och SOU 1997:116 s. 128.
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straffrättssystemets räkning.3002 Då brottsoffret har små möjligheter att 
själv förfoga över straffprocessen – och med tanke på den betydelse som 
offret har för straffrättssystemets funktion (möjlighet att lagföra) – kunde 
dock krävas att även barn som är offer ges möjlighet till ett välinformerat 
deltagande, om så lämpligt, samt att rättsväsendet tar hänsyn till att även 
barn kan vara målsägande. Detta kan också inkludera de särskilda skydds- 
och förbättringsintressen som barnet kan ha i förhållande till påföljden och 
dess verkställighet.

Hollander har anmärkt att principerna om barnets bästa och barnets 
rätt att komma till tals tycks ha blivit ”barnrättens ikoner”3003 och kon-
staterat att barns svaga rättsliga ställning i förhållande till både föräldrar 
och samhälle behöver kanske sådana ikoner. Det är tydligt att barnkon-
ventionen har varit avgörande i att ur- och särskilja barnets rättigheter 
från familjeenheten och att konstruera barn som oberoende aktörer och 
rättighetsbärare.3004 Det får dock anses tveksamt om barnets bästa (som 
ikon) verkligen (som princip eller begrepp) bidrar till att förverkliga bar-
nets rättigheter. Samma bör anmärkas i förhållande till politiska strävan-
den att barnkonventionen inte endast ska arbetas in i svensk rätt (såsom är 
vald strategi; att använda den som ett instrument för fortgående förändring 
i syfte att förbättra barnets ställning) utan dessutom den ska inkorporeras 
och göras direkt tillämplig i svensk rätt. Som skäl för inkorporering har 
bland framförts att barnets ställning ytterligare skulle förstärkas, att barn-
konventionen skulle få självständig plats i den rättsliga argumentationen, 
att dess bestämmelser skulle tas på större allvar och få större genomslag i 
praktiken och att det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfat-
tare om barns behov och rättigheter.3005

Kanske behövs detta, men min mening, som citatet i avsnittets inledning 
antyder, är att vad barnets rättigheter (eller barnrätten) främst behöver är 
inte ikoner eller steroidinjektioner: Barnets utsatthet och rättsliga sårbarhet 
i den problematik som här studeras kräver snarare än stora ord (påfallande) 
många små förbättringar, anpassade efter problemets förutsättningar.

I förhållande till barnets skydd mot alla typer av våld (art. 19) är barn-
konventionen (och Barnrättskommittén) därtill inte tydligare än svensk 
lagstiftning: I skyldigheten att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, admini-
strativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda 
barnet – innefattande effektiva förfaranden för såväl upprättandet av soci-
ala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet 
nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifie-
ring, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning 
av fall samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande – är 

3002. Se t.ex. Nielsen (2000) s. 239 f.
3003. Hollander (2004) s. 73.
3004. Se även Cass (1992) s. 140.
3005. Se t.ex. Leviner (2011) s. 356 f. och Eklund (2004) s. 29 ff.
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fortfarande fråga om att presentera en balansakt i förhållande till barnets 
rätt till sina föräldrar och familjeliv respektive rätt att skyddas från våld 
och övergrepp, samt ett val av vilka åtgärder som är bäst verkande.

I sin kommentar till art. 19 barnkonventionen framhåller Barnrättskom-
mittén utgångspunkten att barnet är en rättighetsbärande individ och att 
artikeln ska tolkas utifrån barnets rätt till respekt för värdighet, liv, överlev-
nad, välbefinnande, hälsa, utveckling, delaktighet och icke-diskriminering. 
Det krävs enligt kommittén ett paradigmskifte från angreppssätt där barnet 
betraktas som ett objekt i behov av vård och hjälp, till utgångspunkten att 
barn är rättighetsbärare med en icke-förhandlingsbar rätt till skydd, vilket 
i sin tur förutsätter skyldighetshavare som utvecklar sin kapacitet att möta 
och uppfylla barnets rättigheter.3006 I relationen till barnets rättigheter ska 
därför framhållas, och uppgraderas, barnets rätt till det yttersta av resurser 
för (utredande i syfte till ett) tillgodoseende av trygghet  och frihet från våld 
och andra övergrepp i uppväxtmiljön.

Samtidigt med att underordna betydelsen av att barnkonventionen 
inkorporeras i svensk rätt, finns dock enligt min mening skäl att förespråka 
aktivitet i förhållande till barnkonventionens tilläggsprotokoll angående 
en internationell klagomålsmekanism.3007 För den faktiska efterlevnaden 
av mänskliga rättigheter är centralt att det finns en möjlighet för individer 
att få sin sak prövad av en oberoende instans. Med Singer kan noteras att 
lagstiftaren har gett uttryck för ett litet tvehågset förhållningssätt när det 
kommit till frågor som att ge barnkonventionens artiklar verkligt genom-
slag i praktiken. Till detta hör särskilt barnets utövande av sina rättighe-
ter i familjerättsprocesser och i vissa mål och ärenden enligt LVU.3008 För 
att barnet ska kunna hävda sina rättigheter och intressen i förhållande till 
vårdnadshavare som har motstående intressen (dvs. dess legala ställföreträ-
dare) krävs att barnet ges tillgång till ett oberoende juridiskt ombud . När 
saken handlar om markeringar, är det värt att framhålla att det i 1:2 RF 
stadgas att det allmänna ska verka för att barns rätt tas till vara.

7.3.2.3 Det svenska barnskyddssystemet

”Discerning readers quickly noted the error of my seafaring analogy. 
Unlike a ship at sea, which requires the leadership of a single captain, child 
protection thrives only when leadership is dispersed. No single discipline 
has all — or even most — of the answers.”3009

Detta avslutande kapitel inleddes med frågan om vilken aktör som är ansva-
rig vid fråga om barns utsatthet för föräldrars våld och övergrepp. Med 
hänvisning till den livbåtsmetafor som tecknats avseende det amerikanska 

3006. CRC/C/GC/13 p. 59.
3007. Se ovan avsnitt 2.2.1.4, FN, A/RES/66/138.
3008. Se Singer (2012) s. 75 f.
3009. Myers (2002) s. 565.
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barnskyddssystemet, ställdes frågan om vilken disciplin som bör vara vid 
livbåtens roder. Utifrån här studerade förhållanden kan snarast sägas att 
straffrätten och socialrätten har – och haft – två skilda livbåtar. Medan på 
det socialrättsliga området barns utsatthet för föräldrars våld och över-
grepp kan ha inrymts i skrivningen ”barn i fara att bli vanartade” och 
senare (i 1960 års lag) mer tydligt som ”barn som misshandlas i hemmet 
eller eljest där behandlas på sådant sätt, att hans kroppsliga eller själsliga 
hälsa utsättes för fara”, har straffrättssystemet hanterat på olika sätt för-
äldrars fysiska, psykiska och sexuella övergrepp respektive försummelse. 
Även om samrådsgrupper mellan socialtjänst och polis i ärenden där barn 
far illa har funnits i ett flertal decennier, är det först på 2000-talet som sam-
verkan under gemensamt tak – i samma livbåt  – på allvar har aktualiserats.

Frågor ställda kring livbåtsanalogin har dock, som citatet ovan vill 
poängtera, ett grundläggande fel då en livbåt (av äldre snitt) inte har något 
roder utan endast förs framåt av koordinerande årtag: Ifråga om skyddet 
för våldsutsatta barn är ledarskapet är fördelat. Det kan i anslutning till 
detta konstateras att den intressebärare som i de inledande utgångspunk-
terna benämndes samhället, är en kluven part. Det finns två samtidiga sam-
hällsintressen och dessa kan i vissa situationer vara motstridiga; exempelvis 
vad gäller polisanmälan  av brott i relation till betydelsen av samförstånd 
och samarbete med föräldrar. I det sammanhang som studeras kan därmed 
identifieras ett fempartsförhållande .3010

Det saknas enligt min mening skäl att förespråka att samhällets olika 
intressen – de skilda vägarna att ingripa – borde sammanjämkas eller 
sammanföras, utöver det tydliga behovet av samordning av utredningar. 
Den rättsliga regleringen har, som framhållits, olika syften och funktioner. 
Intressant att notera är dock att det i England nyligen har framförts förslag 
om att den straffrättsliga respektive den socialrättsliga (eller i detta fall 
mer korrekt, civilrättsliga) regleringen avseende försummelse borde göras 
likalydande (omfatta samma förhållanden).3011 Bakgrunden till detta är att 
den straffrättsliga bestämmelsen rörande försummelse endast avser fysisk 
skada på barn, och därmed inte täcker de icke-fysiska skador som forsk-
ning visat att försummelse ofta leder till. Därtill framhålls att de skilda 
definitionerna för de barnskyddande respektive brottsutredande myndig-
heterna skapar praktiska svårigheter.3012

Den främsta poängen värd att betona vid liknelse till en besättning är – 
enligt min uppfattning – att vid ingripanden mot föräldrars våld mot barn 
har ingen disciplin ensam alla, eller ens de flesta, svaren. Det mest påtagliga 

3010. Det skulle då vara samhället genom straffrätten, samhället genom socialrätten, bar-
net, den förövande föräldern och den icke-förövande föräldern.

