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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion  
Dagligen ställs kvinnor och män som är misstänkta för brott inför rätta i svenska domstolar. 

Domstolen ska med respekt för de grundläggande straffrättsliga principerna pröva 

misstankarna, oberoende av den tilltalades personliga förutsättningar. Allas likhet inför lagen 

är en grundläggande förutsättning för en rättssäker process i domstol.  Principen är inte endast 

en säkerhet för den misstänkte. Ett brottsoffer ska ha samma möjligheter till upprättelse och 

tillgång till en rättsäker process oberoende av vem som utsatt personen för brott. 

Efterlevnaden i praktiken av principen om allas likhet inför lagen ska i detta arbete studeras 

närmare med utgångspunkt i åklagarens åtalsrubricering i några utvalda domar från tingsrätt. 

Är mödrar och fäder lika inför lagen såsom misstänkta för våldsutövande mot 

närstående barn? Påverkar förälderns kön huruvida ett påstått agerande rubriceras som grov 

fridskränkning eller upprepade fall av misshandel/ofredande? Ytterst: är barn i egenskap av 

brottsoffer garanterade en likvärdig tillgång till en rättssäker prövning av vad som påstås ha 

skett oberoende av vilken förälder som misstänks ha utsatt dem för brott?  

Dessa frågeställningar ställdes jag inför vid arbete på advokatbyrå och det har påverkat 

uppsatsens empiriska inriktning.  

Studien har två mål. Det första är att försöka bidra till att förbättra jämställdheten 

genom att synliggöra en eventuell genusrelaterad skillnad i hur fäder respektive mödrar 

hanteras av rättsväsendet i denna typ av mål. Det andra målet är att analysera hur en sådan 

eventuell skillnad kan påverka rättssäkerheten för barn i egenskap av brottsoffer.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är tudelat. Det första syftet är att utifrån den kvalitativa 

rättsfallsstudien söka utröna huruvida åklagare i mindre utsträckning tenderar att rubricera 

upprepade våldshandlingar mot barn som grov fridskränkning när den misstänkte är en kvinna 

jämfört med om den misstänkte är en man. En eventuell skillnad ska sedan analyseras med en 

genusrättsvetenskaplig ansats. Det andra syftet är att utifrån ett barnperspektiv analysera hur 

en eventuell skillnad påverkar barnet i egenskap av brottsoffer. 

För att uppfylla dessa syften ställs följande fyra frågeställningar. 

• Får barn som utsätts för våld av en förälder status som brottsoffer? 
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• Kan en skillnad i åtalsrubricering iakttas beroende på gärningspersonens kön i 

de rättsfall som studeras? 

-  Om en skillnad iakttas i de rättsfall som studeras, kan anledningen till 

en sådan skillnad förklaras med en genusrättsvetenskaplig ansats? 

-  Om en skillnad iakttas, hur påverkas barnets – brottsoffrets – 

rättssäkerhet?  

 

1.2.1  Avgränsningar 
Det valda ämnet tar utgångspunkt i svensk straffrätt och den svenska straffprocessen. Även 

om straffprocessen utgör det rättsliga ramverk inom vilken de aktuella frågeställningarna ska 

besvaras, så ska straffprocessen och bakomliggande förarbeten till nuvarande regelverk 

belysas i mindre utsträckning. Det processuella regelverket är inte centralt för arbetets 

teoretiska utgångspunkt. I uppsatsen är det sociala föreställningar om personer utifrån deras 

könstillhörighet och dessa föreställningars påverkan på straffprocessen som är centrala för 

studien, inte straffprocessen som sådan.  

I denna uppsats har jag avgränsat den kvalitativa studien till fem rättsfall. Några 

geografiska beaktanden har inte skett.  

I denna uppsats är det barn i egenskap av brottsoffer och närstående till 

gärningspersonen som ska studeras. 4 kap 4 a § 2 st. brottsbalken (grov kvinnofridskränkning) 

ska inte beröras närmare annat än i den mån det är lämpligt med hänsyn till lagstiftningens 

utveckling. Barnens könstillhörighet kommer inte att analyseras. Ej heller ska fall där modern 

också är utsatt för misshandel behandlas närmare.  

När det gäller frågan om barnets ställning som brottsoffer i förhållande till 

objektivitetsplikten kommer frågan om eventuellt tjänstefel hos berörda aktörer inte att 

studeras då detta faller utanför syftet. 

 Våld mot barn kan föranleda fler åtgärder än straffrättsliga. Exempelvis kan lag 

(1990:62) om vård av unga, LVU, aktualiseras.1 I detta arbete är det den straffrättsliga 

juridiken som behandlas. Andra samhälleliga reaktioner på våld mot barn kommer endast 

behandlas genom en diskussion om normer utifrån sociologiska och kriminologiska teorier. 

Således kommer andra juridiska processer inom speciell förvaltningsrätt såsom LVU inte att 

vara fråga för närmare granskning.   

 

                                                
1 Se exempelvis 2 § LVU om när vård huvudsakligen ska beredas en ung person. 
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1.3 Metod och material 
I detta avsnitt ska jag redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter kring perspektiv på 

rätten och vad som anses påverka rätten. Jag ska även diskutera skillnaden mellan 

rättsvetenskap och rättsdogmatik som rättsvetenskap. Detta för att avgöra arbetets teoretiska 

hemvist. 

 
1.3.1 Rättsvetenskaplig metod och rättssociologi som rättsvetenskap  
Någon allmänt vedertagen definition av begreppet rättsvetenskap står inte att finna.2 Sandgren 

talar om att ett villkor för att forskning ska vara rättsvetenskaplig är att det är rätten som är 

föremål för studie i forskningen.3 Detta anförs även av Hydén.4 Som definition av rätten 

framförs av Sandgren primärt rättsregler vilka genom officiell auktoritet skiljer sig från andra 

normer.5 En rättsdogmatisk metod har av Sandgren beskrivits vara en metod för fastställande 

av gällande rätt där rättskällorna används i enlighet med rättskälleläran.6  

I detta arbete ska rätten, i form av tillämpningen av stadgandet om grov fridskränkning, 

analyseras utifrån en kvalitativ studie av fem rättsfall från tingsrätt. Studien ämnar inte göra 

anspråk på att fastslå vad som är gällande rätt. Istället har studien till syfte att med vad som 

kan beskrivas som tvärvetenskapliga inslag söka utröna varför vissa tendenser, om så är fallet, 

kan noteras i den faktiska rättstillämpningen och vilka konsekvenser dessa tendenser kan 

befaras få för barnet i dess ställning som brottsoffer.7 I ett rättsdogmatiskt arbete används inte 

rättsfall från underinstanserna då de inte anses vara en rättsdogmatisk kunskapskälla.8 Jag 

menar därför att denna uppsats är ett rättsvetenskapligt arbete. 

Att beskriva orsaker till rätten och dess konsekvenser snarare än att endast beskriva 

rättens tillämpning kan benämnas rättssociologi.9 Rättssociologin har av Hydén beskrivits 

utmana rättsdogmatiken genom att påstå att utomrättsliga faktorer kan påverka rätten.10 I detta 

arbete aktualiseras samhällsnormer och ideal för brottsoffer och gärningspersoner. 

Normvetenskap har av Hydén kallats för ”rättssociologins kärna”.11 Han beskriver normer 

som handlingsanvisningar där vissa normer fått status som rättsregler och därmed förstärkts i 
                                                
2 För diskussion om rättsvetenskap, se exempelvis Sandgren (2009), Agell (1997) och Peczenik (1995). 
3 Sandgren (2009) s. 177-178. 
4 Hydén (1992) s. 90. 
5 Sandgren (2009) s. 178. 
6  Sandgren (2008) under rubrik 2. Om möjligheten att ha en rättsdogmatisk studie av gällande rätt som 

utgångspunkt för en genusrättsvetenskaplig studie, se Gunnarsson och Svensson (2009) s. 165.  
7 Hydén beskriver rättsdogmatiken som lämplig för analyser av rättens tillämpning medan rättssociologi snarare 

fokuserar på orsaker och konsekvenser av rätten. Hydén (2002) s. 15-17.  
8 Angående att underrätters avgöranden inte är en rättsdogmatisk kunskapskälla, se Hydén (2002) s. 19.  
9 Hydén (2002) s. 15-17.  
10 Hydén (2002) s. 18.  
11 Hydén (2002) s. 30-31. Se även s. 46. 
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egenskap av normer.12 Med detta finns både för- och nackdelar. En norm som har fått status 

som rättsregel kan sanktioneras om normen bryts samtidigt som rättsregeln till sin form är 

mindre flexibel vilket kan leda till skillnad mellan övriga normer och den rättsregeln.13  

Ett enligt min mening lämpligt exempel i detta avseende är införandet av förbudet mot 

barnaga vilket ofta tas upp som exempel på normerande lagstiftning.14 Vid införandet var 

rättsregeln i sig inte förenlig med gällande sociala normer: det var fortfarande socialt 

acceptabelt att slå sina barn. Men, det var också den sociala normen som skulle förändras.15  

Sociala normer och ideal utgör i detta arbete utomrättsliga faktorer som ska studeras närmare 

för att söka utröna om och hur de påverkar rätten.  

 

1.3.2 Rättsvetenskaplig analys med diskursiva inslag 
Enligt Sandgren har rättsvetenskaplig forskning ett behov av tvärvetenskapliga inslag för att 

kunna ge givande resultat och att ”gränser mellan discipliner kan vara till skada”.16 I arbetet 

använder jag delvis ett diskursanalytiskt angreppssätt. Diskursanalys kan användas 

tillsammans med olika perspektiv, exempelvis genus, och beroende av vilket perspektiv som 

används bidra till olika kunskap inom rättsvetenskapen.17  

Någon allmänt vedertagen definition av begreppet diskursanalys finns inte.18 I 

litteraturen är dock ett gemensamt drag i beskrivningarna av diskursanalys möjligheten att 

genom analys och tolkning av texter söka utröna gränser för ”det samhälleligt acceptabla”.19 

Hur dessa gränser ska upptäckas är upp till varje enskild forskare.20 Diskursanalys har sin 

grund i de fyra principer som utgör socialkonstruktionism; att vara kritisk till självklar 

kunskap, att utgå från att förståelse måste ses i sin historiska och kulturella kontext, att 

kunskap uppstår genom mänsklig interaktion och observation samt att kunskap såsom 

konstruktion inte kan separeras från sociala mönster.21  

                                                
12 Hydén (2002) s. 30-32. Här kan återkopplas till Sandgrens uttalande att ”de normer som legitimeras av 

rättskälleläran är rättsvetenskapens studieobjekt” där han i not 10 återkopplar till sociologers syn på normers 
inverkan på människors handlingar, Sandgren (2009) s. 178. 

13 Hydén (2002) s. 32. Om rättsregelns styrka och svaghet, se Hydén (2001) kap. 2. 
14 Om barnrätten som normerande, se Schiratzki, (2006) s. 12. Om förbudet mot barnaga, se prop.1978/79:67 s.1. 
15 Om aga som metod för uppfostran och den diskussion som föregick lagändringen 1978, se Singer (2012) s. 20. 
16 Sandgren (2009) s. 176. 
17 Sandgren (2009) s. 192-193.  
18 För olika synsätt på begreppet diskurs, se Howarth (2007) s. 10-11.  
19 Burman (2006) s. 31. 
20 Om varje forskares möjlighet att utveckla analysverktygen, se Burman (2006) s. 31.  
21 Gunnarsson och Svensson (2009) s. 174. Om diskursanalysens utgångspunkt i socialkonstruktionism, se även 

Sandgren (2009) s. 193 not 57. Angående skillnaden mellan kritisk och realistisk diskursanalys, se Howarth 
(2007) s. 12 och s. 16. 
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Andersson beskriver att subjekt, begrepp och fakta konstrueras av diskurser och att 

diskursanalys därför skiljer sig från ”vanlig” rättsvetenskaplig analys där begreppen existerar 

”oberoende av texten eller diskursen”.22 Då innebörden av begreppen brottsoffer och 

gärningsperson i denna uppsats studeras närmare med beaktande av andra perspektiv än det 

strikt rättsliga – främst varför någon utifrån aktuell kontext anses vara ett brottsoffer eller en 

gärningsperson – menar jag att analysen har diskursiva inslag.  

I uppsatsen ska inte endast beaktas vad som sägs utan även vad som inte sägs. Enligt 

min mening är det dock inte fråga om en renodlad diskursanalys då det inte är uttalanden eller 

någon utförligare argumentation från domarna som studeras. 

 

1.3.3 Rättsfall som material 
I rättsfallsundersökningen ingår fem avgöranden från två olika tingsrätter. Dessa utgör en 

kvalitativ studie. Det är således ingen statistisk säkerhet som varit syftet studien.23  

Studien kan istället beskrivas vara ett ”stickprov” på den svenska rättstillämpningen där 

resultaten kan betraktas som en indikation på en eventuell problematik eller företeelse i 

rättstillämpningen. Jag gör inte anspråk på att kunna dra någon generell slutsats kring de 

eventuella problemens totala omfattning.24 Det är istället förekomsten av en viss diskursivt 

manifesterad problematik och dess konsekvenser som är av intresse. 

 Det är i första hand åklagarens rubricering av gärningspåståendet som är utgångspunkt 

för analysen, även om domskälen i viss mån också kommer att studeras.25 Att studera 

rättsfallen med utgångspunkt i gärningsbeskrivningen och inte sedvanliga domslut syftar till 

att i processens inledande skede söka efter den genusrelaterade problematik som återges i 

frågeställningarna.  

 

1.4 Teoretisk ansats och perspektiv 
Arbetet har en genusrättsvetenskaplig ansats och ett övergripande barnperspektiv. Detta för att 

kunna besvara frågeställningarna om huruvida det föreligger en skillnad i hur brott begångna 

av fäder respektive mödrar rubriceras när fråga är om grov fridskränkning samt hur en sådan 

skillnad påverkar barnets ställning som brottsoffer.  
                                                
22 Se Andersson (2004) s. 40. Om att använda straffrätten som diskurs för att se hur begrepp och subjekt 

konstrueras och inte bara som ett rättsligt verktyg, se Burman (2005) s. 11  
23 Om rättsvetenskapen som främst kvalitativ vetenskap och inte kvantitativ, se Sandgren (2004/05) s. 316. 
24 Samma typ av kunskapsintressen i en rättsvetenskaplig kvalitativ studie återfinns hos Diesen i SOU 2006:30, 

s. 184 där fråga var om etnisk diskriminering.” Syftet med studien har varit att lyfta fram de mekanismer som 
föranleder (eller synes föranleda) olikabehandling inom rättssystemet, inte att bedöma hur frekvent 
särbehandlingen är.” 

