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Denna handbok behandlar handläggningen av ärenden rörande olika former
av brott mot barn, framförallt avses då brott enligt 3, 4 eller 6 kap.
brottsbalken (BrB). Handboken kompletteras när det gäller sexualbrott på
internet av RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer och
när det gäller grovt våld mot de yngsta barnen av RättsPM 2016:3 Abusive
head trauma och annat grovt våld mot små barn (uppdaterad 2018).
Handboken kompletteras vidare av de för polis och åklagare gemensamma
metodstöden


Förhör med barn; Förhör med vuxna som har osynliga
funktionsnedsättningar - en handledning för polis och åklagare vid
planering och genomförande, oktober 2018.



Utredning av brott mot barn, våld i nära relation och sexualbrott mot
vuxna. Checklistor för polis och åklagare för ett utvecklat bästa
arbetssätt. Mars 2017, uppdaterat juni 2018.

Brott som riktats mot barn är, särskilt om de skett inom familjen, svåra att
utreda. Barn har inte samma möjlighet som vuxna att berätta om sin utsatthet
för brott och kan ha svårt att förstå att en handling kan vara brottslig.
Barn som har utsatts för övergrepp av en närstående känner ofta lojalitet med
förövaren. Barnet kan också känna rädsla för att inte bli trott och oroa sig för
konsekvenserna av att han eller hon berättar om övergreppen. Det kan handla
om oro för vad som kan komma att hända misstänkt förövare eller
konsekvenser för övriga familjemedlemmar. De flesta barn vill exempelvis inte
att mamma eller pappa ska hamna i fängelse.
Barnets behov av skydd och omvårdnad och intresset av att i brottsutredningen
klarlägga vem som har begått brottet kan innebära intressekollisioner. Hur
förundersökningen ska kunna genomföras med barnets bästa i fokus och om
utredningen kan skadas av att vårdnadshavaren underrättas är också viktiga
frågor.
Att utreda brott mot barn ställer krav på goda kunskaper, främst i straffrätt
och straffprocessrätt men också på kunskaper på många andra områden. Det
krävs kännedom om andra involverade myndigheters roller och uppdrag, om
barns utveckling och vanligt förekommande funktionsnedsättningar samt
kunskaper i barnförhörsmetodik. De särskilda bevissvårigheter som
kännetecknar dessa ärenden ställer höga krav på förundersökningsledaren som
med bibehållande av objektiviteten ska bedriva förundersökningen på ett
effektivt och rättssäkert sätt.
Syftet med denna handbok är att ge vägledning för hur bevisning ska inhämtas
och dokumenteras för att svara mot kravet på att vara bred och robust,
4