3011. Butler-Sloss & Hoyano (2013).
3012. Från kriminaliseringen avses dock undantas sådana sårbara gärningsmän som är 

i behov av råd och stöd snarare än straff för sitt beteende; genom ett oaktsamhetsrekvisit 
(”recklessly”) skyddas föräldrar vars handlande eller underlåtenhet berodde på mental inka-
pacitet eller ursäktlig okunskap i föräldrarollen. Se Butler-Sloss & Hoyano (2013).
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är allas ansvar att lyssna och agera. Utifrån de brister som studier redovisat 
framträder särskilt de skilda myndigheternas ansvar att med hög kompe-
tens och prioritet utreda framkomna misstankar: Barn ska varken behöva 
växa upp med våld och övergrepp eller utsättas för orättfärdiga ingripan-
den. Den rättsliga regleringen är av avgörande betydelse för de åtgärder 
som kan vidtas av socialtjänst, polis och åklagare domstol, men också för 
sjukvård, psykiatri och alla övriga aktörer. Lika betydelsefullt är att den 
rättsliga regleringen uppdateras och utvecklas utifrån kunskap och erfa-
renheter, inte minst i när det gäller forskning om orsaker, behandling och 
förebyggande av våld och övergrepp mot barn.3013 Forskningsbehovet i den 
grundläggande frågan om varför är tydligt.

I ett flertal utredningar och utvärderingar har därtill föreslagits att ett 
nationellt kunskapscentrum  för frågor som våld och övergrepp mot barn 
bör upprättas3014 vilket borde vara en självklarhet på ett område som präg-
las av såväl hög grad av komplexitet som starka grundläggande samhälls-
intressen.

En målsättning i denna avhandling har varit att identifiera problempunk-
ter som aktualiseras när den som utsätter barnet för våld och övergrepp 
är samma person som familjerättsligt har att svara för dess trygghet och 
omsorg. Även om jag inte har gjort anspråk på att vara heltäckande eller 
uttömmande, visar framställningen att ämnesområdet rymmer en mängd 
sammansatta rättsliga frågor och svåra avvägningar. Dessa utgör angelägna 
uppgifter för fortsatt forskning. Avslutningsvis kan konstateras att många 
små förbättringar – anpassade efter problemets förutsättningar – är nöd-
vändiga för att rättssystemet ska kunna tillgodose det väl säkerställda rätts-
liga skydd som barnets utsatthet och rättsliga sårbarhet kräver.

3013. Se t.ex. Fattah (1992) s. 16 angående detta.
3014. För exempel av det slaget se t.ex. Socialstyrelsen m.fl. (2008) s. 78, Kaldal m.fl. 

(2010) s. 66, Landberg (2012) s. 19 och prop. 2006/07:129. Socialstyrelsen har i sin analys 
av frågan år 2012 bedömt det föreligga behov av nationell, tvärsektoriell och tvärprofessio-
nell samordning av kunskapsspridningen avseende barnmisshandel (våld mot barn som ingår 
i barnahusens målgrupp), och framfört att behovet bäst tillgodoses i Socialstyrelsens egen 
regi, Socialstyrelsen (2012d) s. 7 f. Andra har i sammanhanget förordat ett nationellt Barn-
fridscentrum som – i likhet med Nationellt centrum för kvinnofrid – är både forsknings- och 
verksamhetsanknutet. Se även FN:s särskilda representant på området, FN A/HRC/19/64.
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Summary: Legal Interventions for 
Child Abuse Victims

This thesis concerns legal interventions for child abuse victims. The Swedish 
legal system provides for two distinct pathways for legal intervention in cases of 
suspected child abuse at the hands of parents or guardians. One avenue of inter-
vention is social law. If measures agreed by the child’s legal guardian(s) under the 
Social Services Act (2001:453) are insufficient for the protection of the child – and 
if a substantial risk to the child’s health or development is deemed to exist – then 
the child can be placed in protective custody under the Care of Young Persons (Spe-
cial Provisions) Act, (1990:52, henceforth referred to as LVU). The other avenue 
of intervention is criminal law, where crimes against children are investigated and 
enforced as criminal offences. Sometimes only one of these pathways becomes rele-
vant, sometimes both.

The two distinct pathways involve a number of different regulations in seve-
ral areas of law. In the regulation itself, as well as in the application of the law, 
there is a borderline area where different beliefs, perspectives and actors meet, and 
where different – sometimes irreconcilable – interests must be balanced and resol-
ved. Essentially, parental violence against children is dealt with either as a social 
problem or as a crime. Either the parental wrongdoers are viewed as dysfunctional 
people in need of care and treatment, or they are considered and reacted to as cri-
minals who deserve punishment. In these two opposing viewpoints, attributable to 
the criminal law and social law areas, there are contrasting ideas about how child 
abuse ought to be addressed and remedied.

In chapter 1, the subject, context, purpose, method and starting points of the 
thesis are outlined. In this thesis, an integrated approach is taken to the question of 
how the Swedish legal system provides for judicial intervention, using a wide con-
cept of violence including physical violence, psychological violence, sexual abuse 
and neglect. This wide approach is also consistent with the UN Convention of the 
Rights of the Child (the Child Convention, art. 19.) Although violence and abuse 
against children may occur in many settings, this thesis deals solely with parents’ or 
legal guardians’ violence and abuse against children. The purpose of this distinction 
is to be able to uncover and analyse the conflicts of interest that potentially exist 
between parents’ rights and children’s rights, and the particular problems that – in 
different areas of law – may arise from the suspicion of child abuse.

The aim is to describe how the legal regulation of interventions for child abuse 
victims is structured, analyse the regulatory framework and its practical applica-
tion, as well as to highlight what interventions can accomplish in relation to the 
child victim’s rights and interests. The legal landscape is mapped as follows:

1. Legal grounds for interventions. I investigate the grounds for intervention under 
social law and criminal law. This includes identifying and analysing which 
actions and situations are captured by the legal system and warrants the use of 
coercive power. It also includes illustrating the characteristics, basic thoughts 
and purposes of the two legal areas.
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2. Legal processes. I examine how the legal processes are – or are not – regulated, 
and how the legal proceedings in court are regulated. This involves the investiga-
tive process under criminal law (preliminary investigations) and the investigative 
process which seeks to fulfil the obligation of the society to intervene to protect 
and support children (child welfare investigations). I also examine the formats 
for the legal proceedings; both the criminal court proceedings and the procee-
dings in a child welfare case.

3. The outcomes of the interventions and the child victim’s protection against furt-
her victimisation. In order to analyse the intended outcomes of the two ways to 
intervene, I explore the measures seeking to achieve those outcomes – namely 
the actions by social services to support and protect children at risk, and the 
enforcement of punishments under the criminal law system.

I map the regulation in force using a legal science method based on studies of the 
law itself, preliminary legislative work, legal practice and doctrine. In addition, I 
analyse the legal landscape from the perspective of the child victim and its rights.

Chapter 2 presents the background and platform for the continued exploration 
of the subject matter. An outline is provided of the factors of importance in the stage 
preceding that where the situation of a child at risk is brought to the attention of 
authorities and where the legal system is activated. This involves providing a sketch 
of the current knowledge regarding the type and nature of the violence and abuse.

The relationship between parents and children – and between children, parents 
and society – is brought to a head in the case of child abuse. It is integral to the 
background and starting point of the thesis that the child victim has rights and inte-
rests which must be assured in a context of balancing other interests. Perpetrators 
of violence or abuse against children could be the child’s parent or parents. When 
a non-abusing parent is recognized a four-part relationship may be relevant: the 
child, the abusing parent, the non-abusing parent and society.

Society, here represented by the state criminal law system and the municipal 
social welfare authorities, has interests reflected in the very foundation of how 
the law is formulated: A duty and a possibility to intervene in a certain way under 
certain defined circumstances. While the duty to intervene to protect a child at risk 
of violence follows from article 3 of the European Convention on Human Rights 
(ECHR), article 8, which serves to protect against interference in their private and 
family life, must also be adhered to. Overall, the interventions by society must 
protect those subject to the law from arbitrary use of state power, i.e. the right to 
legal certainty. In relation to the interventions analysed in this thesis, the rights of 
legal guardians can be infringed – and thus require protection – during the investi-
gative phase, as well as throughout judicial proceedings and in the enforcement of 
judgments.