25 Om användandet av underrättspraxis se hänvisning till Westberg i not 34.  
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Genus belyser enligt Gunnarsson och Svensson ett samband mellan rätten och könet.26 

Genusrättsvetenskapen ifrågasätter traditionella grundantaganden inom rätten och har till 

syfte att göra rätten mer jämställd.27 Burman beskriver genusrättsvetenskapens mål som att 

”beskriva, problematisera och analysera människors rättsliga ställning och där ett särskilt 

fokus kan vara att synliggöra skillnader mellan kvinnor och män och därigenom öka 

jämställdheten i samhället”.28 Jämställdhetsbegreppet fokuserar på de sociala konstruktioner 

som finns kring könen och inte ”på könens natur”.29  

Med genusrättsvetenskaplig ansats avses i denna uppsats att utgångspunkt för studien 

och analysen av densamma tas i påståendet att det finns sociala föreställningar och 

konstruktioner i samhället som baserar sig på individens biologiska könstillhörighet. Jag 

definierar detta som en ansats och inte ett perspektiv då det är en teoretisk utgångspunkt att 

det finns en strukturell olikhet mellan könen.30 Den strukturella olikhetens innebörd i 

praktiken ska studeras med hjälp av sociologi och kriminologi. Detta för att söka tydliggöra 

hur normer kring våld och beteenden för kvinnor och män skapas i samhället, och sedermera 

kan påverka rättsväsendet.  

I den mån jag med hjälp av den genusrättsvetenskapliga ansatsen iakttar skillnader i 

studien mellan hur brott begångna av fäder respektive mödrar rubriceras så ska 

konsekvenserna av sådana skillnader analyseras ur ett barnperspektiv med fokus på barnets 

rättsäkerhet i egenskap av brottsoffer.  

Med barnperspektiv avses i denna uppsats att särskilt studera barnets rättsliga ställning i 

juridiken och visa hur tillämpningen av rättsreglerna i praktiken (inom ramen för uppsatsen 

syfte) påverkar barnet. Ett barnperspektiv är enligt min mening nödvändigt i uppsatsen för att 

kunna analysera hur olika rubriceringar kan påverka barnets rättssäkerhet. I frågeställningarna 

är barnets position som brottsoffer central då eventuella tendenser till skillnader i 

bedömningen av våldshandlingar mot barn – baserad på gärningspersonens kön – får som 

yttersta konsekvens att barnets integritet och hemfrid är mer eller mindre skyddad av 

rättsväsendet beroende på vem som i det enskilda barnets fall är våldsutövare.  

Ytterst är det eventuella konsekvenser av genusföreställningar för barnet som är 

huvudfrågan för arbetet och som motiverar användandet av de valda perspektiven. Detta då 

straffvärdet av vad barnet utsatts för, och därmed möjligheten till fullständig upprättelse, står i 

                                                
26 Gunnarsson och Svensson (2009) s. 11.  
27 Burman (2006) s. 26-27.  
28 Burman (2006) s. 20. Se vidare Gunnarsson och Svensson (2007). 
29 Om skillnaden mellan begreppet jämlikhet och jämställdhet, se Gunnarsson och Svensson (2009) s. 228-229.  
30 Om likabehandlingsprincipen, se Gunnarsson och Svensson (2009) s. 19.  
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direkt förhållande till rubriceringen, som eventuellt påverkas av gärningspersonens genus.31 

Möjligheten till upprättelse efter att ha utsatts för brott har av Bring och Diesen beskrivits 

med begreppet rättstrygghet.32 För den del av arbetet där syftet är att studera samhällsaktörers 

syn på barnets ställning som brottsoffer ifråga om våldsutsatthet i hemmet är barnperspektivet 

det direkta analysverktyget. 

Uppsatsens ansats kan sammanfattas som problem- och intresseorienterad snarare än 

regelorienterad.33 Arbetet är en rättsvetenskaplig studie med rättsociologiska och 

kriminologiska34 inslag där det empiriska materialet står i centrum.35 

 

1.5 Begrepp och definitioner 
 
1.5.1 Gärningsperson eller gärningsman? 
I uppsatsen används termen gärningsperson istället för gärningsman. Ett syfte med uppsatsen 

är att söka utröna huruvida den brottsmisstänktes kön påverkar rubriceringen av aktuellt brott. 

En generell ”beköning” av termen ter sig därför olämplig. 

 

1.5.2 Förälder och familj 

Med förälder avses i denna uppsats person som bor med barnet och har ansvar för dess 

dagliga omvårdnad. Det brottsliga förfarande som är för handen i denna uppsats infördes med 

syfte att få till stånd en straffskärpning avseende att kränka en familjemedlem i hemmet, med 

särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor.36 I denna uppsats är det heterosexuella 

konstellationer av kärnfamiljer som är föremål för studien och således vad som avses med 

familj.37 

 

                                                
31 Jfr proposition 2012/13:108 s. 9. 
32 Bring och Diesen (2009) s. 75. Se även Forsman 2005 s. 30, Barnen i brottets skugga - brottsoffer på 

undantag? i seminarieskriften Brottsoffer – ansvar och konsekvenser, ett viktimologiskt 
forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005. 

33 Westberg (1992) s. 437. 
34 Arbetet kan även beskrivas ha viktimologiska inslag. Jag väljer dock att beskriva inslaget som i huvudsak 

kriminologiskt då brottsoffrets situation i detta arbete synas i förhållande till gärningspersonen. Se vidare om 
förhållandet mellan de två vetenskaperna under not 83. 

35 Westberg (1992) s. 437. Westberg påtalar möjligheten för doktorander med en problem- och intresseorienterad 
ansats att använda sig av opublicerad underrättspraxis för analys av den faktiska rättstillämpningen. 

36 Bergren m.fl, kommentar till 4 kap 4a §. Se även prop. 2012/13/108 s. 6. 
37 Om familj som begrepp, se Giddens (2007) s. 195. 
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1.5.3 Brottsoffer  

Med brottsoffer avses i denna uppsats en person som utsatts för en gärning vilken enligt 

svensk lagstiftning är belagd med straff. Brottsoffret förutsätts att genom att ha utsatts för 

sådant handlade lidit skada på sätt som beskrivs i FN:s deklaration om grundläggande 

rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk.38 

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en genomgång av brottet grov fridskränkning. Stadgandets 

historiska bakgrund presenteras och de aktuella rekvisiten studeras närmare. I kapitel fyra 

studeras närmare åklagarväsendet och polisens skyldighet att respektera objektivitetsprincipen 

samt principens funktion i straffprocessen. Uppsatsens tredje och fjärde kapitel har till syfte 

att förbereda läsaren för den genomgång av för arbetet aktuella rättsfall som följer i kapitel 

fem.  

I kapitel sex studeras barnets ställning som brottsoffer närmare med särskilt fokus på det 

regelverk som finns i syfte att skydda barnet. I kapitel sju studeras hur normer och ideal kan 

förklaras med hjälp av sociologi och kriminologi för att söka utröna om och hur ideal 

påverkar synen på gärningspersoner samt barnet i dess ställning som brottsoffer. Kapitel sex 

och sju ämnar utgöra utgångspunkter för arbetets genusrättsvetenskapliga ansats och 

barnperspektivet vilka aktualiseras i den avslutande analysen i kapitel åtta. 

 

2 Brottet grov fridskränkning 
I detta avsnitt ska lagrummet grov fridskränkning presenteras. Avsnittets syfte är att 

introducera läsaren till den juridiska kontext som är aktuell för de givna frågeställningarna. 

Förhoppningen är att beskrivningen av lagstiftningens utveckling ska bidra till förståelse för 

den problematik som lagstiftaren sökt hantera med bestämmelsen och i vilken kontext 

lagstiftningen har sin grund. Den genomgång av rekvisiten som sedan följer syftar till att 

förbereda läsaren för den rättsfallstudie ska analyseras i uppsatsen. 

 

2.1 Lagstiftningens utveckling 

4 kap 4a § 1 st. brottsbalken lyder enligt följande: 
                                                
38 A/RES/40/34 under Tillägg, Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk 

A. Offer för brott, artikel 1. Dock behandlas i detta arbete ej anhöriga i egenskap av brottsoffer till brottsoffer 
vilka enligt deklarationen omfatta av begreppet. 
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Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24§ lagen 

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var 

och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till 

fängelse i lägst nio månader och högst sex år.  

 

Lagrummet grov fridskränkning infördes 1999 och har sedan dess utvecklats i flera steg.39 

Lagrummet infördes efter att Kvinnofridskommissionens slutbetänkande lagts fram med 

förslag om bland annat nya kriminaliseringar för att åtgärda det utbredda våldet mot kvinnor i 

hemmet.40 Det var således mäns våld mot kvinnor i nära relationer som var utgångspunkten 

för den nya rättsliga regleringen. Med denna kom dock även ett förstärkt hemfridsskydd för 

barn, i och med bestämmelsens första stycke enligt vilket grov fridskränkning 

kriminaliserades. Det föreslogs att det nya brottet skulle införas i brottsbalken och att det vid 

straffmätningen skulle tas särskild hänsyn till ”det upprepade eller systematiska beteendet”.41 

Utformningen av den nya bestämmelsen visade sig dock snabbt vara otillfredsställande 

genom utgången i NJA 1999 s. 102. Det var Högsta domstolens tolkning av rekvisitet ”varit 

ett led i en upprepad kränkning” som fick lagstiftaren att anse att det fanns en lagteknisk brist 

som mot bakgrund av motiven till lagstiftningen behövde åtgärdas för en effektivare 

tillämpning. Det beskrevs i den följande propositionen 1998/99:145 att lagrummet behövde 

ändras då den förevarande utformningen krävde ett tidigare brott för att kunna äga 

tillämpning. Således ändrades rekvisitet till ”om var och en av gärningarna utgjort led i en 

upprepad kränkning.42 Denna formulering är alltjämt gällande.  

I proposition 2012/13:108 om förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och 

grov kvinnofridskränkning diskuterades, förutom föreslagna och sedermera införda höjningar 

av brottets straffvärde, huruvida den lagtekniska utformningen av brottet behövde ändras. 

Något sådant behov bedömdes inte föreligga, dock poängterades att hela situationen vid 

brottet ska beaktas. Det innebar att även omständigheter utöver de brottsliga handlingarna 

skulle beaktas och inte bara handlingarnas ”antal och frekvens”. Bedömningen skulle 

påverkas av om offret var ett barn eller annan person som befinner sig i en situation som är 

                                                
39 SFS 1998:383. 
40 SOU 1995:60. 
41 Prop. 1997/98:55 s. 74. 
42 Prop.1998/99:145 s. 9. 
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särskilt utsatt.43 Vid särskild utsatthet är intentionen således att det ställs lägre krav för att en 

kränkning ska anses som upprepad på sätt som avses i lagrummet.  

Det finns mot bakgrund av ställningstagandet i propositionen och med hänsyn till 

uppsatsens syfte skäl att närmare studera begreppet utsatt situation. Utsatthet definieras oftast 

i fysiska termer, såsom försvarslöshet.44 I NJA 2003 s. 144 var fråga om utsatthet av social 

karaktär. Det var fråga om grov kvinnofridskränkning av en kvinna nyinflyttad till Sverige 

och där gärningspersonen gjort föga ansträngningar för att förbättra hennes etablering i landet. 

Enligt Högsta domstolen var kvinnan ”mer eller mindre utlämnad” till gärningspersonen.45 

Ovan nämnda definitioner och tolkningar av begreppet utsatthet utgår från fall där 

vuxna kvinnor varit offer, således inte den grupp som är föremål för granskning i denna 

uppsats. Det finns dock enligt min mening anledning att ta utgångspunkt i denna definition då 

ett flertal likheter står att finna mellan ovan anförda och gruppen barn som brottsoffer. Utsatta 

barn är till att börja med regelmässigt fysisk underlägsna den förälder som utsätter dem för 

brott. De intar också, i egenskap av barn, en socialt utsatt position på ett mer regelmässigt sätt 

än ett vuxet brottsoffer. Genom sin begränsade kunskap om samhället de lever i torde barn 

inta en socialt utsatt ställning till viss del lik den som en nyanländ person intar utan 

etableringsstöd46. För barn aktualiseras också det faktum att de har begränsad 

rättshandlingsförmåga och därmed är beroende av vuxna, främst sina föräldrar. Barnets 

utsatta ställning utvecklas vidare nedan i kapitel sex. 

 

2.2 Rekvisiten  

För att bestämmelsen om grov fridskränkning ska kunna aktualiseras måste upprepade 

kriminaliserade handlingar riktade mot en närstående till gärningspersonen vara för handen. 

De gärningar som kan komma ifråga är straffbelagda handlingar enligt 3 kap, 4 kap, 6 kap 

eller 12 kap BrB eller lagen (1988:688) om kontaktförbud. Det är således fråga om, även var 

för sig, straffbelagda gärningar vilka på grund av den fridsstörande konsekvens som 

utsattheten har för det närstående offret ska anses innebära en upprepad kränkning för den 

utsatta. Det är ytterst denna nedbrytande effekt som specialregleringen avser straffbelägga.47 

Hur många handlingar som krävs för att bestämmelsen ska komma ifråga är beroende av hur 
                                                
43 Prop. 2012/13:108 s. 10. I propositionen diskuteras vad som anförts av Juridiska institutionen vid Umeå 

universitet. 
44 Se exempelvis Burman (2005) s. 14. 
45 NJA 2003 s. 144. Om det ovanliga i att utsatthet beskrivs som ”icke-fysisk”, se Burman (2005) s. 14.  
46 Här avses med etableringsstöd möjlighet att få kunskap om det nya samhället och inte ekonomiskt stöd för 

nyanlända vilket termen kan avse i andra sammanhang. 
47 Jfr ovan not 50. 
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allvarliga de olika gärningarna är. Det måste vara flera än två gärningar, vilket är en naturlig 

följd av rekvisitet upprepad kränkning. Det får dock inte gå alltför lång tid mellan de olika 

gärningarna då det skulle kunna medföra att dessa inte anses kunna betraktas som led i en 

upprepad kränkning av personens integritet och ha varit ägnade att allvarligt skada personens 

självkänsla.48 En förutsättning för subjektiv täckning är uppsåt för de faktiska gärningarna 

medan det är upp till domstolen att avgöra huruvida uppsåt funnits att kränka personen på sätt 

som avses i lagrummet.49 

 

3 Objektivitetsprincipen inom polis- och åklagarväsendet 
Ovan har redovisats de juridiska förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

bestämmelsen om grov fridskränkning ska kunna aktualiseras. Nedan ska rättsväsendets 

aktörer i form av polis och åklagare studeras utifrån deras roll i straffprocessen. Utgångspunkt 

tas i den grundläggande principen om objektivitet som gäller all polis - och 

åklagarverksamhet.  Kapitlet ämnar introducera läsaren till den reglering som gäller för 

åklagare och polis i myndigheternas arbete och vars syfte är att främja likabehandling och 

rättssäkerhet. Detta för att möjliggöra en granskning av principernas efterlevnad i praktiken i 

kommande analys. 