samtidigt som kravet på rättstrygghet och rättssäkerhet tillgodoses. Handboken ska kunna användas som uppslagsbok i det operativa arbetet.
Uppdatering 2019-03-01
I handboken har RättsPM 2014:3 Barn som vittnen i brottmål och RättsPM
2013:3 Resande i sexuella övergrepp mot barn inarbetats och upphävs samtidigt
som uppdateringen av handboken färdigställs.
Vid uppdateringen har innehållet i handboken genomgått en genomgripande
översyn och flera avsnitt har kortats ned. Vidare har avsnitt som rör brott mot
barn begångna utomlands lagts till samt ny lagstiftning och lagändringar
inarbetats.
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En grundprincip vid handläggning av ärenden rörande olika former av brott
mot barn är att barn ska skyddas från ytterligare övergrepp, påtryckningar eller
repressalier, samt att bli lyssnat på och tillförsäkras skydd. Ansvariga
myndigheter ska samordna sina åtgärder i inledningsskedet för att undvika att
man råkar hindra eller försvåra varandras åtgärder, respektera varandras roller
och ansvar, medverka till att respektive utredning handläggs skyndsamt samt
erbjuda barnet och dess familj nödvändig vård, behandling och stöd.
Barns behov av skydd och omvårdnad och intresset av att utreda brott som
misstänks ha begåtts mot barnet innebär intressekonflikter. Vid bedömningen
av vilka utredningsåtgärder som ska vidtas och på vilket sätt de ska genomföras
måste det rättsliga utredningsintresset vägas mot barnets intresse av skydd,
omvårdnad och integritet.
Barn har enligt Föräldrabalken (1949:381), FB, rätt till omvårdnad, trygghet
och en god fostran. Vårdnadshavaren har ett ansvar för barnets personliga
förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Det är
vårdnadshavaren som bestämmer i frågor som rör barnets personliga
angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska
vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.
I artikel 6 i Europakonventionen (EKMR) regleras rätten till en rättvis
rättegång och det anges vissa minimirättigheter för den misstänkte. När
målsäganden är ett barn kan den misstänktes rätt att förhöra bevispersoner
komma i konflikt med barnets bästa. Europadomstolen har i avgöranden där
frågan om det har förekommit brott mot artikel 6 slagit fast att en avvägning
får göras mellan barnets behov av skydd och den misstänktes rättigheter.1
Artikel 8 i EKMR ger skydd för medborgarnas privat- och familjeliv. Skyddet
för den enskildes privat- och familjeliv har tolkats av de organ som övervakar
rättigheterna så att den innefattar en skyldighet för staten att inte bara avhålla
sig från ingrepp i privat- och familjelivet, utan också att effektivt skydda mot
ingrepp från både statliga myndigheter och enskilda personer. Även en del
processuella garantier, så som ett barns rätt att komma till tals i mål som rör
barnet, kan utläsas ur artikeln. Skyddet för privat- och familjelivet är inte
absolut men det krävs starka skäl för att de nationella myndigheterna ska anses
ha legitima skäl att ingripa i medborgarnas rättigheter. Ett ingrepp i
Se RättsPM 2012:5, Artikel 6 i Europakonventionen – Rätten till en rättvis rättegång
ur ett praktiskt åklagarperspektiv, s. 32 ff.
1
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medborgarnas skydd får sålunda endast göras om ingreppet har stöd i lag,
tillgodoser ett legitimt syfte och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
Enligt Europadomstolens praxis beträffande artikel 8 har barn en rätt att
komma till tals och denna rätt har även barn som är väldigt unga. Barnets egen
vilja och önskningar ska tillmätas betydelse i stigande takt med ålder och
mognad.

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, ratificerades av
Sverige 1990. Barnkonventionen gäller barn och ungdomar upp till 18 år och
är inriktad på det enskilda barnet. Den innehåller fyra grundläggande
principer; principen om ickediskriminering (art 2), principen om barnets bästa
(art 3), principen om barnets rätt till liv och utveckling (art 6) och principen
ombarnets rätt att få komma till tals och bli respekterad (art 12). Dessa fyra
artiklar har en självständig betydelse men är också principer som ska vara
styrande för tolkningen av övriga artiklar. Barnkonventionen behandlar särskilt
rätten till skydd mot övergrepp. I artikel 19 stadgas bl.a. att
konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga rättsliga och sociala åtgärder för att
skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp, misshandel eller utnyttjande. Dessutom har konventionsstaterna
åtagit sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att barn förmås eller
tvingas att delta i en olaglig sexuell handling (art 34).
Viktigt är också att barnets rätt att komma till tals är absolut. Barnet har rätt
att komma till tals i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska
beaktas i förhållande till barnets mognad och ålder (art 12).
Såväl domstolar som myndigheter ska ta hänsyn till de rättigheter som slås fast
i Barnkonventionen. Det handlar om att dels beakta barnkonventionens
intentioner i olika verksamheters beslut, dels tillämpa den lagstiftning som har
förändrats i enlighet med Barnkonventionens krav. Barnkonventionen ska
således vara en ledstjärna i allt lagstiftnings- och myndighetsarbete, som är
inriktat på eller har avgörande betydelse för barn.
I juni 2018 röstade riksdagen igenom förslaget att Barnkonventionen ska bli
lag från och med den 1 januari 2020.2 Regeringen har inför detta tillsatt
”Barnkonventionsutredningen”3 som ska genomföra en kartläggning för att
belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med
Barnkonventionen. Kartläggningen syftar till att ge ett stöd i det fortsatta

Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter och SOU
2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag
3
Dir. 2018:20 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med
barnkonventionen
2
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arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser inom olika
rättsområden. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2019.
Dessutom har Socialdepartementet fått i uppdrag att ta fram en vägledning
som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning
och tillämpning av Barnkonventionen. Syftet med vägledningen är att öka
kunskaperna om konventionen för att säkerställa att barnets rättigheter tas
tillvara i rättstillämpningen. Uppdraget gäller till och med den 31 maj 2019.