Legal guardians (in most cases the child’s parents) thus have rights and duties, 
both in relation to the child and in relation to society. They have the right and obli-
gation to decide in matters concerning the child’s personal affairs; the legal guar-
dian is the child’s representative in legal matters. Duties also include to ensure that 
the child’s needs for care, supervision, security and a good upbringing are satisfied, 
and that the child is treated with respect for its person and individuality and not 
subjected to corporal punishment or other degrading treatment. The latter, enacted 
in 1979, is referred to as “the anti-spanking law” (Parental Code 1949:381, hence-
forth FB, 6:1).

Central to this thesis is the abused child. The rights of the child victim include 
the right to its parents and to family life; the right to protection against violence 
and abuse; the right to effective judicial protection; the right to access to justice; the 
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right to a fair trial and to be heard; the right to effective remedy and reparation; the 
right to compensation; the right to receive help and support; the right to act and 
participate in expressing complaints; and the right to rehabilitation after being a 
victim of abuse. The overarching principle of the “child’s best interests” is discus-
sed, as well as a notional concept of the “victim’s best interests”. In the context 
of the subject matter of this thesis, the child victim can have many different (and 
sometimes contradictory) rights and interests.

The child’s situation as a victim of parental violence – and the victim’s situation 
as an underage child of abusing parents – forms a fundamental starting point for 
my analysis. Within the context of the thesis, the legal position of a child is derived 
partly from physical age and party from blood or family ties. The abused indivi-
dual’s identity as a child, due to its age, is significant for defining that individual’s 
role in several processes: for example in relation to the right to be heard, the use of 
recorded interviews in court and the need for a representative. The abused indivi-
dual’s identity as a child in relation to its parents is pertinent as it affects the possibi-
lity to intervene in the family life and interfere with the rights of the legal guardian, 
and consequently also the child’s access to protection, support and remedy as a 
victim. Given that children depart from the norms which define the ideal legal sub-
jects, an analysis departing from the position of the child victim aims to shed light 
on different obstacles and opportunities in this context.

It is not only of interest what intervention measures are provided for, but also 
what the interventions aim to achieve (and not) in relation to the rights and inte-
rests of the child victim. A fundamental premise in my analysis of the results and 
consequences of intervention in relation to the abused child is that the legal system, 
by providing different solutions to the issue of parental violence, can in separate 
ways ensure that the child’s and the child victim’s rights, interests and needs are 
protected and satisfied.

Several earlier studies – based on interviews with abused children – have found 
that the majority of children who have been the victims of violence and sexual 
abuse at the hands of a parent or parents have only two main wishes: For the abuse 
to stop and for the family to function again. In light of this, it has been concluded 
that society’s intervention measures must offer a better situation for the abused 
child than the situation it is currently in (Irgens & Moqvist 2002; Mullender et 
al 2002; Gal 2011). Aspects such as these form the lens through which I examine 
how the Swedish legal system intervene (and does not intervene) against violence 
and abuse committed against children by parents and what results and gains are 
achieved (or not achieved) for the abused child.

As a first step in determining the legal grounds for intervention in cases of paren-
tal child abuse, fundamental questions regarding the social law regulation in gene-
ral, and the child welfare laws in specific, are outlined in chapter 3. It is fundamental 
in this respect that the local municipalities are responsible for providing support and 
assistance to people in vulnerable situations through the social services. According 
to the Social Services Act (1:1) the social services shall, on the basis of democracy 
and solidarity, promote the individual’s economic and social security and – taking 
into account the individual’s responsibility for his and others’ social situation – focus 
on unlocking and developing individuals’ and groups’ own resources. Activities shall 
build on respect for human autonomy and integrity. This means that the legal guar-
dian must approve and decide on which measures are taken to support and protect 
the child. If a child in its home is suffering a substantial risk of harm to its health 
or development – due to physical or psychological violence, exploitation, neglect or 
some other circumstance at home – the child shall be placed in protective custody, 
according to LVU. This requires that the needed care can not be given to the child 
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with the consent of his or her legal guardians and, if the child is 15 years old, by 
him- or herself.

The review in this dissertation of the history of Swedish child welfare laws 
shows that – ever since the first child welfare law of 1902 – the laws have evolved 
in many different ways while retaining a couple of its fundamental characteristics. 
From having focused only on “the raising of maladjusted and morally neglected 
children”, the child welfare law of 1924 came to include another group of child-
ren: Children who were abused in the home or subjected to severe neglect or other 
injury to life or health. The means employed to remedy the situation where such 
circumstances existed were by this time to reprimand the parents, warn the malad-
justed child and impose corporal punishment, restrictions and supervision on the 
wayward child. If this did not help, the child could be placed in protective custody, 
either in a private home or in a childcare institution. This has (with a later per-
spective) been labelled a “thumbscrew technique”.

In 1980, the social services underwent a fundamental reform with a new emp-
hasis on solidarity, emancipation, personal development and the free and generous 
availability of treatment, service and care. In the case of abused children this would 
take the form, for example, of appointing a contact family to support and help 
the child or the child’s family. Placing children under compulsory care on the basis 
of LVU is today, after the reform, the only coercive measure available aimed at 
ensuring that a child is safe and cared for – while the parents, voluntarily and with 
society’s help, address and stabilise their situation.

Since Sweden ratified the UN Child Convention in 1989, changes have been 
made to existing legislation to fulfil its requirements. Changes were made, for 
example, in order to provide that the best interest of the child is to be taken into 
account, and sometimes be the decisive factor, in child welfare situations and also 
to incorporate a freedom of expression for children. The legislator has also high-
lighted the social services’ responsibility to provide support to victims of crime, 
including children who witness violence by, or against, persons close to them. In 
order to make sure that the child’s need for (and right to) social welfare measures 
and psychological treatments are satisfied, the social services has, since 2012, been 
afforded the legal possibility to execute an intervention measure with the consent 
of one legal guardian alone, if this is deemed necessary in view of the best interests 
of the child, as provided under FB (6:13 a).

One of my arguments in this chapter is that the wording of the justifications for 
care under the LVU is somewhat problematic. It requires that the child – due to phy-
sical or psychological violence, exploitation, neglect or some other ill-treatment in 
the home – is subjected to a substantial risk of harm to its health or development. In 
order for these requirements to be fulfilled, violence or some other ill-treatment in 
the home must have taken place, but what is not required is that the child must have 
been harmed. In light of today’s knowledge, it would rarely be accurate to state that 
a child can be subjected to physical abuse, some forms of psychological abuse and 
sexual abuse without suffering harm to its health or development or, at least, being 
at risk of such harm. In practice therefore, an assessment is made whether an iden-
tified situation of abuse is liable to re-occur. It is also unclear which timeframe the 
law refers to in relation to the requisite of a substantial risk of harm: An assessment 
regarding a future risk of harm will have different outcomes depending on whether 
the perspective is short-term or more long-term.

Compulsory care of children is to cease when it is no longer needed – that is the 
only guidance the law provides with regards to the duration of the care (21 § LVU). 
This is in my opinion both a clear and a flawed rule. In cases of a substantial risk of 
harm from violence and abuse, the child’s primary need is to be protected from its 
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legal guardian(s) (its abuser(s)). Strictly speaking, the need for care therefore ceases 
when the child is removed from the home.

However, the need for care continues as long as there is a risk that the child will 
again be subjected to violence and abuse in its home environment. Case law refer-
red to illustrate that the assessment of whether the abuse has ceased may be based 
on – or at least supported by – the fact that a child’s legal guardian, who was not 
able to protect the child from abuse at the material time, has since acquired such 
an ability. Another circumstance that can be a determining factor is that the family 
has had a new child and that this child has not been abused. Circumstances which 
may prove significant are also the attitude and approach of the legal guardian to the 
situation which caused the child being placed in compulsory care.

It is in my opinion crucial – in order to ensure the right to family life, to ensure 
legal certainty in regards to the legal guardian and the child, as well as to ensure the 
child’s right to protection – that it is clearly specified in the case at issue what must 
have changed in relation to the legal guardian’s (in)ability to satisfy the child’s need 
and right to protection in order for the compulsory care to cease. The law currently 
makes no provision for this. In this context, it is also relevant that when the child 
has lived in the same foster home for three years, the Social Welfare Committee is 
required to assess whether the legal guardianship should be transferred to the foster 
parents.

To ensure a stronger legal protection for children, it has been proposed (and 
rightly so) that a more precise regulation is brought into force regarding the best 
interests of the child in relation to the ending of compulsory care. One of the 
factors to take into account in assessing the best interests of the child could be the 
strength of the bond that the child has with its new home, compared to its bond 
with its biological parents (SOU 2000:77). In this respect, it should be noted 
that the child’s right to parents and family life must, first and foremost, refer 
to the biological parents, but can also refer to the child’s new family and home 
environment.