Åklagaren är bunden av en obligatorisk åtalsplikt.50 Åtalsplikten innebär att åtal ska 

väckas vid tillräckliga skäl. Tillräckliga skäl föreligger när en straffbelagd gärning misstänks 

ha begåtts och åklagaren bedömer att tillräcklig bevisning föreligger för att en fällande dom 

ska kunna väntas.51 I beslutet om åtal måste åklagaren ta ställning till vad som framkommit i 

föregående förundersökning och vilken rubricering som kan komma ifråga i det aktuella 

fallet. Rubriceringen av åtalet återspeglar den gärningsbeskrivning utifrån vilken 

gärningspersonen avkrävs straffrättsligt ansvar för ett påstått handlande.  

Förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att brott som hör under 

allmänt åtal har begåtts, 23 kap 1 § rättegångsbalken. Även under arbetet före ett sådant beslut 

är rättsvårdande myndigheter bundna av objektivitetsplikten då 1 kap 9 § regeringsformen 

(1974:152) föreskriver att ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet.”52  

                                                
48 Bergren m.fl, kommentar till 4 kap 4a § brottsbalken under rubriken Tidssamband. 
49 Bergren m.fl, kommentar till 4 kap 4a §  brottsbalken under rubriken Det subjektiva kravet. 
50 Ekelöf, Edelstam och Pauli, (2010) s. 155.  
51 Ekelöf, Edelstam och Pauli, (2010) s. 155.  
52 Om polisens bundenhet till objektivitetsplikten innan förundersökning inletts, se SOU 2011:45 s. 97. 
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Av 23 kap 4 § rättegångsbalken framgår att en förundersökning ska bedrivas på så sätt 

att både omständigheter som talar mot den misstänkte och omständigheter som talar för 

dennes oskuld ska beaktas. Åklagaren har således att uppfylla objektivitetsplikten redan under 

förundersökningsstadiet vid bedömningen av om tillräckliga skäl föreligger för åtal.53 

Att inte utreda ett misstänkt brott trots att möjlighet förelegat att föra en utredning 

framåt är inte förenligt med polisens objektivitetsplikt. Det tydliggjordes i ett ärende hos JO 

år 2007 där polisen fick kritik för att utredningsåtgärder inte företagits tillräckligt snabbt. JO 

uttalade att någon annans löfte om att tillhandahålla material till utredningen inte påverkade 

polisens skyldighet att utreda misstanken sakligt och objektivt.54 Trots att det inte framgår 

explicit av 23 kap 4 § rättegångsbalken så är polisen, liksom åklagaren, bunden av 

objektivitetsplikten även före en förundersökning har inletts.55 

Objektivitetsplikten ska säkerställa efterlevnaden av artikel 6(3) Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna (nedan EKMR) om rätten till en rättvis 

rättegång.56 Objektivitetsplikten är med anledning av åklagarens beslutsbefogenhet 

beträffande huruvida åtal ska väckas eller ej viktig för förundersökningens neutralitet. Bring 

och Diesen diskuterar objektivitetsplikten i ljuset av skillnaden mot andra rättsordningar, där 

en särskild domare kan ta beslut om väckande av åtal.57 

 Objektivitetsplikten har beskrivits vara en ”hörnsten i den svenska 

straffprocessordningen”.58 Objektivitetsplikten gäller alltjämt under huvudförhandlingen. 

Åklagaren kan dock i mål där den tilltalade har försvarare fokusera på att bevisa 

gärningspåståendet utan att brista i objektivitet.59 Som Ekelöf beskriver förundersökningen är 

denna, förutom en möjlighet för åklagaren att bygga sitt mål, även en möjlighet för den 

misstänkte att se till att utredningen kompletteras och att detta eventuellt kan leda till ett 

nedlagt åtal istället för att behöva gå till rättegång, som för en oskyldig kan te sig värre socialt 

även om den skulle sluta i en friande dom.60 Det torde inte råda några tvivel om att 

förundersökningen spelar en viktig roll i en rättssäker process.  

                                                
53 Ekelöf, Edelstam och Pauli (2010) s. 108. Se även SOU 2011:45 s. 95. 
54 JO dnr. 3636-2006. Beslutsdatum 2007-09-14.  Om fallet och objektivitet i rättsprocessen, se Enarsson (2013) 

s. 57. 
55 SOU 2011:45 s. 97. Om räckvidden för 23 kap 4 § rättegångsbalken, se s. 95. 
56 Se Bring och Diesen (2009) s. 66-67. Författarna talar om artikelns omfattande av även förundersökningen, 

trots konventionstextens användning av ordet ”trial” som främst åsyftande kommande huvudförhandling. 
57 Bring & Diesen (2009) s. 67. 
58 SOU 2011:45 s. 95. Se även Ekelöf, Edelstam och Pauli (2010) s. 108.  
59 Bring och Diesen (2009) s. 74-75. 
60 Ekelöf, Edelstam och Pauli (2010) s. 103.  
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Huruvida objektivitetsprincipen får genomslag i praktiken vad avser misstanke om våld 

mot barn av närstående har ifrågasatts, då det synes finnas tendenser hos åklagare och polis att 

inte ta våld mot barn inom familjen på allvar.61 Diesen och Diesen exemplifierar detta genom 

att beskriva ärenden där förundersökning lagts ner trots gott bevisläge. Det har skett med 

motiveringen att ”brott ej kan styrkas” efter att polisen samtalat med den misstänkte och 

denne lovat bättring.62 Problematiken verkar enligt författarna vara störst när våldet inte varit 

grovt.63 Problematiken beskrivs som att polisen ser på det inträffade ur ett socialt perspektiv 

istället för ur ett polisiärt perspektiv.64 Misshandel av barn inom hemmets fyra väggar 

tenderade således att ses som mindre allvarlig och, trots god bevisning, mer sällan leda till 

åtal än fall av barnmisshandel där förövaren inte var en del av familjen.65 De rättsliga 

aktörernas bedömning av denna typ av våld som något annat än ett brottsligt agerande blir ett 

hinder för målsägandens, barnets, rättstrygghet.66   

Barnet har också visats inta en sekundär ställning på utredningsstadiet när misstanke 

finns att den ena föräldern, oftast mamman, är utsatt för våld.  En teori är att det vuxna 

brottsoffret prioriteras med utgångspunkten att barnet, också offer för våld, då sedan kommer 

separeras från gärningspersonen genom att följa med den utsatta föräldern.67  

 

4 Redogörelse av mål 
Nedan följer en redogörelse av de rättsfall som utgör uppsatsens kvalitativa studie och som 

sedan blir föremål för analys. 

 

4.1 Växjö tingsrätts dom i mål nr B 497-13 
I mål nr B 497 -13 var en man åtalad för grov fridskränkning av tre barn i åldrarna tolv, nio 

och två år. Det äldsta barnet hade av fadern vid upprepade tillfällen dragits i håret, blivit nypt 

i öronen, fått slag mot kroppen och vid ett tillfälle fått sin fot omvriden så att smärta och 

rodnad uppkommit.  

Det nioåriga barnet hade vid upprepade tillfällen dragits i håret, blivit nypt i öronen och 

nacken, fått slag mot kroppen samt dragits i armarna.  
                                                
61 Diesen och Diesen drar slutsatsen att åklagare och polis ”ser genom fingrarna” gällande barnmisshandel där 

den misstänkte är vårdnadshavare. Diesen och Diesen (2013) s. 276-277.  
62 Diesen och Diesen (2013) s. 288.  
63 Diesen och Diesen (2013) s. 287. 
64 Diesen och Diesen (2013) s. 287-288.  
65 Diesen och Diesen (2013) s. 280.  
66 Om konflikten mellan målsägandens krav på brottsutredning och bristande resurser i rättsväsendet som får till 

följd att utredningar läggs ned eller åtal ej väcks, se Bring och Diesen (2009) s. 75-76.  
67 Diesen och Diesen (2013) s. 284.  
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Det yngsta barnet hade vid upprepade tillfällen enligt åtalet dragits i håret samt tilldelats 

slag mot händer och kropp.  De påstådda gärningarna skulle ha skett mellan 1 januari 2010 

och 21 mars 2013. 

 Åberopad bevisning var den tilltalades egna uppgifter, inspelade målsägandeförhör, 

vittnesförhör med kurator samt vittnesförhör med familjehemspappa.68 Den tilltalade mannen 

dömdes till sex månaders fängelse samt blev ålagd att betala skadestånd om 20 000 kr vardera 

till de äldsta barnen samt 10 000 kr till det yngsta barnet. I domskälen uttalades att det för 

tingsrätten framstod som uppenbart att gärningarna var för sig utgjort ett led i en upprepad 

kränkning av barnens integritet och att dessa varit ägnade att alvarligt skada deras 

självkänsla.69  

 

4.2 Falu tingsrätts dom i mål nr B 464-13 
I mål nr B 464-13 stod en kvinna åtalad för att vid fyra tillfällen under en period om 3 

månader 2012 misshandlat sitt nioåriga barn samt under samma tidsperiod uttalat hotelser. 

Åklagaren väckte åtal för fyra fall av misshandel samt olaga hot vid flera tillfällen. 

Misshandeln påstods vid det första tillfället ha bestått i att vid ett tillfälle ta tag om 

barnets nacke och hals och trycka till samt ta tag om barnets fötter och dra. Vid det andra 

tillfället påstods misshandeln ha bestått i att trycka upp barnet mot en vägg, vid ett tredje 

tillfälle slagit på barnets fötter och vid det fjärde tillfället tagit stryptag om barnets hals. De 

olaga hoten påstods ha bestått i uttalanden av innebörden att hon skulle kunna elda upp 

barnets hem.  

Av åklagaren åberopad bevisning var den tilltalades egna uppgifter, inspelat 

målsägandeförhör med barnet, vittnesförhör med fadern till barnet, vittnesförhör med polis 

om dennes iakttagelser på den påstådda brottsplatsen för åtalspunkt ett om tag om barnets 

nacke och hals samt anteckningar vilka fadern till barnet påstods ha fört fortlöpande om vad 

barnet berättat för honom.  

Den tilltalade erkände att denne tagit tag om nacken på barnet, och att det kunde ha 

gjort ont. Tingsrätten ansåg dock att det av bevisningen i målet inte framgått att det bekräftade 

taget om nacken skett med sådan kraft att det kunde bedömas som misshandel.  I domskälen 

beskrivs hur den tilltalade och barnets far har en ansträngd relation där barnet oftast bråkar 

                                                
68 Se Växjö tingsrätts dom den 26 april 2013 och domsbilaga 1 för åklagarens yrkanden, i mål nr B 497-13. 
69 Växsjö tingsrätt i mål nr B 497-13 s. 9. 
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med den tilltalade och får medhåll från fadern. Åtalet ogillades i sin helhet. Mot den 

tilltalades nekande ansågs åtalspunkterna ej styrkta.70  

 

4.3 Falu tingsrätts dom i mål nr B 363-13 
I mål nr B 363-13 var fråga om en man som stod åtalad för grov fridskränkning av ett tioårigt 

barn. De påstådda gärningarna bestod i att vid två tillfällen ha misshandlat barnet genom att ta 

stryptag om barnets hals samt ofredande vid två tillfällen genom att skaka och lyfta barnets 

säng när barnet låg i sängen. Misshandelstillfällena skulle ha skett någon gång under vintern 

2011-2012 samt i slutet av 2012 och ofredandena en gång december 2012 och en gång under 

sommaren 2012. Vid händelse att domstolen skulle anse att de gärningar som i första hand 

rubricerades som misshandel inte medfört smärta yrkades att dessa skulle bedömas som 

ofredanden. Var och en av gärningarna hade utgjort led i en upprepad kränkning av barnets 

integritet och varit ägnade att allvarligt skada barnets självkänsla.  

Av åklagaren åberopad bevisning var den tilltalades egna uppgifter, inspelat 

målsägandeförhör med barnet, vittnesförhör med modern till barnet samt vittnesförhör med 

anställd vid socialtjänsten som samtalat med barnet. Åtalet ogillades i sin helhet. Domstolen 

ansåg att det var styrkt att den tilltalade tagit tag om barnets hals med en hand men inte att 

detta orsakat smärta eller skada. Ansvar för ofredande ansågs inte föreligga då det inte 

bedömdes kunna styrkas att den tilltalade haft uppsåt till gärningen.71 

 

4.4 Falu tingsrätts dom i mål nr B 3334-12 
 I mål nr B 3334-12 var en kvinna åtalad för tre fall av misshandel av ett fyraårigt barn under 

en tvåmånadersperiod. Den upprepade misshandeln hade bestått i att ta tag om barnets armar 

och kasta in barnet i bostaden från balkongen, dra barnet i håret samt vid ett tillfälle tagit tag 

om barnets armar och skakat barnet så att smärta och obehag uppstått.  

Åklagaren åberopade ansvar för misshandel samt att det enligt 29 kap 2 § 8 p 

brottsbalken om skulle anses som försvårande vid straffmätningen att gärningarna enligt 

åklagaren varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos ett litet barn i förhållande till en 

närstående.  

Som bevisning åberopades av åklagaren förhör med den tilltalade, inspelat 

målsägandeförhör med barnet, vittnesförhör med företrädare för förskolepersonal, socialtjänst 

och rättsintyg (vilket visade ojämn hårlängd hos barnet till styrkande för det andra 
                                                
70 Se Falu tingsrätts dom den 8 maj 2013 och domsbilaga 1 för åklagarens yrkanden, i mål nr B 464-13. 
71 Se Falu tingsrätts dom den 9 januari 2014 och domsbilaga 1 för åklagarens yrkanden, i mål nr B 363-13. 
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misshandelstillfället). Den tilltalade medgav det faktiska omständigheterna i 

gärningsbeskrivningen. Vid det första och sista tillfället bestred dock den tilltalade ansvar för 

misshandel då hon uppgett sig sakna uppsåt.  Domstolen bedömde emellertid att hon, trots att 

hon uppgivit att hon inte kunnat behärska sin ilska, varit medveten om sitt agerande och 

således straffrättsligt ansvarig för misshandel även för avseende de fall för vilka hon förnekat 

brott. Domstolen påtalade att det inte kunde anses vara fråga om ringa missandel då de 

upprepade gärningarna riktats mot ett litet barn i dess hemmiljö. Åtalet bifölls. Vid 

påföljdsvalet beaktades den tilltalades psykiska mående varför frivårdens förslag om 

skyddstillsyn med föreskrift om vård bifölls istället för fängelse.72  

 

4.5 Falu tingsrätts dom i mål nr B 2760-12 
I mål nr B 2760-12 åtalades en kvinna för upprepade fall av misshandel samt ett fall av olaga 

hot mot tre barn i åldrarna tio, sju och fem år. Det var misstankar om våld mot det äldsta 

barnet som föranledde den JO-kritik som redovisats ovan mot barnets rektor. Angående det 

äldsta barnet åtalades kvinnan för fyra fall av misshandel. För två av händelserna hade 

åklagaren inte kunnat tidsbestämma när dessa skulle inträffat men i stämningsansökan 

uppskattades att händelserna hade skett mellan 2007 och 2012. Dessa händelser påstods av 

åklagaren ha bestått i att kvinnan dragit barnet i örat samt i håret. De andra två tillfällena 

påstods ha inträffat i februari 2011 samt vid årsskiftet 2011/2012. Misshandeln påstods vid 

dessa två fall ha bestått i slag med öppen hand mot rygg och mot arm.  