Utöver EKMR och Barnkonventionen regleras barns rättigheter i flera
internationella instrument, bland annat FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller
både barn och vuxna.
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Att utreda misstankar om övergrepp mot barn kräver i de allra flesta fall
samarbete mellan berörda myndigheter. Undantag kan vara situationer där det
inte finns någon relation mellan misstänkt och barnet och det inte är fråga om
ett allvarligt brott.
Samverkan mellan myndigheter sker ofta i Barnahus men i de områden som
saknar Barnahus finns det andra samverkansformer. Samverkan bör alltid
omfatta socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin samt hälso- och sjukvård.
Därutöver kan samverkan även omfatta andra kompetenser.
Samverkan förutsätter att varje myndighetsutövare agerar inom sitt ansvarsoch kompetensområde och att myndigheternas olika roller är klara och tydliga.
Varje myndighet genomför självständigt sina utredningar och ansvarar för sina
beslut. För att få en fungerande samverkan krävs styrning, struktur och samsyn
hos de inblandade myndigheterna.
Målet för samverkan är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott
rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och
behandlingsinsatser. Samverkan ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv
– inte verksamhetsperspektiv. Barnets bästa ska vara i fokus under processen.

I oktober 2008 fick Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen (samverkansmyndigheterna) i uppdrag av
regeringen att bland annat ta fram gemensamma nationella riktlinjer för
samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott och
kriterier för Barnahus. Syftet med de gemensamma nationella riktlinjerna och
kriterier för Barnahus är att säkerställa att samverkan vid utredningar kring
barn sker på ett effektivt och rättssäkert sätt, med barnets bästa i fokus.4
De gemensamma nationella riktlinjerna avser samverkan i såväl Barnahus som
på orter där sådana saknas och ska ses som rekommendationer för de
samverkande parterna.
Vid samverkan bör det finnas en samordnarfunktion där det framgår vem eller
vilka som ansvarar för samordning mellan myndigheterna i ärendena.

Rikspolisstyrelsen, Delredovisning av regeringsuppdrag att ta fram gemensamma
nationella riktlinjer för samverkan kring barn som misstänks vara utsatt för brott
4
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Samrådsgruppen sammankallas i huvudsak för samordning av insatser,
planering och arbetsfördelning i ärenden där en anmälan om brott har gjorts
eller kommer att göras i anslutning till samrådet på det sätt som förutsätts i de
gemensamma nationella riktlinjerna. Samråd bör hållas inför eller i direkt
anslutning till polisanmälan. 5
Vid samråd är det viktigt att dokumentation sker. Det bör antecknas uppgifter
om tid, plats, närvarande samt om anmälan inte gjorts tidigare, att anmälan
överlämnats till polis/åklagare samt kort angående vad som skedde vid
samrådet.
Samråd kan även hållas i avidentifierade ärenden om det i särskilda fall är
oklart om en anmälan ska göras. Åklagarens roll vid sådana samråd är endast
att ge upplysningar om juridiska principer, som exempelvis preskription eller
innehållet i en straffbestämmelse. Det är inte åklagaren sak att avgöra eller ge
råd om anmälan ska göras eller inte.
Det är viktigt att åtgärder under förundersökningen, såsom förhör med barnet,
läkarundersökning, tvångsmedel, förhör med misstänkt osv. samordnas med
socialtjänstens insatser för barnet och familjen. Samordning ska ske för att
skydda barnet från ytterligare övergrepp och påtryckningar samt för att olika
berörda myndigheter inte ska hindra eller försvåra varandras utredningar.
Genom att samordna de olika myndigheternas insatser ökar möjligheten att
både bedriva en framgångsrik förundersökning och att ge barnet och dess
familj adekvat hjälp och stöd.
En utvärdering av Barnahusen 20106 visade på ett tydligt samband mellan
åklagarnärvaro på Barnahus och åtalsfrekvens. Bristande åklagarnärvaro vid
samråd och barnförhör innebär alltså en risk för sämre utredningskvalitet när
det gäller brott mot barn. En annan slutsats är att det är viktigt med fasta
rutiner, såsom schemalagda samrådstillfällen och att barnförhör bokas in
samma dag. Det måste också finnas beredskap för att i mer akuta fall hålla
samråd eller ordna barnförhör med kort varsel.