The progression of the protective custody case – starting from a report to the 
social services, the social services’ investigations, proceedings in the administrative 
court and ending in the how the protective custody is arranged and how the child 
is protected – is examined in chapter 4.

It is fundamental to investigations and child welfare that persons working in 
positions where they come into contact with children have an obligatory duty 
to report a suspicion or knowledge of child abuse to the social authorities. Even 
any person who suspects or gains knowledge that a child is being abused should, 
according to law, report this to the social authorities. If the social services, through 
reports or otherwise, become aware that a child is potentially being harmed, they 
have an obligation to look into the child’s situation and assess the need for measu-
res. The child’s legal guardians have the right to make decisions in respect of their 
child, but the social services have the right, within the context of an investiga-
tion, to decide to interview the child, even without the consent or presence of legal 
guardians. The social services are also entitled to consult experts and initiate the 
contacts needed to assess the need for measures.

If and when the social services considers that a child should be taken into care 
under LVU, the municipal Social Welfare Committee will submit an application to 
the administrative court. The court will then consider the case and decide whether 
the child is to be taken into care. When a question of the compulsory taking into 
care of a child arises in the investigation, the child has the right to a legal repre-
sentative (a public counsel) to protect the child’s interests in the case and defend 
its rights. In practise, there is room for a very broad discretion in assessing when 
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an investigation becomes focused on LVU, i.e. when consent can not be secured to 
ensure that a child receives the required care. The fact that it is not legally clear 
when the child acquires the right to a representative is pointed out as a deficiency 
in the law relating to children’s rights.

It has in previous studies been suggested that the fact that a legal representative, 
is often appointed only at a very late stage of the investigation can be explained by 
the experience that such an appointment may be perceived by the legal guardians 
as being a hostile measure; the measure then having a counterproductive effect to 
the aim of the process which is to arrive at a consensual solution (Kaldal 2010; 
Leviner 2011). Studies have also shown that the key principle that measures should 
always be taken with the consent of the legal guardians, makes the investigation less 
investigative in nature and more supporting and motivating (Leviner 2011). This is 
a problematic situation from the point of view of the protection of children since 
the court – in assessing whether the requisites for intervention under LVU have been 
met – requires a sound and complete basis of information on which to rule.

When the Social Welfare Committee has made an application to activate LVU, 
the administrative court calls all parties involved to a verbal hearing. The child is 
rarely present at the hearing. The regulation (LVU) states that a child may be heard 
in court, provided that this is not liable to harm the child. Since the child’s account 
of events – when one exists – often is central to the proceedings, I argue that with 
procedures more adapted to children, the child’s participation would strengthen the 
quality of the information and evidence before the court and thus make the procee-
dings safer for all parties involved. Considering that compulsory care under LVU is 
the last resort – and the only means – for the social services to remedy a situation 
where the legal guardians do not consent to the care, the skill of the social services 
in conducting investigations is also of critical importance.

The municipal Social Welfare Committee decides how the care should be 
arranged and where the child should live during the period of care. The most com-
mon form of placement is a foster home. Every six months, the Committee is to 
assess whether the care arrangements can be discontinued. The Committee is to 
carefully monitor the care of the child, which includes visits in the foster home, 
private dialogue with the child and conversations with both the foster carers and 
the legal guardians. In particular, the Committee must pay attention to the child’s 
health, its social behaviour, its progress in school and relations to persons close to 
them.

Given the purpose of the care, it is my opinion that the follow-up is inadequate. 
The basis to terminate care arrangements is linked to the reasons why the care 
situation arose. Just as the dual mission of the social services to work with the legal 
guardians to create a better home environment, and, at the same time conduct an 
investigation of a high enough quality to satisfy both the court and to satisfy the 
child’s need for protection, is a paradox, so is the follow-up: How well the child is 
doing in the foster home is in itself irrelevant (in this regard, but of course impor-
tant in other respects) as the care is to be discontinued as soon as the abuse in the 
family home has stopped.

Viewed as a whole, and from the perspective of the child victim, there are strong 
arguments in favour of a transition to a child protection legislation. Currently, 
the legislation is awkwardly positioned in the middle – inbetween tradition and 
renewal. The modern way of seeing children as entitled to certain rights is contras-
ted with the ideology of a voluntary family-supporting system. A disjointed image 
of the child victim emerges in this context.

Throughout the majority of the sub-chapters in this part (chapters 3–4), the 
reflection is made that the regulation is not sufficiently adapted to satisfy the child’s 
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right to protection from parental violence and abuse. If the legal guardian does not 
consent to what is deemed as being necessary care measures (in the case of abuse 
this will particularly include protection) and the situation is not considered serious 
enough to warrant intervention under LVU – or if an LVU application is rejected – 
the social services is not able to intervene on behalf of the child. This gap between 
voluntary versus compulsory action has also been the subject of much debate both 
in research and law-making context.

Furthermore, to separate a child from its legal guardian is a very intrusive mea-
sure. The separation is also counter to the child’s right to its parents. Less intrusive 
measures than the compulsory care of the child may not be taken without the con-
sent of the legal guardian: The legal guardian cannot be forced to become a better 
parent. However, for LVU to function well as a temporary protection regulation, I 
argue that it’s necessary that measures are also aimed at the child’s parents.

As a second step in describing the legal grounds for intervening against parents’ 
abuse against children, criminal law is dealt with in chapter 5. Relevant rules in the 
special and general parts of criminal law, as well as sentencing rules, are dealt with.

Criminalisation is often viewed as a last resort (ultima ratio), to be used in 
the outermost cases and only for especially protection-worthy interests. Under the 
“neoclassical” approach, with a strong position at least in criminal law doctrine, 
criminal law should be used restrictively. It is argued that the main task of criminal 
law is not to contribute to solving social or societal problems.

The review of the development of the criminal law regulation with regard to 
violence and abuse against children shows that sexual crimes against children have 
a history of shame and guilt. Not until 1937 was the law changed to allow impunity 
for the abused children. From this point the criminalised area has gradually expan-
ded. Sexual acts against children are today covered by specific regulations based on 
the premise that those under 15 should have an absolute criminal law protection 
against all forms of sexual acts. In respect of the analytical starting points of this 
thesis (child in two senses – by virtue of age and family/blood ties), the role of the 
perpetrator of child sexual abuse as parent can be of relevance in the evaluation of 
the situation. One example in this regard is that sexual abuse of children is often 
committed in situations linked to physical intimacy, such as bathing or bed-time 
routines. The perpetrator can then take advantage of the emotional and physical 
intimacy and choose to label its transgressions as “games”. At the same time, it 
must be remembered that in the daily care for a child, there is significant room for – 
non-sexual – physical intimacy.

Regarding physical abuse of children, the 1979 spanking ban was a milestone 
in terms of the criminal law reactions. From the year 1982, when a rule limiting 
prosecution was repealed, parents’ physical chastisement against children can be 
prosecuted, provided that the act is punishable as assault (or molestation, or cau-
sing bodily injury or another provision) according to the Penal Code (1962:700, 
henceforth BrB). A specific question of importance in this context is also that the 
scope for prosecuting crimes of causing bodily injury or illness (3:8 BrB) and crea-
ting danger to another (3:9 BrB) is greater in relation to actions by a parent (legal 
guardian) – given that parents are responsible to care for and protect their child – 
than in relation to acts by persons without that responsibility. A legal guardian can, 
for example, be held responsible for not taking due care in supervising a child or 
for not taking preventative action to ensure that harm does not befall the child, as 
well as for – out of gross neglect – placing the child in lethal danger or in danger of 
bodily harm or serious illness.

Furthermore, the legal guardian’s position as a “guarantor of safety” for the 
child means that a legal guardian who does not intervene to protect the child from 
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abuse incurs criminal liability in respect of his/her passive complicity and failure to 
act. In case law referred to, legal guardians have been prosecuted for accessory to 
crime or failure to act only in cases of (severe) physical abuse.

Most crimes involving psychological abuse of children are regulated in chapter 
4 of BrB. The fact that the victim is a child (and not an adult) is relevant in this 
regard. For example, to lock a child in a space and bar the door for a period of 3–5 
minutes or to confine a child in a wardrobe for 5–10 minutes as a punishment may 
constitute unlawful deprivation of liberty (4:2 BrB). Children do not have the same 
possibilities to act in such a situation compared to an adult; less will therefore be 
required to unlawfully deprive a child of its liberty. To briefly confine a child in an 
airing cupboard or similar may also constitute molestation (4:7 BrB). A decisive 
factor is whether the act was disrespectful and degrading. Therefore, even if the 
laws do not prescribe a context, the features of the act (e.g. that the person confi-
ned was a child and the person confining an adult) are of importance. This is also 
highly relevant when implementing the provision on unlawful coercion (4:4 BrB). 
A parent’s discretion to make a child tolerate, or do something, is, given that it is 
responsible for meeting the needs of the child, broader than in such coercion against 
another person. A child may be forced to tolerate being carried, undressed etc. Cen-
tral to the provision, however, is that the coercion is unlawful, i.e. that is achieved 
through abuse, other violence or threat.