Åtalet gällande det sjuåriga barnet gällde fem fall av misshandel varav två som i 

syskonets fall var svåra att tidsbestämma samt ett fall av olaga hot. Dessa påstods ha inträffat 

mellan 2007 och 2012 och bestått i att den misstänkte stött sin armbåge mot barnets armbåge 

och nypa barnet samt hota barnet genom att knyta näven. De tre andra gärningarna påstods ha 

inträffat i januari i två fall där fråga var om att ta tag i barnets arm och nypa, rycka barnet i 

örat och trycka på barnets underläpp samt vid ett annat tillfälle i januari tagit tag ett hårt tag 

om barnets arm samt knuffat barnet hårt i ryggen så barnet fallit omkull. Åtalet gällde 

slutligen ett fall av misshandel i maj 2012 där den åtalade skulle ha dragit barnet i håret samt 

tagit ett hårt tag om barnets läpp.  

Gällande det yngsta barnet var frågan om två fall av misshandel bestående i hårda tag 

om barnets öron och hårt tag om barnets arm. Händelserna skulle ha inträffat någon gång 

mellan 2010 och 2012.  

                                                
72 Se Falu tingsrätts dom den 10 april 2013 och domsbilaga 1 för åklagarens yrkanden, i mål nr B 3334-12. 
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Åberopad bevisning var inspelade förhör med barnen, vittnesförhör med skolpersonal, 

rättsintyg och fotografier samt promemoria över iakttagna skador på det yngsta barnet. Åtalet 

ogillades delvis men kvinnan fälldes för ringa misshandel i två fall på det tioåriga barnet, 

ringa misshandel i fyra fall av det sjuåriga barnet samt ett fall av ringa misshandel gällande 

det femåriga barnet. Tingsrätten bedömde straffvärdet överstiga böter på grund av att 

misshandeln, trots rubriceringen ringa, utförts mot små barn. Tingsrätten uttalade vidare i 

domskälen att påföljden vanligtvis borde bestämmas till fängelse med hänsyn till brottens art 

men att möjlighet fanns att döma till samhällstjänst vilket frivården ansett som lämpligt. Detta 

samtyckte även den misstänkte till. Domen blev således villkorlig dom förenad med 

samhällstjänst.73 

 

5 Barnets rättsliga ställning som brottsoffer 
 

I detta avsnitt ska närmare beröras det materiella regelverk som tillskriver brottsoffret vissa 

rättigheter i straffprocessen. Den särställning barn intar i egenskap av brottsoffer ska särskilt 

studeras.74 Efterlevnaden i praktiken av de regler som redogörs i kapitlet ska sedan 

analyseras. Vidare ska i detta kapitel studeras barnets bästa och våldsförbudet i 

Barnkonventionen, begreppet rättigheter i förhållande till barn och slutligen barnets bästa i 

förhållande till begreppet brottsoffer. 

 

5.1 Brottsoffer eller inte? Reglering och praktik. 
Förutom grundläggande förvaltningsrättsliga principer om myndigheters serviceskyldighet 

gentemot det allmänna, 4 § Förvaltningslag (1986:223), finns viss särreglering angående 

brottsoffer. Vid vissa typer av brott, exempelvis våld mot person, har brottsoffret rätt att 

erbjudas ett målsägandebiträde, 1 § lag (1988:609) om målsägandebiträde.  

När barn blir målsägande i en rättsprocess aktualiseras det faktum att barnet har en 

begränsad rättshandlingsförmåga. Det är vårdnadshavaren som huvudsakligen har 

bestämmanderätten över barnets personliga angelägenheter, 6 kap 11 § föräldrabalken 

(1949:381). Huvudregeln för processbehörighet angående personer under 18 år regleras i 20 

kapitlet 14 § rättegångsbalken. En särskild företrädare för barn kan i enlighet med 1 § lag 

(1999:997) om särskild företrädare för barn utses när ett barn befaras ha utsatts för brott och 

                                                
73 Falu tingsrätts dom i mål nr B 2760-12. För tingsrättens resonemang kring att den upprepade brottsligheten 

skett mot en syskonskara, se s. 8. 
74 Angående barnets internationella skydd som brottsoffer kan hänvisas till FN:s resolution ECOSOC 2005/20. 
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dennes vårdnadshavare kan misstänkas för brottet. En särskild företrädare för barn kan också 

utses när vårdnadshavaren har en sådan relation till den som kan misstänkas för brottet att det 

kan misstänkas att föräldern inte tillvaratar barnets rätt. Enligt 3 § lag om särskild företrädare 

för barn har den särskilda företrädaren ansvaret att tillvarata barnets rättigheter under både 

förundersökning och under en eventuell rättegång.  

Medan ett målsägandebiträde finns med vid brottsoffrets sida genom straffprocessen 

och bistår målsäganden med hjälp och stöd intar barnets särskilda företrädare barnets ställe i 

straffprocessen. Den särskilda företrädaren övertar bestämmanderätten över barnet från 

vårdnadshavaren gällande frågor som är kopplade till processen, exempelvis huruvida barnet 

ska inställa sig till polisförhör eller inte.75  

Barnet är sällan fysiskt närvarande vid rättegången. Rådande uppfattning om hur 

barnets bästa ska beaktas i förhållande till (rätts)processer verkar vara att sådana i största 

möjliga utsträckning ska undvikas och inte ska kräva barnets direkta närvaro.76  

Lagstiftning kan, med eller utan avsikt, påverka hur människor agerar i samhället.77 En 

av barnrättens funktioner har av Schiratzki anförts vara dess normerande verkan.78 Det har 

diskuterats huruvida barnrätt använts mer i normativt syfte än andra rättsområden.79  Lag intar 

som framkommit ovan en särskild ställning i egenskap av rådande norm, förstärkt genom den 

status en rättsregel innehar.80  Förbudet mot barnaga i 6 kap 1 § föräldrabalken (1949:381) 

som infördes 1979 utgör ofta exempel på normativ lagstiftning, med vilken lagstiftaren sökt 

förändra beteenden i samhället.81 I förarbetena till införandet av ett uttryckligt förbud mot 

kroppslig bestraffning av barn i 6 kap 1 § föräldrabalken uttalades att ”Utredningen anser att 

det är angeläget att det skapas en allmän opinion mot handgripliga tillrättavisningar, att våld 

mot barn bedöms som just våld och inget annat.”82  

En nutida – i alla samhälleliga led – konsekvent syn på våld mot barn inom familjen 

verkar mot bakgrund av Diesen och Diesens forskning inte vara rådande trots uttalandet i 

propositionen. Författarna redogör för en inställning från socialtjänstens sida om att en 

                                                
75 Renfors och Sverne Arvill, kommentar till 3 § lag (1999:997) om särskild ställföreträdare för barn. Se även 

Schiratzki (2006) s. 89-90. 
76 Som exemplifiering av tvistelösning med beaktande av barnets bästa nämns möjligheterna till medling och 

samarbetssamtal vid vårdnadstvister för undvikande av rättsprocesser kring barnet i i möjligaste mån, se 
Schiratzki (2006) s. 12, not 5 och Leviner (2014)  s. 26. 

77 Agell (1998) s. 518. 
78 Schiratzki (2006) s. 12.  
79 Schiratzki (2006) s. 12.  
80 Se not 40 om rättssociologi. 
81 Prop.1978/79:67 s. 1.   
82 Prop. 1978/79:67 s. 4. 
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polisanmälan om misstänkt våld mot barn inte alltid bedöms vara ”för familjens bästa”.83 En 

faktor som Diesen och Diesen bedömer påverkar synen på våldet är att föräldraperspektivet 

överordnas barnperspektivet. Även det faktum att socialtjänsten, på ett annat sätt än polisen i 

sin straffrättsliga funktion, kan vara i position att handha hela familjen i sin verksamhet, 

anförs kunna påverka socialtjänstens arbete.84  

I Barnombudsmannens årsrapport 2012 intervjuades barn som varit utsatta för våld om 

sina upplevelser. Barnen upplevde ofta socialtjänsten som frånvarande. De upplevde också att 

när socialtjänsten väl varit insatt i barnets situation så hade socialtjänsten ett passivt 

förhållningssätt och mest fokus på de inblandade vuxna.85 

 Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen ska socialtjänsten verka för att ett brottsoffer och 

dennes närstående får stöd och hjälp. Detta ansvar ålades socialtjänsten efter att förslag därom 

framställts i prop. 2000/01:79.86 Barn fick i egenskap av brottsoffer ett förstärkt skydd genom 

en ändring 2006 då det tydliggjordes att barn som bevittnade våld mot närstående också var 

offer för brott.87 Frågan utreddes ytterligare genom SOU 2006:65 vari Barnombudsmannen 

särskilt erinrade om det viktiga i att inte betrakta barn som ett bihang till den våldsutsatta 

modern.88 5 kap 11 § socialtjänstlagen är dock ingen rättighetsgrundande bestämmelse och 

socialtjänstens insatser kan inte beviljas med stöd av den. Bestämmelsen är endast menad att 

synliggöra det ansvar som redan åligger socialtjänsten.89 

För att rättsväsendet överhuvudtaget ska kunna agera krävs att misstanke om våld 

kommer till polisens kännedom. För att våld inte ska riskera att undgå rapportering finns en 

anmälningsskyldighet för olika aktörer som arbetar med barn. Anmälningsskyldigheten 

regleras i 14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) vilken bland annat reglerar ansvar för 

personal inom skolan. Skyldighet att lämna en så kallad orosanmälan gäller för alla uppgifter 

som innebär att den yrkesverksamma i sin verksamhet fått kännedom om eller misstänker att 

ett barn far illa.90 JO riktade allvarlig kritik mot en rektor för att ha underlåtit att uppfylla 

anmälningsskyldigheten då det dröjde ett och ett halvt år från att en elev första gången 

berättade för skolpersonal om våld i hemmet tills skolan anmälde detta till socialtjänsten 

                                                
83 Diesen och Diesen (2013) s. 279.  
84 Diesen och Diesen talar om familjen som ”kollektiv klient” och framhåller skillnaden i polisens utredningar 

om misstankar på individnivå, se Diesen och Diesen (2013) s. 279.  
85 Barnombudsmannens årsrapport 2012 s. 5. 
86 Se främst prop. 2000/01:79 s. 35. 
87 Prop. 2005/06:166 s. 15. 
88 SOU 2006:65 s. 175. 
89 Prop.2006/07:38 s. 11. 
90 14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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(misstanken rörde det äldsta barnet i mål nr B-2760-12 i kapitel 5).91 Rektorn hade avstått från 

att upprätta en orosanmälan vid de två första tillfällena som personal rapporterade vad barnet 

hade uppgivit, då rektorn gjorde bedömningen att barnet endast ville ”ha uppmärksamhet”.92 

JO uttalade, liksom uttalats tidigare, att en anmälan inte förutsätter att det ska vara klarlagt att 

socialnämnd behöver ingripa utan även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter ska anmälas 

och att det sedan ska ankomma på nämnden att bestämma lämplig utredningsåtgärd.93 Mot 

bakgrund av den aktuella bestämmelsen, samt JO:s tydliga ställningstagande för det faktum 

att det är tillräckligt med en ej bevisad oro eller misstanke om våld för att 

anmälningsskyldighet ska inträda, uppvisar samhället enligt min mening en formell 

nolltolerans mot våldsutövande mot barn.  

 

5.2 Barnkonventionens förbud mot våldsutövande mot barn  
Principen om barnets bästa fastslogs i Barnkonventionen såsom rättigheten att barnets bästa, 

vid alla åtgärder som rör barn, ska komma i främsta rummet.94 Sverige har ratificerat 

Barnkonventionen.95 Barnkonventionen är ett uttryck för att barn är egna individer 

självständiga från sina föräldrar med rätt till respekt för sina rättigheter.96 Av artikel 19 

Barnkonventionen framgår att barn ska skyddas 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”.97  

Som framgått ovan är barn genom nationell lagstiftning skyddade från att utsättas för 

våld och barnets bästa ska beaktas i straffprocessen. Barnets bästa i detta sammanhang har av 

Schiratizki beskrivits som barnet bästa i så kallad inskränkt bemärkelse, vilket innebär att det 

                                                
91 Vid tiden för den aktuella händelsen gällde en tidigare lydelse för 14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453), där 

nuvarande lydelse om ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” istället löd ”något som kan 
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”, se prop. 2012/13:10 s. 18. Då nuvarande 
lydelse är ett förtydligande av förevarande dito till syfte att förstärka skyddet för barn och unga (se i denna 
del prop.2012/13:10 s. 1) gör jag bedömningen att rektorn även med nuvarande lydelse hade fått allvarlig 
kritik för sitt agerande. 