Beträffande genomförande av samråd se Förhör med barn Förhör med vuxna med
osynliga funktionsnedsättningar – handledning för polis och åklagare vid planering och
genomförande, avsnitt 2.1.1.
6
A. Kaldal m.fl, Barnahusutredningen, 2010
5
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Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör,
enligt 14 kap. 1 c § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, anmäla detta till
socialnämnden.
Enligt 14 kap. 1 § SoL har bl.a. myndigheter och anställda som arbetar med
barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten skyldighet
att genast anmäla till socialnämnden, om de i sin verksamhet får kännedom
om eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller också exempelvis hälso- och
sjukvårdspersonal som är egna företagare eller är privat anställda. Alla
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd
och skydd ska lämnas till socialnämnden.
Enligt paragrafens tredje stycke gäller anmälningsskyldigheten även de som
arbetar inom kommunal eller privat familjerådgivning. Här är dock
anmälningsskyldigheten begränsad till sådana fall då barnet utnyttjas sexuellt
eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Alla verksamheter som har anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § SoL bör ha
tydliga rutiner för anmälan till socialnämnd.
Den anmälningsskyldighet som nu beskrivits rör alltså anmälan till
socialnämnden och inte anmälan till rättsvårdande myndigheter. JO har
uttalat att anmälningsskyldigheten är absolut för varje myndighet för sig och
det är inte möjligt att hänvisa till att det åligger annan myndighet att göra
anmälan.7 Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar som i princip inte
kan överlåtas till någon annan. Även polis omfattas av denna anmälningsskyldighet. Ett åsidosättande av skyldigheten kan föranleda ansvar för
tjänstefel eller disciplinpåföljd.8
Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter enligt 10 kap. 28 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), OSL, sekretessen mellan myndigheter. Stöd
för att lämna ut uppgifter kan även grundas på generalklausulen i 10 kap. 27
§ OSL.
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av
ärenden som gäller barn och unga, bör misstanke om brott mot ett barn,
skyndsamt polisanmälas, om det inte strider mot barnets bästa. Socialnämnden
har således en möjlighet, men inte någon skyldighet, att anmäla misstanke om
brott mot barn till polis eller åklagare. Det måste dock med utgångspunkt i

JO 2004/05 s. 299
Se NJA 2014 s. 910 angående ansvar för tjänstefel vid underlåtenhet att anmäla
enligt 14 kap 1 § SoL.
7
8
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nämndens skyldighet att värna om barn ses som en grundprincip att anmälan
ska ske. Socialnämnden ska i varje enskilt fall noga pröva frågan om anmälan
ska göras. Vid denna prövning ska barnets bästa beaktas.
I regel görs polisanmälan innan eller samtidigt med att socialtjänstens
utredning enligt SoL påbörjas. I vissa fall krävs det dock ett visst övervägande
för att bedöma om det finns grund för att polisanmäla. Om polisanmälan görs
bör nämnden samråda med polis eller åklagare innan vårdnadshavare
underrättas om att socialtjänsten har inlett en utredning (se SOFS 2014:6).
Socialnämnden har alltså det yttersta ansvaret för att barn som far illa får stöd
och skydd.
Inom socialtjänsten råder enligt huvudregeln i 26 kap. 1 § OSL sekretess för
uppgift om enskilds förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Ett
viktigt undantag görs i 10 kap. 21 § OSL. Vid misstanke om brott enligt 3, 4
och 6 kap. BrB eller brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor, mot någon som inte fyllt 18 år, bryts sekretessen
och uppgiften får lämnas till åklagare eller polis.
Rör misstanken något annat brott bryts sekretessen om straffminimum för det
aktuella brottet är fängelse i minst ett år. För försöksbrott i övrigt gäller att
straffminimum måste uppgå till fängelse i minst 2 år. Straffskalan för
barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § BrB innebär att socialtjänstens
sekretess hindrar att det görs en anmälan till polis eller åklagare. Å andra sidan
föreligger oftast i dessa situationer även en misstanke om brott mot 6 kap. BrB,
varför sekretessen bryts enligt 10 kap. 21 § OSL.
Socialnämndens beslut att anmäla ett brott till åklagare eller polis är ett
handläggningsbeslut som inte kan överklagas. Socialnämnden behöver inte
peka ut någon misstänkt gärningsperson utan det är misstanken om brott som
anmäls. Socialnämnden har ingen skyldighet att i förväg underrätta barnet eller
dess vårdnadshavare om att anmälan görs.