Overall, the exemplifying case law shows that the space for the criminal pro-
secution of child abuse may, at least in theory, be greater than initially envisioned. 
Most of what is described as mental or psychological neglect and lack of care – e.g. 
failing to meet the child’s basic needs of attention, nurturing, guidance, encoura-
gement and education, lack of care related to hygiene, season-appropriate clothing 
and failing to protect against harmful exposures – fall outside the punishable area. 
The same applies to psychological violence to the extent that violations and threats 
to the child’s personal property or dignity (as disparaging and insulting words, 
degrading treatment, intentional emotional distress, isolation, ridicule, etc.) are not 
covered by any of the crimes against liberty and peace (ch. 4 BrB); or as insulting 
behaviour (5:3 BrB, though with prosecution restrictions) or inflicting damage or 
trespass (12:1–2 BrB).

Regarding neglect, it has been held in legislative deliberations that where a child 
has been neglected by its legal guardian(s) so severely so as to justify criminalisa-
tion, the neglect has rarely been intentional. It is often the case that the parents – 
due to their own psychological or other problems – have not been competent or 
capable of fulfilling their responsibilities towards the child. The view has therefore 
been that there are insufficient reasons to direct the condemnatory and distancing 
effect of criminal law against parents who neglect their children as a result of their 
own problems or who abuse their children psychologically in less serious cases.

Chapter 5 also contains a section on sentencing. Punishment is justified by the 
individual, through his or her behaviour, having deserved it. An important factor 
in sentencing is the penal value of the crime or crimes committed (29:1 BrB). In 
assessing the penal value, certain aggravating circumstances shall be given special 
consideration. Among these, and of relevance to this thesis, are whether the accused 
exploited some other person’s vulnerable position or that person’s special difficul-
ties in protecting himself; whether the accused grossly exploited his position or 
otherwise abused a special confidence or trust; and whether the crime was aimed to 
injure the safety and trust of a child in its relationship to a person it is close to (29:2 
BrB). In determining sanctions, certain preventative concerns in respect of the indi-
vidual should also be taken into account. For example, when deciding on probation 
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it must be considered whether there are reasons to assume that this option will help 
dissuade the defendant from committing further criminal acts.

The chapter on criminal law interventions also includes a section on financial 
compensation. Financial compensation for victims of crime has traditionally been 
viewed as having a restorative function: To recompense the victim for the damage 
incurred and to provide redress. The act to cause a child to witness abuse against 
someone close to it is, today, not covered in any criminal law provision. Instead, in 
2006, a specific right to compensation from the state, a criminal injury compensa-
tion, was established for these children. This financial compensation was intended 
to contribute to the child victim’s sense of restitution for the emotional distress 
caused by the witnessing of violence. However, I find that there are reasons to 
question whether financial compensation can constitute redress for child victims, in 
the same way as for adult victims. Normally, the confirmation the victim receives 
through the meting out by the criminal law system of culpability and punishment 
to the perpetrator is considered central to victims’ redress. Children who witness 
violence should, I argue, not be an exception in this regard; redress is more likely to 
be achieved this way, as opposed to through a financial compensation alone.

Chapter 6 deals with the process of criminal justice, beginning with the police 
report and criminal investigation and culminating in court proceedings and senten-
cing. The chapter also looks at the outcome of the criminal justice process in terms 
of the enforcement of sanctions and the consequences of the intervention for the 
abused child.

In respect of child abuse investigations, there are certain specific regulations, 
and also certain specific issues and difficulties. Since 2009, a Special Representative 
for Children is to be appointed where a crime against a child is suspected which 
may carry a prison sentence, and where a legal guardian is the suspect or where 
a legal guardian may, as a result of its relationship to the suspect, not protect the 
rights of the child (Act on Special Representative for Children, 1999:997). The 
purpose of this act is both to strengthen the rights of the child and to better be able 
to investigate such crimes.

According to the regulation, interviews with children are to be planned and con-
ducted with particular care and attention so as to ensure that the child is not at risk 
of harm. Interviews with children may not take place more times that what is neces-
sary in light of the nature of the investigation and what is in the child’s best interest 
(The Ordinance on Preliminary Investigations, 1974:948, 17 §). The regulation can 
be considered as weak in not requiring specific knowledge in those who interview 
children: It simply provides that interviews should be held by persons who are spe-
cifically competent for the task (18 §). It is likewise (only) a recommendation that 
someone with specific knowledge in child- or interview psychology assists at inter-
views. The latter also presupposes that the child’s testimony is of particular import 
to the investigation and that it is warranted in view of the age and maturity of the 
child and the nature of the crime (19 §). Ensuring that interviews with children 
meet high standards and are conducted in a child-friendly manner so that the child 
feels safe would, I argue, benefit the criminal investigation (society), the victim (the 
child), as well as the suspect (the parent).

In addition, the child must also (inter alia, in accordance with the Child Con-
vention, art.12) be given the opportunity to express its views and to be heard in 
the proceedings affecting it, e.g. with regards to concerns about its safety, how the 
child wish to testify and how it feels about the outcome of the proceedings. This 
is also connected to the right and need for the child victim to be properly and age-
adequately informed during the process.
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Studies and evaluations have shown that police investigations into parental 
child abuse suffer from many, large and systematic weaknesses. It has been shown, 
in essence, that the area is not prioritised, that the main strategy is to close down 
investigations and that only the more serious cases ever reach court. Studies have 
also pointed to a tendency to consider child abuse in the home as a less serious 
offence and primarily as an internal family affair and a social problem (Diesen & 
Diesen 2009).

One of the failings shown, which is also confirmed by case law referred to in 
this thesis, is that interviews with children are sometimes substandard and tech-
nically weak. Flaws of this nature, and a practise of not prioritising child abuse 
cases, is contrary to the very purpose of criminal law in that it risks undermining its 
deterrent effect and rule-setting role in society if certain crimes are not investigated 
properly.

It is common practice to video record interviews with children and for these 
recordings to be later shown in court. Exceptionally, younger children (from about 
9–10 years of age) are heard in court in addition to using a video recording. The 
principle of immediacy applies to criminal court proceedings: Only that which is 
presented during the court proceedings may form the basis for the judgment and the 
members of the court are to take part of evidence directly, rather than in mediated 
form. The fact that childrens’ testimonies are treated differently in this regard – by 
the use of video recordings – inevitably leads to a so-called “evidence handicap” 
which makes the child’s access to justice more difficult. Abuse by parents or legal 
guardians is often difficult to prove. Often there are no witnesses and little evidence 
available other than the statements of a child.

A main conclusion in this chapter is that the legal system can never remedy that 
children are children. The fact that the plaintive is a child must not affect that the 
legal system must satisfy strict requirements and guarantee legal certainty. The cru-
cial question is therefore how the legal system can deal with the fact that a young 
child can not, as a rule, produce a testimony of the same quality as an adult and 
can not, like an adult, appear in court without special considerations being made 
and regulated.

The end destination of the criminal proceeding is the enforcement of the san-
ctions imposed by the verdict. The crimes that fall within the scope of this thesis 
are punishable by fines or prison. Another sanction may be probation, and the 
sanctions may also be combined; e.g. probation can be combined with community 
service or contract care.

When enforcing a punishment, a key interest of the crime victim is safety. If 
the situation and interests of the victim are not taken into account in enforcing 
a punishment, there is a risk that the system becomes counterproductive in that 
the redress experienced by the victim could be spoiled. In cases of parental abuse 
towards a child, sanctions become especially significant as a result of the legal and 
care-giving relationship between the offender and the victim. It should be noted that 
a judgment in a criminal case does not automatically affect custody arrangements, 
i.e. the family relationship established in law between the victim and the offender.

In the final chapter, 7, a parallel analysis of both the social and criminal law 
pathways of intervention serves to illuminate joint and separate issues regarding the 
legal basis for intervention, the investigative processes and the court proceedings, 
as well as the final outcomes of the processes and the protection of the child against 
further abuse.

Regarding the basic ideology, defining features and limitations of the two areas 
of law, their separate purposes are highlighted: While the social services has been 
labelled “the final safety net” – and the possible rescue for neglected or abused 
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children, the criminal justice system has been viewed as the ultimate means of the 
state authority to express condemnation and denounce the act committed by a 
member of society. Where interventions on the basis of social law aim to support 
and protect and to liberate and develop the individual’s own resources, criminal 
law is essentially destructive in its nature focused at meeting a committed evil with 
another evil (punishment). A fundamental function of the criminal law system is 
to act normative, i.e. to cultivate stable and law-abiding behaviour in citizens, to 
draw boundaries for their freedom to act and to guarantee the legal protection of 
the recognised interests of citizens. The socio-political objectives, as expressed in 
social law, build on the primary duty of the welfare state to guarantee social safety. 