92 JO, dnr 6755-2012 beslutsdatum 2013-12-18 s. 3. 
93 JO, dnr 6755-2012 beslutsdatum 2013-12-18 s. 4. Om tidigare beslut av JO angående anmälningsplikten se 

exempelvis JO 1993/94 s. 264 till vilket hänvisas i här aktuellt JO-beslut. 
94 Artikel 3 Barnkonventionen. Om att grundsynen i barnkonventionen är att barn har egna rättigheter, se 

Ewerlöf, Sverne och Singer (1998) s. 188. 
95 Huruvida Barnkonventionen (med tilläggsprotokoll) ska implementeras som svensk lag är under utredning, se 

Dir 2013:35 
96 Thulin Hedlund (2008) s. 186. 
97 Artikel 19 (1) Barnkonventionen. 
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är fråga om ett skydd mot behandling som har ett generellt straffvärde, exempelvis 

misshandel.98 

 I Ds 2011:37, vilket var den kartläggning som efterfrågades i proposition 2009/10:232 

Strategi för att stärka barnets rättigheter, uttalade Socialdepartementet att lagstiftning är 

mycket viktigt när fråga är för en konventionsstat att möta kraven som staten åtagit sig.99 

Socialdepartementet uttalade att barn liksom vuxna ska vara tillförsäkrade rättssäkerhet men 

att endast lagstiftning inte kunde garantera efterlevnad av rättigheterna: av central betydelse 

var tillämpningen av rättigheterna.100 Kartläggningen visade sammanfattningsvis enligt 

Socialdepartementet på en god överensstämmelse mellan svensk lag och 

Barnkonventionen.101 En ny kartläggning, med större fokus på tillämpningen av lagstiftning 

som berörs av Barnkonventionen ska redovisas i mars 2015.102 

Barnrättskommittén gav 2009 Sverige kritik för bristande stöd till barn utsatta för våld i 

hemmet.103 Barnrättskommittén ansåg att andelen barnmisshandel var oroväckande hög samt 

att utsatta barn inte alltid verkade få korrekta insatser till sin hjälp.104 Regeringen avlämnade 

den senaste periodiska rapporten, med bemötande av förevarande kritik 2012.105 I rapporten 

belystes Socialtjänstens ansvar att skydda barn genom regleringen i 5 kap 1 § 

socialtjänstlagen samt 5 kap 11§ socialtjänstlagen om barns rätt till skydd som brottsoffer.106  

I Barnkonventionens preambel belyses att barn ”bör växa upp i en familjemiljö, 

omgiven av lycka, kärlek och förståelse”.107 Rätten till familjeliv är även skyddad genom 

artikel 8 EKMR, vilken också omfattar vuxna personer. 6 kap 1 § föräldrabalken 

exemplifierar enligt Schiratzki barnets bästa i så kallad utvidgad bemärkelse. Det innebär 

sådana rättigheter som barn är garanterade i större utsträckning än vuxna, såsom rätten till 

omvårdnad och trygghet i nämnda lagrum.108 Familjelivet är även grundlagsskyddat genom 1 

kap 2 § 4 st Regeringsformen vari stadgas att: 

 

                                                
98 Schiratzki (2006) s. 34.  
99 Ds 2011:37 s. 19. 
100 Ds 2011:37 s. 20. 
101 Ds 2011:37 s. 90. 
102 Dir 2013:35 s. 6-7 samt s. 11. 
103 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 38. 
104 CRC/C/SWE/CO/4 punkt 38. 
105 Om kritiken i CRC/C/SWE/CO/4 p. 38, se Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets 

rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007- 2012, p. 241. 
106 Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 

genomförande under 2007–2012, p. 174. 
107 Barnkonventionen s. 12. 
108 Schiratzki (2006) s. 33. 
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Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt 

värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

 

Rätten till familj tillkommer således både barn och vuxna.109  Av Barnkonventionen framgår 

att konventionsstaterna anser familjen som enhet vara en grundläggande enhet i samhället och 

särskilt viktig för barnets utveckling och välfärd.110 Av inledningen till Barnkonventionen 

framgår således inte bara familjens viktiga ställning utan även vad som torde kunna anses som 

ett visst ställningstagande om vilken miljö barnet bör ha rätt att vistas i.  

 

5.3 Barnets bästa och rättighetsbegreppet 
Barn ansågs länge tillhöra sina föräldrar och inte besitta något särskilt egenvärde. Under 

1900-talet ändrades denna syn på barnen och århundradet har kommit att kallas barnens 

århundrade.111 Exempelvis började under 1900-talets avslutande del den så kallade 

brottsofferdiskursen att även omfatta barn.112 När barnrätten utvecklades var det barnet som 

skulle vara i centrum: barnets legala förhållanden till samhället.113 Nedan ska barnet studeras i 

förhållandet till rättighetsbegreppet. 

För begreppet rättighet kan huvudsakligen två i forskningen förankrade synsätt anföras: 

det viljeteoretiska perspektivet och det intressebaserade synsättet. Det viljeteoretiska 

perspektivet kan beskrivas utgå från en självbestämmande person vilken har rätt att kräva att 

sina rättigheter respekteras och att personen förfogar över sina rättigheter. Ett intressebaserat 

perspektiv på rättigheter utgår från att barnet har intresse av sina rättigheter men att det 

ankommer på en annan person att bestämma ”vilka av barnets rättigheter som ska 

tillgodoses”.114 Båda teorierna har ansetts problematiska vad avser erkännande av barnet som 

rättighetsbärare. Barnet är inte autonomt på sätt som antas för att kunna förfoga över sina 

rättigheter enligt det viljeteoretiska perspektivet. Vad avser det intressebaserade perspektivet 

så fråntar detta perspektiv barnet förmågan att fatta beslut som rör dem själva.115 

                                                
109 Mattsson (2010) s. 48. 
110 Barnkonventionen s. 11-12. 
111 Diesen och Diesen (2013) s. 273. Se även Blom, Sogner och Rosenbeck (2006) s. 274-276. Det kan erinras 

om att förbudet mot hustrumisshandel kom redan 1864, barnet fick således vänta mer än ett sekel på någon 
form av hemfridsskydd vilket är ett exempel på barnets utveckling till fristående rättssubjekt. 

112 Granström och Mannelqvist (2007-08) s. 30. 
113 Schiratzki (2006) s. 11.  
114 Singer (2012) s. 39-40. 
115 Singer (2012) s. 39-40. 
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Begreppet barnets bästa kan definieras som principen om att beslut som rör barn på 

bästa möjliga sätt ska tillgodose barnets alla behov.116 Singer har anfört att begreppet barnets 

bästa inte bara innebär att se till barnets bästa i det enskilda fallet utan även att erkänna 

barnets ställning som ett individuellt rättssubjekt och erkänna dess grundläggande 

rättigheter.117 Barnet är, mot bakgrund av Barnkonventionens bestämmelser om vilka 

rättigheter barnet har, rättighetsinnehavare och har därmed en rätt att få rättigheterna 

skyddade.118 Barn kan dock inte själva tillgodose skyddet av sina behov.119  

Ovan anförda definition av begreppet barnets bästa är allmänt hållen och förhåller sig så 

enligt Singer på grund av att vad begreppet barnets bästa innebär är beroende av 

omständigheterna för det aktuella barnet i varje aktuell bedömning.120 Som rättighetsbärare 

har barnet olika rättigheter vilka i olika situationer skulle kunna komma i konflikt med 

varandra.  Det kan också beskrivas som att barnet är en aktör med rätten att komma till tals.121  

Med andra ord torde begreppet barnets bästa enligt min uppfattning kunna beskrivas 

som kontextberoende. 

 

5.4 Barnets bästa när barnet är ett brottsoffer 
Hur ska då begreppet barnets bästa tolkas i den kontext som nu är för handen, det vill säga när 

barnets förälder misstänks ha utsatt barnet för våld? Påverkas synen på brottsoffret av det 

faktum att brottsoffret är ett barn?  

Av Brottsofferdeklarationen framgår att alla (brotts)offer ska ha ”tillgång till 

rättsväsendet och omedelbar upprättelse, enligt vad nationell lagstiftning medger”.122 

Brottsoffermyndigheten beskriver detta som att brottsoffret ska ha ”tillgång till den egna 

processen och rättvis behandling”.123  

Polisens ”sociala filter” har ur ett barnperspektiv bedömts medföra främst tre 

problematiska konsekvenser. För det första är det inte förenligt med gällande lagstiftning. För 

det andra hamnar föräldrarna i centrum på ett sätt som medför att barnets intressen blir en 

sekundär fråga och riskerar att medföra undermåliga utredningar. Slutligen verkar polisens 

                                                
116 Singer (2012) s. 34. 
117 Singer (2012) s. 17. 
118 Se Singer (2012) s. 39 om det faktum att någons innehav av rättighet också innebär att någon annan har en 

plikt som korresponderar mot rättigheten. 
119 Singer (2012) s. 37. 
120 Se Singer (2012) s. 34. 
121 Mattsson (2010) s. 20. 
122 A/RES/40/34,  A. Offer för brott, artikel 4. 
123 Brottsoffermyndigheten elektronisk broschyr. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/FNs%20brottsofferdeklaration.pdf 
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uppfattning av våldsutövande mot barn i hemmet som ett socialt problem innebära att den 

primära ambitionen från polisens sida verkar vara att familjen inte ska splittras.124 Att 

samhället inte ingriper har i forskning beskrivits vara en av de allvarligaste upplevelserna för 

barn som kommit i kontakt med våld i hemmet.125 I kommande analys ska vidare 

problematiseras hur, alternativ om, barnets bästa verkligen beaktas när barnet är ett 

brottsoffer. 

 

6 Våldets ideal 
Allas likhet inför lagen är en princip vars efterlevnad har granskats förut. Exempelvis har 

diskriminering inom rättsväsendet av personer med utländsk härkomst rapporterats.126 I detta 

arbete är det dock gärningspersonernas biologiska kön som är av intresse och 

könstillhörighetens eventuella inverkan på rättsväsendets aktörer. I detta avsnitt ska därför 

våldets ideala genus studeras närmare. Finns ett sådant? Inledningsvis studeras normer i 

samhället på ett generellt plan. Därefter ska kriminalitetens normer studeras närmare. 

 

6.1 Hur skapas normer? 
 Som framgått av exemplen ovan avseende barnets ställning som brottsoffer verkar det 

regelverk som finns gällande skydd för barnet inte alltid fungera i praktiken. I detta kapitel 

ska studeras hur normer skapas och vad som kan ske när någon avviker från dessa. 

Förhoppningen är att kapitlet ska ge en förståelse för hur normer skapas mot bakgrund av 

arbetets genusrättsvetenskapliga ansats med vilken normer rörande kvinnor och män särkilt 

synliggörs. Kapitlet ämnar också studera vad som, helt eller delvis, kan vara orsaken till att 

våld riktat mot barn i vissa fall inte verkar få full status som ett kriminellt agerande, trots att 

handlingarna är kriminaliserade.  Detta ska ske med hjälp av sociologiska förklaringsmodeller 

varigenom samhället kan betraktas utifrån olika perspektiv. 

 Den sociologiska vetenskapen beskriver hur personer i ett samhälle utvecklas socialt 

genom så kallad primär, sekundär och tertiär socialisation.127 I den primära socialisationen lär 

sig barnet genom föräldrarnas medvetna och omedvetna agerande gentemot varandra och 

                                                
124 Diesen och Diesen (2013) s. 290. 
125 Prop. 2002/03:70 s. 17-18. Dessa studier tar även upp våld som riktats mot barnets mamma. Se även Forsman 

(2013) s. 27. 
126 Se exempelvis SOU 2005:56. För svenska exempel kan hänvisas till exempelvis s. 388 (överrepresentation av 

visitering av invandrare och lägre träffsäkerhet), s. 402 (domstolen syntes mer benägen att förstå att den 
hotade kände ”allvarlig fruktan” när offret var svenskt och gärningspersonen invandrare) och s. 405 (skillnad 
i straff för våldtäktsdömda beroende på etnicitet). 

127 Helkama, Myllyniemi och Liebkind (2004) s. 72-76 och Giddens (2007) s. 161. 
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barnet vilka normer och värderingar som råder, i vart fall i hemmet. Under den sekundära 

socialisationen möter barnet utomstående personer såsom vänner och förskolepersonal.  Vad 

individen lärt sig under den primära socialisationen kan då omprövas. Den tertiära 

socialisationen illustrerar hur olika medier påverkar individen.128  

Det bör mot bakgrund av arbetets genusrättsvetenskapliga ansats enligt min mening 

erinras om att vetenskapen sociologi av Abbot har ansetts ha manliga förtecken. Detta då det 

är samhället ur ett manligt perspektiv som studerats och kvinnor ur ett manligt perspektiv.129 

Det manliga perspektivet kommer av att män studerats och resultaten sedan givits en generell 

betydelse.130 På grund av denna manliga norm är beaktande av socialt kön nödvändigt när 

fråga är att förstå maktstrukturer i såväl det privata som det offentliga rummet.131  

Som exempel på ett annat maktstrukturellt synsätt kan den materialistiska feminismen 

anföras. Den materialistiska feminismen utgår från en syn på kvinnor som ett kollektiv med 

ett gemensamt mål eller intresse, då kvinnor som grupp (motsvarande det socialistiska 

klassbegreppet) ställs mot det manliga kollektivet. Inom denna feministiska gren har 

barnafödandet beskrivits som ett socialiserat fenomen, det vill säga ett (normativt) påtvingat 

beteende.132 I ljuset av denna feministiska teori kan ifrågasättandet av kvinnor som väljer att 

inte föda barn exemplifiera den i samhället rådande normen om en presumtivt allrådande 

önskan om att få barn hos kvinnor.133 

Under 1800-talet rådde ett altruistiskt kvinnoideal. Kvinnan hade rollen som moder och 

hennes vårdande egenskaper stod i centrum.134 Kvinnan ansågs ha starkare moral och därmed 

mer lämpad att ta hand om barnen i hemmet, kvinnans ”naturliga” sfär.135 En förändrad 

maktstruktur gällande kvinnans roll och makt över barnen kan noteras när barnens 

ekonomiska roll i familjen förändrades. Det skedde när obligatorisk skolgång infördes i 

samhället och barnen inte längre kunde arbeta för sina fäder på samma ekonomiskt 

fördelaktiga sätt.136 Den tidens kvinnoroll har givits epitetet ”hemmets ängel”. Hemmet skulle 

vara en trygg plats och motpol till det hårda offentliga rummet (där mannen verkade).137  

                                                
128 Giddens (2007) s. 164-164. 
129 Abbot (1997) s. 16. Se även s. 20. 
130 Abbot (1997) s. 17.  
131 Abbot (1997) s. 20-22. I avsnittet exemplifieras hur kvinnor i Östeuropa inte blev jämställda männen på 

grund av att de tvingades arbeta i det offentliga rummet: den patriarkala värdegrunden var fortfarande 
närvarande. 

132 Abbot (1997) s. 54-55.  
133 Om moderskänslor och barnafödsel som norm för kvinnor i dagens samhälle, se t ex Adolfsson (2013). 
134 Granström (1999) s. 111.  
135 Granström (1999) s. 121.  
136 Granström (1999) s.126.  
137 Blom, Sogner, och Rosenbeck (2006) s. 281-283.  
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Kriminella kvinnor var ”fallna kvinnor” som inte ansågs vara trogna sin altruistiska natur.138 

Sammanfattningsvis torde normer enligt min mening kunna beskrivas som beteende- 

och handlingsanvisningar som, när fråga är om genusstrukturer, tar utgångspunkt i individens 

könstillhörighet och därmed vilka normer som gäller för den enskilda individen. 