In respect of the legal guardian’s duty to protect, and the witnessing by children 
of violence, the problematic situation that arises when a co-parent fails to protect 
is highlighted: An abused parent is also blamed for the violence. In light of the fact 
that the parent who is not abusing – but who does have a duty to protect – may also 
be a victim of abuse, the advantages of criminalising the act of subjecting children 
to witnessing violence are emphasised, as is the need to clarify who is responsible 
for the violent acts. This is necessary, in particular, to enable the Social Welfare 
Committee to discharge its legal responsibility (according to Social Services Act, 
5:11) to “help and support women who are, or have been, subjected to violence or 
other abuse from a family member or person close to them. Such women may need 
help in order to be able to change their situation.” In this context, it is my sugges-
tion that a further section is added to the law – in the interest of clarifying respon-
sibility – to specify, in reverse, that the Social Welfare Committee should also take 
into account that men (or even better, parents) who abuse, or have abused, may be 
in need of help and support in order to be able change their situation.

In my analysis of the two investigative processes and court proceedings, as well 
as in practise, a main focus is on the testimony of the child. It is noted that while 
the social services emphasises the child’s need to express itself and its views, rather 
than the need to obtain information, the criminal investigation places emphasis 
on the child as a source of information. There is consequently a need to upgrade 
the importance of the child as a source of information in the social services inve-
stigations and to upgrade the importance of the child’s right to express itself with 
regards to its participation in criminal law proceedings.

Another aspect which sets the two processes apart is the child’s legal position. 
In a criminal investigation, a special representative is to be appointed for the child 
when the investigation has been initiated. In the consensual social investigation, it is 
less clear – even arbitrary – when a need is deemed to arise for the child to be repre-
sented by a legal representative. This might leave the child without a spokesperson. 
Furthermore, there are requirements with regards to the competencies and skills of 
the legal representatives appointed in criminal proceedings, but not with regards to 
the representatives in social proceedings. This discrepancy lacks justification. The 
child has a need for its own, independent, relevantly competent legal representative 
in both proceedings (including in the investigative stages).

In practice, to improve collaboration between social services, police and prose-
cutors and other agencies involved in different investigations of child abuse, several 
local units, so-called “Barnahus”, have been established. Evaluations and studies of 
such operations have drawn attention to some apparent ideological conflicts (e.g. 
Åström & Rejmer 2008; Johansson 2011; Kaldal et al 2010). One such conflict is 
that the police report and investigation may damage the social services’ work in try-
ing to reach a consensual solution to the problem. On the other hand, if the social 
investigation was to be given preference, crimes – which would in all other cases 
be investigated and potentially prosecuted – would become a social problem alone 
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only because they involve children. I also discuss the fact that the joint operations 
have tended to assume a child-perspective, with a focus on the best interest of the 
child, which in turn can lead to professional roles being blended and blurred.

In relation to the child victim’s protection against further victimisation I con-
clude that responsibility is a central concept. A primary way to ensure that a child 
is protected, is for a non-abusing parent to act by applying for single custody. The 
responsibility to protect the child against violence and abuse principally rests with 
the legal guardian. The child can also be protected by being placed in protective 
custody under LVU while the situation in the family stabilises. A guilty verdict 
in a criminal case can likewise give the child the protection it needs, by deterring 
the abuser from committing further acts of abuse, but does not otherwise affect 
the family relationship. A prison sentence is the most concrete form of protection, 
while fines can, on the other hand, negatively affect the victim, in being a member 
of the offender’s family. In connection with this, I argue that there is a need for 
sanctions which serve to encourage the abuser to take responsibility. Redress, in the 
form of responsibility in relation to the child victim, is discussed in the analysis: It 
can be a form of redress for the victim to participate and be heard during investiga-
tions and proceedings, and also for interventions to result in a situation where the 
offender takes responsibility and, consequently, lead to something better.

Overall, the thesis shows the many and complex legal issues that arise when the 
person subjecting the child to violence and abuse is the same person who, under the 
family law, answers for its protection, care and representation. It is inter alia noted 
that the concept “child’s best interest” is used somewhat carelessly and interpreted 
freely, which can risk overriding the law and the legal rights of the child. The con-
cept could also overshadow the fact that many small enhancements – tailored to the 
problem conditions – may be what is needed to secure the legal protection which 
is warranted and demanded by the child’s exposed position and legal vulnerability.
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Offentligt tryck
Propositioner
Prop. 1931:80 Angående huvudgrunderna för en rättegångsreform
Prop. 1960:10 med förslag till lag om samhällets vård av barn och ungdom (bar-

navårdslag) m.m.
Prop. 1962:10 Förslag till brottsbalk
Prop. 1972:5 KungI. Maj:ts proposition med förslag till skadeståndslag m.m.
Prop. 1977/78:126 Om ersättning för brottsskador
Prop. 1978/79:40 med förslag till lag om bötesverkställighet m.m.
Prop. 1978/79:67 Om förbud mot aga
Prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten
Prop. 1981/82:43 Om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel)
Prop. 1981/82:168 Om vårdnad och umgänge m.m.
Prop. 1986/87:86 Om följdlagstiftning till äktenskapsbalken, m.m.
Prop. 1986/87:89 Om ett reformerat tingsrättsförfarande
Prop. 1986/87:106 Om ändring i brottsbalken m.m. (s.k. kontraktsvård m.m.)
Prop. 1987/88:120 Om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljds-

val m.m.)
Prop. 1987/88:137 Om besöksförbud
Prop. 1989/90:7 Om försöksverksamhet med samhällstjänst
Prop. 1989/90:28 Om vård i vissa fall av barn och ungdomar
Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter
Prop. 1992/93:141 Ändring i brottsbalken m.m.
Prop. 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.)
Prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning.
Prop. 1994/95:12 Handläggning av ungdomsmål
Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande
Prop. 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals
Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen
Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid
Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet
Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättig-

heter i Sverige
Prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen
Prop. 1998/99:133 Särskild företrädare för barn
Prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m.
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada
Prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer
Prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag, m.m.
Prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott
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Prop. 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter – Fakultativt protokoll till FN:s 
konvention om barnets rättigheter

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
Prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll
Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning
Prop. 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
Prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi – 

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter
Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler
Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld
Prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
Prop. 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
Prop. 2007/08:139 En modernare rättegång – några ytterligare frågor
Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Prop. 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning
Prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.
Prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med 

barn
Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barns rättigheter
Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning
Prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall
Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård
Prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förunder-

sökning och rätt till biträde
Prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013
Prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning
Prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning

Offentliga utredningar (SOU)
Förslag till Allmän Criminallag. Betänkande av Lagkommittén, Stockholm 1832.
SOU 1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsat-

serna för särskilda brott m.m.
SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk. Avgivet av Straffrättskommittén.
SOU 1956:61 Ny barnavårdslag. Betänkande av Barnavårdskommittén.
SOU 1974:39 Socialvården. Mål och medel. Principbetänkande av Socialutred-

ningen.
SOU 1976:9 Sexuella övergrepp: förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestäm-

melser om sedlighetsbrott. Betänkande av Sexualbrottsutredningen.
SOU 1978:10 Barnets rätt 1 Om förbud mot aga. Delbetänkande av utredningen 

om barnets rätt.
SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Betänkande av 1977 års 

sexualbrottskommitté.
SOU 1986:13-15 Påföljd för brott., [om straffskalor, påföljdsval, straffmätning 

och villkorlig frigivning m. m.Huvudbetänkande av Fängelsestraffkommittén.
SOU 1986:20 Barns behov och föräldrars rätt – Socialtjänstens arbete med utsatta 

familjer. Betänkande av Socialberedningen.
SOU 1995:60 Kvinnofrid. Slutbetänkande av Kvinnovåldskommissionen.
SOU 1996:185 Straffansvarets gränser. Betänkande av Straffansvarsutredningen.
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SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rät-
tigheter i Sverige. Huvudbetänkande från Barnkommittén.

SOU 1998:31 Insatser mot psykiska problem hos barn och ungdomar. Slutbetän-
kande av Barnpsykiatrikommittén.

SOU 1998:40 Brottsoffer. Vad har gjorts? Vad bör göras? Betänkande av Brottsof-
ferutredningen.

SOU 2000:42 Barnmisshandel. Polisens och åklagarnas handläggningstider och 
arbetsmetoder. Delbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel.

SOU 2000:77 Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. 
Betänkande av LVU-utredningen.

SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott. Betänkande från Utredningen om 
medling vid ungdomsbrott.

SOU 2001:14 Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och 
angränsande frågor. Betänkande från 1998 års sexualbrottskommitté.

SOU 2001:18 Barn och misshandel. En rapport om kroppslig bestraffning och 
annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet. Rapport från Kommittén 
mot barnmisshandel.

SOU 2001:72 Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande av 
Kommittén mot barnmisshandel.

SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige. Betänkande av Utredningen 
om kunskaper om sexuellt exploaterade barn i Sverige.

SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare. Betänkande av Ungdoms-
brottsutredningen.

SOU 2005:43 Barnets bästa, föräldrars ansvar. Betänkande av 2002 års vårdnads-
kommitté.

SOU 2005:81 Källan till en chans. Nationell handlingsplan för den sociala 
barn – och ungdomsvården. Betänkande av Sociala barn- och ungdomsvårds-
kommittén.

SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser: socialtjänstens stöd till våldsutsatta 
kvinnor. Betänkande av Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta 
kvinnor.

SOU 2007:6 Målsägandebiträdet – ett aktivt stöd i rättsprocessen. Betänkande av 
Utredningen om målsägandebiträde.

SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Betänkande av Utred-
ningen om beslutanderätten vid gemensam vårdnad.

SOU 2007:54 Barnet i fokus: en skärpt lagstiftning mot barnpornografi. Betän-
kande av 2005 års barnpornografiutredning.

SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar. Betänkande av Straffnivåut-
redningen.

SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Betänkande av 
Barnskyddsutredningen.

SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet. Delbetänkande av 
Utredningen om vanvård i den sociala barnavården.

SOU 2010:1 Lätt att göra rätt – om förmedling av brottsskadestånd. Betänkande 
av Utredningen om frivillig betalning av brottsskadestånd.

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag. Betänkande av Förvaltningslagsutredningen
SOU 2010:44 Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. 

Betänkande av Målutredningen.
SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen: utvärdering och reformförslag. Betän-

kande av 2008 års sexualbrottsutredning.
SOU 2011:9 Barnen som samhället svek: åtgärder med anledning av övergrepp 

och allvarliga försummelser i samhällsvården. Betänkande av upprättelseutred-
ningen.
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SOU 2011:16 Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? Betänkande av Handlings-
pliktsutredningen.

SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende. Slutbetänkande av Miss-
bruksutredningen.

SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slut-
betänkande av Förundersökningsutredningen.

SOU 2011:61 Vanvård i social barnavård: slutrapport. Slutbetänkande av Utred-
ningen om vanvård i den sociala barnavården.

SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn. Betänkande 
av fridskränkningsutredningen.

SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. 
Betänkande av Psykiatrilagsutredningen.

SOU 2012:26 En ny brottsskadelag. Betänkande av Brottsskadelagutredningen.
SOU 2012:34 Nya påföljder. Betänkande av Påföljdsutredningen.

Departementspromemorior (Ds)
Ds S 1987:3 Översyn av LVU. Betänkande av särskild utredare, socialdeparte-

mentet.
Ds 2002:13 Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser.
Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga.
Ds 2010:17 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.
Ds 2011:5 Barns rätt till vård och sociala insatser stärks.
Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna 

i barnkonventionen – en kartläggning.
Ds 2012:45 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella över-

grepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.
Ds 2012:52 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt vissa frågor om 
kontaktförbud avseende gemensam bostad.

Övrigt riksdagstryck
Direktiv

Dir. 1982:106
Dir. 1998:105
Dir. 1999:43
Dir. 2001:24
Dir. 2006:84
Dir. 2007:167
Dir. 2007:168
Dir. 2009:60
Dir. 2010:5
Dir. 2011:31
Dir. 2012:79

Lagrådsremisser och lagrådets yttranden

Lagrådsremissen Stärkt stöd och skydd för barn och unga, 2012-06-14.
Lagrådets yttrande 2005-09-06 avseende remissen Omvandling av fängelse på 

livstid till fängelse på viss tid.
Lagrådets yttrande 2012-08-29 avseende remissen Stärkt stöd och skydd för barn 

och unga.
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Utskottsbetänkanden, beslut m.m.

Justitiedepartementets beslut 2005-02-03, Ju 2005/1181/KRIM.
Rapport från riksdagen 2005/06:RFR2, Särskild företrädare för barn.
Socialutskottet, SoU 1979/80:44, Socialtjänsten.

Myndigheters författningssamlingar
Kriminalvården (KVFS)

KVFS 2011:1 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse
KVFS 2011:5. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av 

frivårdspåföljder.

Polis- och åklagarmyndighet (RPSFS, RåR, & ÅFS)

RPSFS 2000:62 Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förhör som spelats in på 
ljudband eller videoband (FAP 400-1).

RPSFS 2012:12 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av 
förundersökning i brottmål (FAP 403-5).

RåR 2008:2. Förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse.
ÅFS 2012:1 Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av 

förundersökning i brottmål.

Socialstyrelsen (SOSFS)

SOSFS 1997:15 (S) Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga.

SOSFS 2003:16 Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om missförhållanden 
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

SOSFS 2006:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid handläggning av 
ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

SOSFS 2006:12 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumenta-
tion av ärenden som rör barn och unga.

SOSFS 2006:20 Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare.
SOSFS 2009:22 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med 

våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete.
SOSFS 2012:11 Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem 

eller hem för vård eller boende.

Rapporter och andra skrifter från myndigheter
Barnombudsmannen (BO)

Barnombudsmannen (2004) Straffa inte barnet! En studie av barnperspektivet 
inom kriminalvården. Barnombudsmannen rapporterar, BR 2004:01. Barnom-
budsmannen, Stockholm.

Barnombudsmannen (2005) När tryggheten står på spel, Barnombudsmannen 
rapporterar, BR 2005:02, Barnombudsmannen, Stockholm.

Barnombudsmannen (2006) Det svåraste som finns. Åklagares hantering av 
misstänkta brott mot de yngsta barnen. Barnombudsmannen rapporterar, BR 
2006:2, Barnombudsmannen, Stockholm.

Barnombudsmannen (2007) Klara, färdiga, gå! Om de yngsta medborgarna och 
deras rättigheter Barnombudsmannens årsrapport 2007, Barnombudsmannen, 
Stockholm
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Barnombudsmannen (2009) Remissvar, 2 november 2009, Lag om stöd och skydd 
för barn och unga (LBU), SOU 2009:68. Dnr 9.1: 063/09. Barnombudsman-
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Svenska avgöranden
Högsta domstolen

NJA 1963 s. 555 NJA 2004 s. 437
NJA 1974 s. 614 NJA 2005 s. 237
NJA 1980 s. 725 NJA 2005 s. 712
NJA 1983 s. 339 NJA 2005 s. 738
NJA 1987 s. 490 NJA 2006 s. 79 I och II
NJA 1988 s. 586 NJA 2006 s. 212
NJA 1992 s. 85 NJA 2006 s. 221
NJA 1992 s. 446 NJA 2006 s. 708
NJA 1993 s. 616 NJA 2007 s. 201
NJA 1993 s. 666 NJA 2007 s. 326
NJA 1994 s. 268 NJA 2007 s. 540
NJA 1994 s. 555 NJA 2008 s. 1060
NJA 1997 s. 514 NJA 2008 s. 1096 I och II
NJA 1997 s. 636 NJA 2009 s. 234
NJA 1999 s. 725 NJA 2009 s. 776
NJA 2000 s. 612 NJA 2010 s. 671
NJA 2000 s. 661 NJA 2011 s. 89
NJA 2001 s. 894 NJA 2012 s. 400
NJA 2011 s. 556
NJA 2003 s. 144 HD:s beslut den 26 november 2012 i mål nr B 2090-12
NJA 2003 s. 174 HD:s beslut den 8 januari 2013 i mål nr Ö 1860-12
NJA 2003 s. 537 HD:s dom den 15 februari 2013 i mål nr B 4680-12
NJA 2004 s. 176 HD:s dom 2013-02-25 i mål nr B 5332-11.