 

6.2 Kriminalitetens normer – det ideala brottsoffret och den ideala 
gärningspersonen 

Normer är som framgått ovan i avsnitt 7.1 något som finns i hela samhället. Det har vidare i 

arbetet redovisats bedömningar av misstankar om våld mot barn som i vissa fall torde vara 

oförenliga med gällande regelverk och således lagstiftarens ställningstaganden på området. I 

dessa fall har våldet, eller misstanken om våld, av polis, socialtjänst och skolväsendet 

bedömts vara något annat än just kriminaliserat våld. Vad beror denna bedömning på? Svaret 

på denna fråga ska nedan sökas genom att närmare studera kriminalitetens normer och hur ett 

avvikande beteende värderas och definieras beroende på vem som avviker. Vad som 

framkommer ska sedan analyseras med beaktande av den genusrättsvetenskapliga ansatsen 

samt barnperspektivet. Återspeglas genusstrukturer i idealen kring våld och kriminalitet och 

hur påverkar i så fall de ideal som eventuellt föreligger barnet som brottsoffer?  

Sociologi är studiet av samhället ur olika perspektiv medan kriminologi kan betraktas 

som ett något mer snävt forskningsfält. Kriminologi har av Zarnecki beskrivits som 

vetenskaplig forskning om brott.139 Den största inriktningen inom akademisk kriminologisk 

forskning innefattar forskning om brottsoffer och gärningspersoner.140 Det kan i denna del 

förtydligas att studiet av brottsoffret, viktimologi, i allt större utsträckning betraktas som ett 

eget vetenskapsområde.141  

Tidigare forskning om gärningspersoner har inom kriminologin i huvudsak fokuserat på 

sådana av manligt kön. En förklaring till detta har varit att män begår fler och grövre 

våldsbrott.142 Det är således brottslighet begången av män som varit att betrakta som norm.143 

                                                
138 Granström (1999) s. 111.  
139 Sarnecki (2009) s. 20. Sarnecki anför beträffande skillnaden mellan brottsligt beteende och avvikande 

beteende att denna problematik av kriminologer kringgås genom att studera ageranden som har varit eller blir 
kriminaliserade samt ”fenomen som är starkt relaterade till brottslighet”, se Zarnecki (2009) s. 26. 

140 Sarnecki (2009) s. 63. 
141 Om viktimologins utveckling från hjälpvetenskap till fristående vetenskap, se Granström och Mannelqvist 

2007/08 s. 30. 
142 Lander, Pettersson och Tiby, (2003) s. 267.  
143 Lander, Pettersson och Tiby, (2003) s. 267.  
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Gällande våld utövat av föräldrar mot sina egna barn finns vidare studier som talar för att 

biologiska fäder är överrepresenterade.144  

 Att begå brott är att avvika från den norm som samhället genom lagstiftaren ansett ska 

råda. Avvikelser kan vara belagda med straffrättsligt ansvar eller endast utgöra ett avvikande 

från den rådande normen.145 Den gren inom sociologin som forskat på avvikelse som något 

socialt konstruerat benämns av Giddens som de interaktionistiska teorierna.146 Den centrala 

frågeställningen i dessa teorier är varför vissa grupper vid händelse av ett beteende blir 

ansedda som avvikande medan andra grupper inte blir det. Denna frågeställning är central i 

stämplingsteorin där problematiken exemplifieras med att ett krossat fönster i ett välbärgat 

område stämplas som pojkstreck medan samma beteende, avvikande från normen, i ett mer 

utsatt område kan anses ge uttryck för kriminalitet.147  

 Becker, framstående sociolog inom stämplingsteorin, fokuserade inte på avvikelsen 

som sådan utan ansåg att andra faktorer oberoende av den faktiska avvikelsen påverkade 

huruvida en person stämplades eller inte. Sådana faktorer kunde vara kläder eller etnisk 

bakgrund.148  

Avvikelse delades av Lemert upp i två olika stadier, så kallad primär och sekundär 

avvikelse. I stadiet av primär avvikelse påverkar avvikelsen inte, eller i vart fall ej i stor 

utsträckning, bilden av personen ifråga och dennes självbild. I stadiet av sekundär avvikelse 

blir den avvikande stämpeln istället central för individens självuppfattning. Denne kan då 

själv börjar acceptera sig som avvikande.149 Åter exemplifieras detta med att samma beteende 

bedöms olika. Det sönderslagna fönstret kan, om den felande individen i övrigt är respektabel, 

bedömas lindrigare än om samhället genom rättsväsendet har en mer ”straffande inställning” 

och således bidrar till en hårdare stämpling av individen.150 Med andra ord blir det fråga om 

individen endast tillfälligt passerat samhällets gräns för vad som är ett acceptabelt beteende 

och avgörande för denna bedömning blir faktorer fristående från agerandet som sådant.  

Giddens exempel på olika karaktäristika såsom etnicitet exemplifierar vad som kan 

utmärka en person och få till följd att personens avvikande beteende bedöms på ett visst 

sätt.151 Detta väcker frågan om vad som konstituerar ett idealt brottsoffer och vad som 

                                                
144 Irgens och Moqvist (2002) s. 37, s. 55. Se vidare Forsman (2013) s. 55.  
145  Om definition av avvikelse som begrepp, se Giddens (2007) s. 585. 
146 Giddens (2007) s. 590.  
147 Giddens (2007) s. 590.  
148 Giddens (2007) s. 590-591.  
149 Giddens (2007) s. 591. 
150 Giddens (2007) s. 591. 
151 Se not 147. 
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konstituerar en ideal gärningsperson. Vilka fristående faktorer, oberoende av det faktiska 

avvikande beteendet är ideala för att kunna få full status som brottsoffer eller gärningsperson? 

 I denna del tas utgångspunkt i Niels Christies teori om det ideala brottsoffret.152 De 

kvalifikationer som Christie uppställer för ett idealt brottsoffer är följande; offret är svagt, gör 

något respektabelt och befinner sig på ett lämpligt ställe.153 Gärningspersonen (Christie 

använder dock benämningen gärningsman) ska även helst vara stor och elak samt okänd för 

brottsoffret.154 Enligt Christies syn på en ideal gärningsperson ska en sådan förutom att vara 

stark och okänd för offret, dessutom vara så omänsklig och främmande som möjligt. Denna 

syn på gärningspersoner problematiseras av Christie då den sällan är överensstämmande med 

verkliga förövare. Dessa är i många avseenden lika vilken annan individ som helst i 

samhället.155  

Barn är vanligtvis försvarslösa och utlämnade till sin omgivning, en svaghet som 

återspeglas i Christies teori.156 Att gärningspersonen helst bör vara okänd står i kontrast till 

den gärningsperson som måste vara aktuell för att stadgandet om grov fridskränkning ska 

kunna aktualiseras.157 När det är fråga om misstänkt våldsutövande inom familjen kan i denna 

del åter hänvisas till det hänsynstagande till ”familjens bästa” som redovisats ovan. När 

misstanken om våldsutövande återfanns i en i övrigt välfungerande familj har polisen enligt 

Diesen och Diesens forskning visat sig vara mindre benägen att utreda saken vidare, med 

motiveringen att det kunde ”straffa familjen”.158 Principen om likabehandling synes i detta 

sociala samspel enligt min mening lysa med sin frånvaro.  

Problematiken med utomstående faktorer som verkar ha påverkat hur en gärningsperson 

och ett brottsoffer bedömts och definierats verkar inte endast finnas i nu aktuell typ av 

brottslighet. Problematiken har också återfunnits i resultatet av forskning på ungdomars syn 

på våldtäkt.159 En tydlig diskrepans stod att finna mellan synen på våldtäkt och synen på en 

våldtäktsman. En sådan beskrevs inte kunna vara ”normal” och en kille som begått en 

våldtäkt men som i övrigt var normal fick inte heller full status som våldtäktsman.160 

Diskrepansen problematiserades och förklarades utifrån Christies teori om ideala brottsoffer 

och gärningspersoner då verkliga offer och gärningspersoner ofta inte kan identifieras helt och 

                                                
152 Christie (1986). Om Christies teori, se Eklund och Landström (2013) s. 223. 
153 Christie (1986) s. 19. Avseende respektabel miljö, se även Forsman (2013) s. 40. 
154 Christie (1986) s. 19. 
155 Christie (1986) s. 28-29.  
156 Lander, Pettersson och Tiby, (2003) s. 77.  
157 Om okänd gärningsman och Christies teori, se Forsman (2013) s. 40-41.  
158 Diesen och Diesen (2013) s. 287. 
159 Se Petterson (2013) s. 78. 
160 Se Petterson (2013) s. 78-79.  
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hållet till den ideala kategorin, exempelvis på grund av att de känner varandra. Dessa 

omständigheter åberopas som förklaring till diskrepansen mellan ungdomarnas syn på det 

aktuella brottet och vem som kan anses vara en gärningsperson. Skillnaden mellan den ideala 

gärningspersonen eller det ideala brottsoffret och individerna i det verkliga fallet synes kunna 

göra ”offret mindre tydligt” och ibland göra det ”otänkbart” att benämna någon 

gärningsperson.161   

Ur ett kriminologiskt perspektiv skulle den centrala frågeställningen för detta arbete 

kunna ta utgångspunkt i legalitetsprincipen – inget brott utan lag – grundlagsstadgad i 2 kap 1 

§ regeringsformen. I arbetet väcks frågan om huruvida det kan vara så att en gärning inte 

betraktas som ett visst brott trots lag, på grund av utomrättsliga faktorer såsom kön eller 

brottsoffrets ålder. Zarnecki tar i sin definition av vad som är ett brott, och därmed vad som är 

studiet för kriminologin, utgångspunkt i 1 kap 1 § brottsbalken vari föreskrivs vad som enligt 

svensk lag är att betrakta som brott: 162   

 
Brott är en gärning som är föreskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 

vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.  

 

Mot denna definition ställs Christies definition av vad som är ett brott. Den kräver, förutom 

att legalitetsprincipen uppfylls, även att agerandet betraktas som ett brott av samhället.163  

Ovan har redovisats hur samhällets sociala normer och värderingar kan växa fram i 

samspelet mellan människor och hur dessa kan påverka bedömningen av ett likartat beteende 

för olika individer. Vidare har studerats vem, och varför, som anses mest väl uppfylla rådande 

normer och därmed har bättre möjligheter att betraktas som brottsoffer och gärningsperson. I 

följande kapitel åtta ska vad som i arbetet presenterats analyseras för att söka besvara de 

frågeställningar som är aktuella i uppsatsen.  

 

7 Analys 
7.1 Får barn full status som brottsoffer? Barnets tillgång till sina 

rättigheter i praktiken. 
Av den i uppsatsen rådande definitionen av brottsoffer följer att ett brottsoffer är den som 

misstänks ha blivit utsatt för brottsligt agerande eller som faktiskt har blivit utsatt för brott. 

                                                
161 Se Petterson (2013) s. 78-81. 
162 Sarnecki (2009) s. 20. 
163 Christie (2005) s. 28-30. 
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Analysen inleds med att söka besvara frågeställningen om hur våld mot barn värderas. Får 

barn status som brottsoffer när de blir utsatta för det brottsliga agerande som våldsutövning 

mot dem innebär? 

 
7.1.1 Kriminaliserat våld mot barn: ett socialt problem 
Polis, socialtjänst och företrädare för skolväsendet har i aktuella exempel visat sig ha ett 

förhållningssätt till misstanke om våldsutövning mot barn där våldet definieras som ett socialt 

problem. Barnet i egenskap av brottsoffer intar enligt min mening en sekundär ställning i 

utredningen av uppgifterna där barnet främst betraktas och beaktas utifrån rollen som 

familjemedlem. Den upplevelse som de intervjuade barnen ger uttryck för i 

Barnombudsmannens rapport 2012 om att socialtjänsten hade ett vuxenperspektiv stämmer 

enligt min mening överrens med Diesen och Diesens forskningsresultat där socialtjänsten 

anfördes premiera föräldraperspektivet på bekostnad av barnperspektivet.164  

Det kan ifrågasättas om barnet i praktiken har tillgång till den rättsprocess som svensk 

lagstiftning föreskriver när myndighetsföreträdare inte bedömer en polisanmälan, och således 

en initierad rättsprocess, vara till ”familjens bästa” och därför avstår från att anmäla vad 

barnet misstänks vara utsatt för.165 Det är enligt min mening inte förenligt med 

Brottsofferdeklarationen och dess krav på tillgänglighet till rättsväsendet. 

De forskningsresultat av främst Diesen och Diesen som redovisats i arbetet torde stå i 

kontrast till lagstiftarens markering om våld mot barn inom familjen. Att polisen samtalar 

med en misstänkt gärningsperson ur vad som beskrivits som ett socialt perspektiv istället för 

ett polisiärt och för att därefter lämna uppgifterna utan vidare åtgärd, riskerar att osynliggöra 

barnets ställning som brottsoffer och rättighetsbärare. Diesen och Diesens beskrivning av 

detta som att ”polisen blir socialarbetare” är enligt min mening en korrekt beskrivning av 

problematiken då polisens perspektiv övergår från ett polisiärt perspektiv och istället antar ett 

socialt perspektiv. Barnet berövas sin ställning som brottsoffer, trots att barnet ur det 

teoretiska perspektiv som i uppsatsen anförts, är idealt. Rättsväsendet intar med polis och 

åklagare i spetsen en hållning i förhållande till våldsutsatta barn inom familjen som i sin 

helhet inte kan vara förenlig med lagstiftarens ställningstaganden. Det är allvarligt då hemmet 

alltjämt är den farligaste platsen i samhället för både barn och vuxna.166  

                                                
164 Se ovan not 84-86. 
165 Se ovan avsnitt 6, särskilt not 88. 
166 Giddens (2007) s. 204.  Giddens anför att barn under 6 års ålder är det vanligaste offret för våld inom 

familjen. 
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Att social hänsyn tas på ett sådant sätt att utredningar läggs ned efter löfte från den 

misstänkte att ett brott inte ska upprepas och där familjens enhet synes vara det primärt 

skyddsvärda, anser jag medför att barnet får en sekundär plats i den process där barnet som 

brottsoffer borde vara i centrum. Det avvikande beteende som föräldern uppvisar är – oavsett 

kön – kriminellt och har således gått över gränsen för det i vart fall formellt samhälleligt 

acceptabla.167  

Av den forskning om rättsväsendets hantering av våld inom familjen som jag studerat i 

detta arbete, framgår att de rättsliga aktörerna verkar ha en mildare syn på det avvikande och 

kriminaliserade beteendet som våld mot närstående barn innebär än när det gäller våld utanför 

familjen. Våldet mot barn inom familjen kategoriseras av dessa aktörer som ett ”socialt 

problem”. Misstanken om att ett barn utsatts för våld riskerar att inte tas på allvar inom 

rättsväsendet eller hos andra aktörer i samhället vilket illustrerades med exemplet om den 

rektor som blev föremål för allvarlig kritik från JO.  

De utsatta barnens sekundära ställning blir särskilt tydlig i exemplet där barnets mor 

också är utsatt för våld då det faktum att barnet flyttas från det våldsamma hemmet verkar 

vara en positiv bieffekt av beivrandet av brottslighet mot ett vuxet brottsoffer, men inte ett 

primärt mål.168 Begreppet barnets bästa verkar i detta resonemang medföra att barnets 

ställning som brottsoffer får komma i andrahand och vad som istället verkar vara centralt för 

myndighetspersonalen är barnet i egenskap av barn. Den sekundära ställning som barnet får i 

praktiken torde inte vara förenlig med Barnkonventionens ställningstagande om barnet som 

rättighetsbärare.  

I rättsfallsundersökningen framträder en tudelad bild av rättssäkerheten för barn utsatta 

för våld i hemmiljön. Det rättsliga regelverket är enligt min mening välutvecklat. Aktörer som 

i sin verksamhet kommer i kontakt med barn har anmälningsskyldighet om oro för att ett barn 

ska vara utsatt för våld. Att bruka våld mot barn är förbjudet och lagstiftaren har genom en 

särskild brottsrubricering identifierat och synliggjort den kränkning det innebär att bli utsatt 

för våld i hemmet. Anmälningsskyldigheten fullgörs dock inte alltid. En potentiell risk som 

följer av detta faktum är att misstänkt brottslighet riskerar att inte komma till rättsvårdande 

myndigheters kännedom, vilket kan påverka det barn som är utsatt.  

Om ambitionen är att barn ska ha samma rättstrygghet som vuxna vid händelse att 

barnet utsätts för brott är detta problematiskt då barnet självt inte kan förväntas kunna 

försvara sina rättigheter. Det bör i denna del erinras om att bestämmelserna om särskild 

                                                
167 Angående skillnaden mellan avvikelse och kriminalitet se Giddens (2007) s. 585. 
168 Se ovan under kap. fyra. 
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företrädare för barn inte aktualiseras förrän förundersökning påbörjats. Bestämmelserna om 

särskild företrädare för barn synes exemplifiera i vart fall två av barnrättens av Schiratzki 

åberopade funktioner.169 En tredje part förordnas rättshandlingsförmågan för barnets räkning 

med endast barnets bästa för ögonen vilket skyddar barnet i egenskap av svagare part.  Den 

särskilda företrädaren anser jag även kunna beskrivas vara tvistelösande för barnet genom att 

denne företräder barnet utan att barnets direkta närvaro är nödvändigt. Det möjliggör, i vart 

fall i teoretiskt, tillgång till rättsväsendet för barnet på ett sätt som anses vara till barnets bästa 

och därmed möjlighet att tillvarata sina rättigheter. Möjligheten är dock som framkommit 

ovan beroende av att misstankarna utreds så långt att en särskild företrädare förordnas. 

 

7.1.2 Vad kan förklara diskrepansen mellan barnets ställning som brottsoffer i 
teorin mot den i praktiken? 

Vad ligger då bakom kategoriseringen av våldet som en social problematik och inte som ett 

kriminellt beteende. Varför verkar attityden mot denna typ av våld skilja sig så markant 

mellan ståndpunkten som återspeglas i lagstiftningens totala våldsförbud och myndigheters 

agerande i praktiken? 

Polisens agerande kan enligt min mening förklaras med Christies teori om ideala 

brottsoffer och ideala gärningspersoner. Det är i aktuell kontext fråga om föräldrar som 

misstänkta gärningspersoner. De är varken okända för brottsoffret eller behöver vara 

monsterliknande – för en utomstående – på något sätt. De torde även för större delen av 

allmänheten, och således även för de som arbetar inom polisen, vara en typ av relation som 

alla har en personlig koppling till. Därmed närmast motsatsen till den monsterliknande och 

främmande gärningsperson som Christie illustrerat som idealet.  

Tidigare nämnda stämplingsteori förklarar hur samma beteende på grund av fristående 

faktorer av samhället kan bedömas mycket olika. Om ingen egenskap hos den misstänkte är 

förenlig med föreställningen om hur en gärningsperson ska vara, är polisens agerande mot 

bakgrund av stämplingsteorin ej lika oförståelig. Att definiera det aktuella våldet som ett 

socialt problem där en förälder har brustit i sin föräldraförmåga, istället för att definiera 

förälderns agerande som en kriminell handling, är en hantering av problemet som inte kräver 

av polis eller annan myndighetsaktör att se en verklighet som är oförenlig med rådande 

normer.170  

                                                
169 Schiratzki anför att barnrätten kan sägas ha tre funktioner: normerande, tvistelösande och skyddande av 

svagare part. Schiratzki (2006) s. 12. 
170 Christie uttrycker detta som att kriminologer sällan blir lyssnade på då det helt enkelt finns för få monster. 

Christie (1986) s. 29. 
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När fråga är om socialtjänstens agerande anser jag att de rutiner som främst verkar 

finnas är rutiner för att hantera barn som närstående till brottsoffer, och då främst när modern 

är utsatt för våld. Detta är också ett uttalat ansvar för socialtjänsten vilket framgår av 

bestämmelsen i 5 kap 11 § socialtjänstlagen. I SOU 2006:65, vilken låg till grund för att detta 

ansvar ytterligare tydliggjordes, uttalades att en våldsutsatt kvinna inte har några problem 

med att också bekräftas som mamma.171 Genom lagrummets tillkomst och utveckling har 

skyddet för det vuxna kvinnliga brottsoffret stärkts, och även skyddet för barnet såsom 

indirekt brottsoffer. Detta är naturligtvis av godo. I aktuell kontext finns dock anledning att 

närmare problematisera bestämmelsen i 5 kap 11 § 3 st socialtjänstlagen vari stadgas att 

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det 

stöd och den hjälp som de behöver. Kollektiviserar lagstiftaren barnet som brottsoffer med 

sina närstående på ett sätt som måhända delvis kan förklara socialtjänstens oförmåga att 

stödja barnet individuellt såsom brottsoffer?  Tolkas lagtexten på så sätt att socialtjänsten 

anser sig ansvara för stöd och hjälp till brottsoffret och dess närstående tillsammans? Jag 

anser detta kunna beskrivas vara en social diskurs där barnets ställning som brottsoffer inte får 

en tillräckligt fristående ställning. 

Samma sociala diskurs anser jag kunna iakttas i polisens hantering av ärenden om 

misstänkt våld mot barn i hemmet. Att polisen respekterar och värnar familjen som enhet är 

inte föremål för ifrågasättande. Vad som enligt min uppfattning är problematiskt är att vad 

som anses vara barnets bästa i egenskap av brottsoffer i den hantering som ovan redovisats 

verkar vara att, för familjens bästa, inte erkännas som brottsoffer. Familjen blir inte endast 

respekterad: den kommer i första hand. Hemmets traditionellt trygga plats har av Nielsen 

anförts kunna bidra till att det utsatta barnet inte får status som brottsoffer, på grund av att det 

kräver ett erkännande av hemmet hos kärnfamiljen som inte alltid den bästa platsen för barnet 

att vistas i.172 

Att avvika från en norm kan enligt min mening beskrivas som en glidande skala vilken 

har sitt slut i den samhälleliga värderingen att ett beteende är kriminellt. Våldsutövning mot 

barn befinner sig enligt min mening fortfarande inte så långt ut på skalan för avvikelser att 

beteendet nödvändigtvis betraktas som ett kriminellt beteende. Detta trots lagstiftarens 

uttalande om att våld mot barn ska betraktas som just våld och inget annat. Konsekvensen 

verkar vara att samhällets företrädare, från rektorer till poliser, i vissa fall bedömer våld mot 

barn som något annat än just ett kriminellt agerande. Det påverkar det drabbade barnets 

                                                
171 SOU 2006:65 s. 175. 
172 Nielsen (2003) s. 40. 
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rättssäkerhet negativt då den brottslighet barnet utsätts för inte alltid betraktas som brottslig i 

praktiken. Istället är det en social problematik som berövar barnet en del av dess rättstrygghet 

då möjligheten till upprättelse till viss del går förlorad.  

Vad som framkommit i arbetet leder till slutsatsen att Christies definition av vad som är 

ett brott – där samhällets bekräftelse på att en kriminaliserad handling faktiskt är kriminell – 

verkar vara den i praktiken rådande när det är fråga om barn som utsätts för våld inom 

familjen. Jag anser att detta kan vara ett hinder för barnet att tillgodogöra sig sina rättigheter 

då barnet löper risk att förvägras sin ställning som brottsoffer. Rektor, polis och socialtjänst 

har i aktuella exempel tagit andra hänsyn än vad som av lagstiftaren stadgats utgöra brott i 

sina respektive bedömningar om hur information av aktuellt slag ska hanteras. Något 

ytterligare än definitionen av vad som är ett brott i 1 kap 1 § brottsbalken verkar påverka de 

olika professionernas arbete i frågor som rör våld mot barn i hemmet. Respekten för 

legalitetsprincipen synes inte vara tillräckligt för att ett handlande ska anses vara brottsligt, 

och följaktligen inte heller tillräckligt för att producera brottsoffer. Barnrättskommitténs kritik 

mot Sverige om att barn inte i tillräcklig utsträckning verkar bli föremål för korrekta insatser 

är enligt min bedömning fortfarande aktuell i sitt innehåll.  

Nedan utvecklar jag min teori om vad jag menar påverkar myndigheternas beslut. 

 

7.2 Den faktiska rättstillämpningen 
När våldsutövning mot barn föranleder straffrättsliga åtgärder från rättsväsendets sida kvarstår 

frågan hur gärningspersonens könstillhörighet påverkar rättstillämpningen. Kan genus 

påverka besluten hos polis och socialtjänst? 

 I mål nr B 464-13 stod en kvinna åtalad för grövre våld jämfört med den tilltalade 

mannen i mål nr B 363-13. I det senare målet bedömde åklagaren det som osäkert om två av 

de aktuella gärningspåståendena skulle bedömas som misshandel och yrkade alternativt om 

ofredande. Det är i båda fallen fråga om nästintill jämngamla barn. Bevisläget är liknande 

men ändå skiljer sig rubriceringen åt. Det kan nämnas att dessa två ärenden handlagts av 

samma åklagare.  I mål nr B 464-13 valde åklagaren att åtala kvinnan för flera fall av 

misshandel och upprepade olaga hot och inte för grov fridskränkning. Detta trots att båda 

typer av handlande kan omfattas av stadgandet om gärningarna skulle anses ha varit ägnade 

att kränka individens integritet. Med hänsyn till valda rubriceringar måste slutsatsen dras att 

så inte ansågs ha varit fallet. I mål nr B 363-13 åtalades mannen för grov fridskränkning. Det 

är endast i detta rättsfall åklagaren i andrahand yrkar att misshandeln alternativt ska rubriceras 

som ofredande, dock sammantaget fortfarande under stadgandet om grov fridskränkning. Det 
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är fråga om fyra händelser under en tidsperiod om ungefär ett år. Åklagaren gör i mål nr B 

464-13 inte gällande att handlingarna skulle ha varit led i upprepad kränkning av barnets 

integritet trots att det varit fråga om fler brottsliga gärningar än i mål nr B 363-13.  

Varför två fall av misshandel (alternativt ofredande) och två fall av ofredande mot ett 

tioårigt barn begånget av en närstående borde betraktas som grov fridskränkning medan fyra 

fall av misshandel samt flera fall av olaga hot mot ett nioårigt barn begånget av en närstående 

inte borde betraktats som grov fridskränkning framstår som oklart. 

Det bör i denna del erinras om att ett alltför långt tidssamband mellan olika gärningar 

kan medföra att rekvisitet om upprepad kränkning inte anses uppfyllt. Detta kunde ha 

föranlett åklagaren att avstå från rubriceringen grov fridskränkning i mål nr B 363-13 då det 

rörde sig om fyra händelser under en tidsperiod om cirka ett år och av samma anledning 

föranlett åklagare att rubricera åtalet i mål nr B464-13 som grov fridskränkning. Då var fråga 

om fyra gärningar under en tidsperiod om 3 månader. Med ovanstående påstås inte att 

rubriceringen i mål nr B-363-13 varit felaktig. Vad jag avser belysa är de spår av 

godtycklighet vid rubriceringen jag anser att materialet återspeglar. Dessa fyra – jämförligt 

med andra aktuella rättsfall – lindriga gärningar i mål B 363-13 med relativt stora 

tidsintervaller mellan händelserna rubriceras som grov fridskränkning men så sker inte i 

ärendet där kvinnan påstods ha misshandlat barnet vid fyra tillfällen under en 

tremånadersperiod.  

Båda åtalen ogillas, bevisningen anses ej tillräcklig för att det inte ska föreligga rimligt 

tvivel i skuldfrågan. Det är således inte möjligt att veta huruvida domstolen vid fällande dom 

hade delat åklagarens bedömning avseende lämplig rubricering och att därigenom syna 

domstolens bedömning av det inträffade. Som framgår av syftet för denna uppsats är det dock 

inte domstolens domslut som är av primärt intresse utan åtalet som sådant. Åtal har väckts för 

snarlika handlingar med jämförbart bevisläge. Några objektiva skäl för skillnaden i 

rubricering står utifrån det studerade materialet enligt min mening inte att finna. Tvärtom 

torde åtalens rubriceringar kunna ifrågasättas mot bakgrund av hur rekvisitet upprepad 

kränkning ska tolkas och den effekt stora tidsintervaller kan få för bedömningen av rekvisitets 

uppfyllande. Utomrättsliga faktorer verkar ha påverkat rättstillämpningen i de fall som är 

aktuella i uppsatsen, i vart fall i dess första processuella skede.173 För det enskilda barnet som 

brottsoffer bör konsekvensen vara att rättstryggheten för det enskilda barnet har påverkats av 

gärningspersonens kön. 

                                                
173 Se ovan not 12 om rättssociologins kärna och utomrättsliga faktorers påverkan på juridiken. 
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 I mål nr B 3334-12 är barnet ifråga något yngre – fyra år – än i de två första fallen. Det 

är fråga om upprepade fall av misshandel i barnets hemmiljö. Domstolen påtalar att 

gärningarna begåtts av ”en närstående som barnet har befogade anspråk att lita på och slippa 

utsättas för våld ifrån”.174 Vidare påtalas det allvariga i att utsätta barnet för sådana 

kränkningar i hemmiljön. För att grov fridskränkning ska kunna aktualiseras krävs minst två 

brottsliga handlanden. Det var fråga om upprepat våld av slag som omfattas av bestämmelsen 

om grov fridskränkning, begångna mot en närstående med uppsåt under en tidsperiod där 

frågan om tillräckligt tidssamband inte torde bli föremål för debatt. Någon diskussion om en 

alternativ rubricering till åklagarens yrkande förs inte av vare sig åklagare eller domstol. 