Hovrätterna

Rättsfall från hovrätterna (RH)

RH 1981:10
RH 1986:163
RH 1993:118
RH 1994:118
RH 1995:94
RH 1997:168
RH 2000:100
RH 2006:57
RH 2008:15
RH 2008:36
RH 2010:9

Svea hovrätt

Svea hovrätt dom 2004-02-03 i mål nr B 6013-03
Svea hovrätt dom 2004-04-27 i mål nr B 9427-03
Svea hovrätt dom 2005-07-07 i mål nr B 3824-05
Svea hovrätt dom 2005-07-12 i mål nr B 3529-05
Svea hovrätt dom 2005-08-23 i mål nr B 5584-05
Svea hovrätt dom 2006-02-27 i mål nr B 1930-05
Svea hovrätt dom 2006-04-27 i mål nr B 7538-05
Svea hovrätt dom 2006-09-01 i mål nr 5716-06
Svea hovrätt dom 2008-09-12 i mål nr 3128-08
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Svea hovrätt dom 2009-03-23 i mål nr B 1093-08
Svea hovrätt dom 2009-10-09 i mål nr B 6964-09
Svea hovrätt dom 2010-05-06 i mål nr B 9293-09
Svea hovrätt dom 2010-05-25 i mål nr B 5741-09
Svea hovrätt dom 2011-04-11 i mål nr B 5045-10
Svea hovrätt dom 2011-04-18 i mål nr B 1303-11
Svea hovrätt dom 2011-06-01 i mål nr B 441-11
Svea hovrätt dom 2011-08-29 i mål nr B 173-11
Svea hovrätt dom 2012-03-26 i mål nr B 786-12
Svea hovrätt dom 2012-04-04 i mål nr B 7443-11
Svea hovrätt dom 2012-06-20 i mål nr B 6795-11
Svea hovrätt dom 2012-10-30 i mål nr B 2430-12
Svea hovrätt dom 2012-11-18 i mål nr B 430-12

Göta hovrätt

Göta hovrätt dom 2006-09-05 i mål nr B 1740-06
Göta hovrätt dom 2007-02-09 i mål nr B 2404-06
Göta hovrätt dom 2008-09-10 i mål nr B 779-08
Göta hovrätt dom 2012-05-31 i mål nr B 978-12
Göta hovrätt dom 2012-06-12 i mål nr B 485-12
Göta hovrätt dom 2012-07-02 i mål nr B 979-12
Göta hovrätt dom 2012-12-18 i mål nr B 2337-12

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-10-25 i mål nr B 2088-11
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-03-23 i mål nr B 1989-11
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-10-09 i mål nr B 241-12
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2012-11-06 i mål nr B 554-12
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-03-18 i mål nr B 2018-12

Hovrätten för Västra Sverige

Hovrätten för Västra Sverige dom 2005-10-13, i mål nr B 4387-04
Hovrätten för Västra Sverige dom 2005-11-03 i mål nr B 1402-05
Hovrätten för Västra Sverige dom 2009-10-19 i mål nr T 2227-09
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-03-19 i mål nr B 3481-11
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-04-18 i mål nr B 4816-11
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-06-07 i mål nr B 2202-12
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-10-12 i mål nr B 1873-12
Hovrätten för Västra Sverige dom 2012-10-24 i mål nr B 1269-12

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland dom 2003-06-17 i mål nr B 249-03
Hovrätten för Nedre Norrland dom 2006-09-06 i mål nr B 489-06
Hovrätten för Nedre Norrland dom 2011-09-14 i mål nr B 1277-10
Hovrätten för Nedre Norrland dom 2011-09-30 i mål nr B836-11
Hovrätten för Nedre Norrland dom 2012-03-14 i mål nr B 72-12

Refererade tingsrättsavgöranden

Borås tingsrätt dom 2012-05-02 i mål nr B 228-12
Helsingborgs tingsrätt dom 2012-06-05 i mål nr B 6451-11
Huddinge tingsrätts dom 2005-05-02 i mål nr B 142-05
Hässleholms tingsrätt dom 2011-06-22 i mål nr B 456-11
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Malmö tingsrätt dom 2012-04-02 i mål nr B 1215-12
Norrtälje tingsrätt dom 2005-05-11 i mål nr B 697-05
Solna tingsrätts dom 2011-08-29 i mål nr B 4864-11
Solna tingsrätts dom 2012-01-11 i mål nr B 8506-11
Stockholms tingsrätts dom 2005-06-20 i mål nr B 13870-05
Sundsvalls tingsrätt dom 2011-12-14 i mål nr B 953-11
Örebro tingsrätt dom 2012-06-07 i mål nr B 1958-12

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

RÅ 1987 ref. 123 RÅ 2005 ref. 66
RÅ 1987 ref. 160 RÅ 2006 ref. 10
RÅ 1990 ref. 13 RÅ 2006 not 71
RÅ 1992 ref. 6 RÅ 2008 ref. 55
RÅ 1995 ref. 38 
RÅ 1995 ref. 39 HFD 2011 ref. 5
RÅ 1995 ref. 46 HFD 2011 ref. 6
RÅ 1996 ref. 91 HFD 2011 ref. 13
RÅ 1996 not 98 HFD 2011 ref. 50
RÅ 1999 not 83 HFD 2011 ref. 78
RÅ 1999 not 124 HFD 2012 ref. 35
RÅ 2001 not 107 HFD dom 2011-12-09 i mål nr 3211-11
RÅ 2003 not 202 HFD dom 2012-05-31 i mål nr 6725-11

Kammarrätterna

Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm dom 2001-04-25 i mål nr 2452-2001
Kammarrätten i Stockholm dom 2005-06-20 i mål nr 1965-05
Kammarrätten i Stockholm dom 2005-09-14 i mål nr 4168-05
Kammarrätten i Stockholm dom 2005-09-30 i mål nr 3415-05
Kammarrätten i Stockholm dom 2005-11-03 i mål nr 5160-05
Kammarrätten i Stockholm dom 2006-02-28 i mål nr 7420-05
Kammarrätten i Stockholm dom 2006-05-04 i mål nr 830-06
Kammarrätten i Stockholm dom 2006-09-08 i mål nr 3362-06
Kammarrätten i Stockholm dom 2006-11-08 i mål nr 4382-06
Kammarrätten i Stockholm dom 2010-05-19 i mål nr 259-10
Kammarrätten i Stockholm dom 2011-10-24 i mål nr 4505-11
Kammarrätten i Stockholm dom 2012-03-13 i mål nr 578-12
Kammarrätten i Stockholm dom 2012-06-07 i mål nr 1650-12 och 1651-12

Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg dom 2009-07-08 i mål nr 2838-09
Kammarrätten i Göteborg dom 2012-05-24 i mål nr 2488-12
Kammarrätten i Göteborg dom 2012-11-06 i mål nr 5296-12
Kammarrätten i Göteborg dom 2013-03-08 i mål nr 7757-12

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall dom 2008-12-10 i mål nr 2308-08

Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping dom 2000-12-12 i mål nr 1316-2000
Kammarrätten i Jönköping dom 2002-02-07 i mål nr 3880-2001
Kammarrätten i Jönköping dom 2002-03-01 i mål nr 219-2002
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Kammarrätten i Jönköping dom 2002-06-14 i mål nr 915-2002
Kammarrätten i Jönköping dom 2002-09-06 i mål nr 2005-2002
Kammarrätten i Jönköping dom 2004-11-12 i mål nr 2455-04
Kammarrätten i Jönköping dom 2005-11-29 i mål nr 3050-05
Kammarrätten i Jönköping dom 2007-02-12 i mål nr 2840-06
Kammarrätten i Jönköping dom 2007-02-15 i mål nr 4018-06
Kammarrätten i Jönköping dom 2007-03-19 i mål nr 189-07
Kammarrätten i Jönköping dom 2010-09-27 i mål nr 1939-10
Kammarrätten i Jönköping dom 2011-10-13 i mål nr 2723-11
Kammarrätten i Jönköping dom 2011-12-19 i mål nr 3172-11
Kammarrätten i Jönköping dom 2012-03-08 i mål nr 4251-4252-11
Kammarrätten i Jönköping dom 2012-03-20 i mål nr 3415-11
Kammarrätten i Jönköping dom 2012-03-23 i mål nr 85-12
Kammarrätten i Jönköping dom 2012-05-16 i mål nr 1027-12

Justitieombudsmannen (JO)

JO:s ämbetsberättelse JO beslut

JO 1982/83 s. 71 JO dnr 791-1997
JO 1990/91 s. 366 JO dnr 2410-1997
JO 1991/92 s. 213 JO dnr 1333-2000
JO 1993/94 s. 277 JO dnr 3846-2001
JO 1994/94 s. 292 JO dnr 529-2006
JO 1995/96 s. 247 JO dnr 2585-2006
JO 1995/96 s. 312 JO dnr 3304-2006
JO 1996/97 s. 135 JO dnr 3978-2006
JO 1996/97 s. 258 JO dnr 1784-2007
JO 1996/97 s. 262 JO dnr 2110-2007
JO 1996/97 s. 287 JO dnr 4620-2008
JO 1988/89 s. 154 JO dnr 5608-2008
JO 1998/99 s. 294 JO dnr 2623-2009
JO 1999/2000 s. 238 JO dnr 6320-2009
JO 1999/2000 s. 243 JO dnr 1909-2010
JO 2002/03 s. 234 JO dnr 7161-2010
JO 2003/04 s. 305 
JO 2004/05 s. 202 
JO 2004/05 s. 205
JO 2005/06 s. 95
JO 2005/06 s. 208
JO 2005/06 s. 242
JO 2008/09 s. 300
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