Några uppenbara skäl mot att rubricera gärningarna som grov fridskränkning står ej heller här 

enligt min mening att finna.  

I mål nr B 2760-12 är fråga om flera utsatta barn där våldet rubriceras som upprepad 

ringa misshandel. För alla barn utom ett döms modern för upprepad brottslighet. Det faktum 

att det är barn som utsatts berörs endast vid påföljdsvalet och tingsrätten för ingen diskussion 

om våldet varit tillräckligt för att det skulle kunna vara fråga om grov fridskränkning eller, 

måhända mer intressant, varför så inte varit fallet. 

I de rättsfall som är aktuella i uppsatsen verkar avvikelsen från normen om det manliga 

idealet för en gärningsperson påverka den faktiska rättstillämpningen. Åklagare har mot 

bakgrund av rättsfallen visat tendenser till att i mindre utsträckning åtala mödrar för grov 

fridskränkning. Istället hanteras det faktum att barnet utsatts för våld av en närstående som en 

exempelvis försvårande omständighet. Min slutsats är att gärningspersonens könstillhörighet 

har påverkat åklagarens åtalsrubricering i de studerade rättsfallen. 

 

7.3 Kan genusrättsvetenskapen förklara åklagaren och domstolens 

handlande? 

Nära anknuten till objektivitetsprincipen är likhetsprincipen. Likhetsprincipen är 

grundlagsstadgad i 1 kap 9 § regeringsformen och innebär att jämförbara fall ska av behandlas 

lika av rättsväsendet.175 Av rättsfallsanalysen har slutsatsen dragits att det föreligger en 

skillnad i hur åtalen rubricerats och att skillnaden kan hänföras till gärningspersonens kön. 

Kan denna slutsats förklaras med genusrättsvetenskap? 

                                                
174 Falu tingsrätts dom i mål nr B 3334-12 s. 4. 
175 Enarsson (2013) s. 55. 
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Jag anser att uppsatsens material ger anledning att dra slutsatsen att brottslighet 

begången av män betraktats som normen för kriminalitet. En norm medför implicit att något 

annat är avvikande, i detta fall brottslighet begången av kvinnor. En frågeställning i detta 

arbete var hur rättsväsendet hanterar denna avvikelse. Vad händer när en kvinna står åtalad för 

ett brott som vanligtvis, i vart fall enligt den rådande normen, begås av en man?  

Med utgångspunkt i att brottslighet begången av män är norm torde en ideal 

gärningsperson kräva att gärningspersonen anses vara man och därigenom uppfyller det av 

samhället accepterade idealet för en gärningsperson. Denna norm verkar ha reell förankring i 

dagens samhälle, och således inte endast vara en fördom baserad på strukturella förväntningar 

avseende våld som manligt. En kvinnlig gärningsperson som utför sina brottsliga handlingar i 

hemmet är avvikande från normen och samhällets förväntningar på hur en gärningsperson ska 

vara. Hon är både avvikande från idealet och mindre vanligt förekommande.176  

Ovan har redovisats hur kvinnor historiskt varit hemmets änglar medan kvinnor som 

ägnat sig åt brottslighet beskrivits som fallna kvinnor. ”Kvinnlighet” har inte varit – och är 

inte – förenligt med våldshandlingar.177 Att misstänkas för att ha utsatt sitt barn för våld står i 

kontrast till den altruistiska natur som historiskt tillskrivits kvinnor. Kan det vara så att den 

kvinnliga gärningspersonen är så pass avvikande från idealet att det avvikande beteendet inte 

får den kriminella värderingen det borde ha fått?  

Vid införandet av bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning stärktes enligt min 

uppfattning kvinnors rättssäkerhet då bestämmelsen synliggjorde den utsatthet som det 

innebär att utsättas för våld i hemmet. Införandet av bestämmelsen stärkte också indirekt 

barnets rättssäkerhet då våld i hemmet – oavsett om det drabbar barnet direkt i form av fysisk 

utsatthet – påverkar barnet i dess hemmiljö. I de fall där kvinnan inte är den utsatta utan, som 

i några av de aktuella rättsfallen, den som utövar våldet, anser jag att det verkar vara för 

många avsteg från den ideala gärningspersonen för att uppsåt att kränka barnen enligt 

åklagare och domstol ska anses föreligga. Detta trots att uppsåt till grov fridskränkning antas 

finnas vid upprepade gärningar. Min slutsats är att genusstrukturer i samhället har påverkat 

synen på gärningspersonen i de fall som studerats. 

 

                                                
176 Av BRIS rapport om den vanligaste förövaren framgår att denne är barnet biologiske far, se not 150. 
177 Estrada och Flyghed (2013) s. 81. 
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7.4 Hur påverkas barnet som brottsoffer? 
Inledningsvis kan fastslås att barn i vart fall teoretiskt är ideala brottsoffer.178 Barnets 

ställning som särskilt skyddsvärt får med hänsyn till ovan redovisade förarbetsuttalanden och 

den pågående utredningen om huruvida Barnkonventionen bör implementeras i svensk lag för 

att stärka barnets ställning, anses som fortsatt gällande.179 Är då bekräftelsen som idealt 

brottsoffer en indikation på att brottsoffret ifråga har en god rättstrygghet? 

Sociala föreställningar om kvinnor verkar ha försämrat barnets möjlighet till full 

upprättelse när den aktuella gärningspersonen varit en kvinna, då kvinnan i detta arbetes 

material i mindre utsträckning fått full status som gärningsperson när fråga varit om ansvar 

för grov fridskränkning. Lagstiftarens motiv för införandet av lagrummet grov fridskränkning 

– att tydliggöra den kränkning det innebär att bli utsatt för våld i hemmet och möjlighet till 

upprättelse för den kränkning agerandet de facto innebär – synes utifrån de i uppsatsen 

aktuella rättsfallen gå barnet förbi när gärningspersonen är kvinna. I bästa fall betraktas 

brottsoffrets utsatta situation som en försvårande omständighet.  

Enligt åklagarna går det dock inte att bevisa att den tilltalades handlanden varit led i en 

upprepad kränkning av barnets integritet, trots att detta enligt förarbetet förutsätts genom 

uppsåt till handlingarna var för sig. Det är enligt min mening anmärkningsvärt. En åklagare 

anser tillräcklig bevisning finnas för att förvänta sig en fällande dom om tre fall av 

misshandel av normalgraden. Åklagaren synliggör i åtalet att det varit fråga om handlingar 

ägnade att skada tryggheten och tilliten hos ett litet barn i förhållande till en närstående, men 

väljer att inte synliggöra detta genom att åtala den misstänkte för grov fridskränkning. 

Domstolen påtalar det allvarliga i att kränka ett litet barn i dess hemmiljö, det vill säga den 

allvarliga kränkning som lagstiftaren sökt hantera genom stadgandet om grov fridskränkning. 

Ej heller domstolen låter det faktum att det är fråga om upprepat våld mot en närstående i 

hemmet leda till en annan rubricering. Domstolen går på åklagarens linje och betraktar istället 

detta som en försvårande omständighet. Enligt min mening ligger i åklagarens rubricering och 

domstolens följande domskäl en värdering av våldet som barnet utsatts för, vilken är 

problematisk mot bakgrund av målet om rättstrygghet för alla brottsoffer.  

Att det inte är fråga om grov fridskränkning är ett ställningstagande som görs i tystnad. 

Tystnaden medför en för det enskilda brottsoffret förlorad möjlighet till upprättelse. Barnets 

utsatthet reduceras från att ha varit led i en upprepad kränkning av barnets integritet och 

ägnade att allvarligt skada barnets självkänsla till att betraktas som att ha varit ägnade att 

                                                
178 Eklund och Landström (2013) s. 223. 
179 Prop. 2012/13:108 s. 10 samt Dir 2013:35. 
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skada trygghet och tillit. Något objektivt skäl som kunde ha föranlett åklagare och domstol att 

bedöma barnets kränkning som det senare och ej det förra återges enligt min mening inte. I 

mål nr B 464-13 åberopar inte ens åklagaren barnets situation som en försvårande 

omständighet. 

Ett enhetligt synsätt på barnets situation som brottsoffer i hemmet synes mot bakgrund 

av de studerade rättsfallen inte föreligga. Det torde ur ett barnperspektiv inte kunna leda till 

annan slutsats än att barnets ställning som brottsoffer när fråga är om våld i familjen synes 

bära en prägel av rättsosäkerhet. 

I domarna finns inte heller några spår efter att barnens särskilda företrädare i 

straffprocessen skulle ha reagerat på åklagarens rubricering. Det förtjänar enligt min mening 

ytterligare belysning. I egenskap av brottsoffer intar barn som framkommit ovan en särskilt 

utsatt ställning. De saknar egen rättshandlingsförmåga och kan överhuvudtaget inte 

tillgodogöra sig information om sina rättigheter utan vuxnas hjälp och försorg. Om den 

särskilda företrädaren, vars enda uppdrag är att tillvarata barnets rättigheter och se till barnets 

bästa, inte ifrågasätter en lindrigare rubricering av de gärningar för vilka en närstående 

tilltalad avkrävs ansvar, står barnet i praktiken utan vuxen röst till sin förmån. I denna del kan 

återigen hänvisas till Singers diskussion av vad begreppet barnets bästa innebär i vilken hon 

uttalar att barn ” ofta saknar kunskap om sina rättigheter” och efterlevnad av regler kring hur 

barnet rättigheter ska respekteras är avgörande för att barnets rätt ska tillgodoses.180  

Behandling oförenlig med likabehandlingsprincipen har i tidigare forskning diskuterats i 

samband med etnicitet. I detta arbete har olika behandling belysts med en 

genusrättsvetenskaplig ansats. Även med en genusrättsvetenskaplig ansats har olika 

behandling enligt min mening kunnat iakttas i rättsväsendets praktiska arbete. Allas likhet 

inför lagen verkar därför för närvarande vara en målsättning som ännu inte uppnås från 

rättsväsendets sida.  

I prop. 2013/14:1 redogjordes för skärpningar i straffsystemet, vilket för grov 

fridskränkning avser ovan nämna skärpning i straffskalan.181 En politisk vilja att stärka 

brottsoffrets ställning och säkerställa en proportionerlig straffmätning med hänsyn till den 

kränkning brottet innebär har därmed kunnat noteras. För att skärpningen ska komma 

brottsoffret tillgodo är dock rubriceringen av de aktuella handlingarna avgörande. I prop. 

                                                
180 Singer (2012) s. 17-18. 
181 Prop. 2013/14:1 s. 17. Se även prop. 2012/13:108 s. 10.  
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2000/01:79 omnämns attitydförändringar som en viktig del i arbetet för att stärka brottsoffers 

ställning.182  

Landström skriver i Åklagaren som grindvakt- en rättsvetenskaplig studie av åklagarens 

befogenheter vid utredning och åtal av brott att ”en av samhällets uppgifter är att se till att de 

brott som upptäcks också beivras”.183 Citatet får i aktuell kontext illustrera den problematik 

som i arbetet studerats. För att brott ska upptäckas måste en handling betraktas som brottslig 

och föranleda åtgärder därefter. Som framkommit ovan är detta inte givet när det handlar om 

misstänkt våld mot barn, trots att ett sådan agerande är belagt med straffansvar. När upptäckta 

brott sedan ska beivras ska detta ske med respekt för alla likhet inför lagen. 

Gärningspersonens ansvar för sina handlingar ska inte vara beroende av andra faktorer än de 

juridiskt relevanta och brottsoffret ska ha samma möjlighet till upprättelse oavsett 

gärningspersonens kön. Av de rättsfall som behandlats i detta arbete – och som jag ovan 

beskrivit som stickprov på rättstillämpningen – finns det enligt min mening skäl att hävda att 

barn i egenskap av brottsoffer visat sig inte ha sådan möjlighet till upprättelse, eller att det i 

vart fall föreligger en risk att gärningspersonens kön påverkar den rättsliga hanteringen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
182 Prop. 2000/01:79 s. 11. 
183 Landström (2011) s. 13. 
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Källförteckning 
 

Offentligt tryck 
Regeringens propositioner 

Proposition 1978/79:67 Om förbud mot aga. 

Proposition 1997/98:55 Kvinnofrid. 

Proposition 1998/99: 145 Ändring av fridskränkningsbrotten. 

Proposition 2000/01:79 Stöd till brottsoffer. 

Proposition 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer. 

Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld. 

Proposition.2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Proposition 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga. 

Proposition 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning. 

Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014. 

 
Statens offentliga utredningar 

SOU 2005:56 Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige. 

SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 

SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag dokumentation m.m. 

 
Departementsserien och Kommittédirektiv 

Dir 2013:35 Kommittédirektiv. Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. 

Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i 

barnkonventionen – en kartläggning. 

 

Internationella konventioner, resolutioner och deklarationer 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. 

FN:s deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk, 

resolution 40/34. 

FN:s konvention om barnets rättigheter. 

FN:s Riktlinjer om rättsskipning i ärenden som rör barn som blivit offer för eller vittnen till 

brott, Ekonomiska och sociala rådets resolution (ECOSOC) 2005/20. 
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Praxis 

Falu tingsrätts dom i mål B-3334-12.   

Falu tingsrätts dom i mål B -2760-12. 

Falu tingsrätts dom i mål B- 363-13. 

Falu tingsrätts dom i mål B-464-13.     

Växjö tingsrätts dom i mål B -497-13 . 

 

JO-praxis 

JO beslutsdatum 2007-09-14. Dnr. 3636-2006. 

JO beslutsdatum 2013-12-18. Dnr 6755-2012. 

 

Rapporter 

Barnombudsmannens årsrapport 2012 Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar. 

Brottsoffermyndighetens broschyr, hämtad 2015-01-01; 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Svenska/FNs%20brottsofferdek

laration.pdf 

Barnkommittén, Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: 

Sweden, 26 juni 2009 (CRC/C/SWE/CO/4). 

Nielsen, Grothe Beth,  Which children are Ideal Victims? s. 40 i rapporten Våldets offer- vårt 

ansvar, Nordborg, Gudrun och Sigfridsson, Anna (red.) Brottsoffermyndigheten. Fritzes 

Offentliga Publikationer, Stockholm, 2003. 

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om 

barnkonventionens genomförande under 2007- 2012, Socialdepartementet, S2012.007. 
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