Socialstyrelsen ska enligt lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa
skador och dödsfall i följande fall genomföra en utredning när ett brott har
begåtts mot ett barn och det finns anledning att anta att brottet har samband
med något förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd om

9



barnet har avlidit med anledning av brottet,



barnet har utsatts för grov misshandel eller synnerligen grov
misshandel av en närstående eller tidigare närstående person,

Se prop. 2017/18:215 s. 85.
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brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp
eller försök eller förberedelse till barnadråp,



brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till grov misshandel
eller synnerligen grov misshandel och är begånget av en närstående eller
tidigare närstående person10 , eller



det annars finns särskilda skäl att utreda en ovan nämnd händelse och
det finns anledning att anta att händelsen har samband med något
förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd (fall
där det i strikt juridisk-teknisk mening inte kan sägas att ett barn
exempelvis har avlidit eller skadats med anledning av ett brott, t.ex. då
åtal har ogillats på grund av ansvarsfrihet enligt 24 kap. brottsbalken
eller då gärningspersonen p.g.a. en psykisk störning inte har varit i
sådan grad medveten om sitt handlande att uppsåt eller oaktsamhet i
straffrättslig mening har förelegat).

En utredning ska genomföras även när ett barn har avlidit utomlands, om
barnet vid dödsfallet var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige.
Åklagare och polis, som handlagt ärende avseende misstanke om att ett sådant
brott har begåtts mot ett barn, är skyldiga att underrätta Socialstyrelsen om
ett beslut att inte inleda eller att lägga ned förundersökning eller utredning
enligt 31 § lagen (1964:167) om unga lagöverträdare (LUL), rörande en sådan
misstanke. Även andra beslut som innebär att en åklagare avslutar en
förundersökning eller utredning enligt 31 § LUL utan att åtal eller bevistalan
enligt 38 § LUL väcks omfattas av underrättelseskyldigheten. Om åtal eller
bevistalan väckts ska åklagaren, efter att domstolens dom eller slutliga beslut
har vunnit laga kraft, underrätta Socialstyrelsen om domen eller beslutet.
Vid bedömning av om det finns anledning att anta att sådant brott haft
samband med barnets skyddsbehov är utgångspunkten att underrättelse ska
ske om det finns någon omständighet i utredningsmaterialet som talar för att
det funnits ett skyddsbehov oavsett om den omständigheten har att göra med
den skadade eller avlidne själv, dennes familj eller gärningspersonen. Rena
olycksfall ska inte utredas.
Närmare information om vad underrättelsen ska innehålla och vem den ska
skickas till finns på Rånet. Där finns även en blankett som kan användas för
underrättelsen.11

För innebörd, se begreppet ”närstående eller tidigare närstående” i 4 kap. 4 a §
första stycket BrB och begreppet ”närstående” i 29 kap. 2 § 8 BrB. Vägledning för
vad som menas med dessa begrepp kan hämtas från förarbetena till dessa
bestämmelser, prop. 1997/98:55 s. 132 och prop. 2002/03:53 s. 111.
11
Se vidare information på Rånet, Underrättelseskyldighet för åklagare.
10

13

5.1.1

Inledande av förundersökning

För att inleda förundersökning räcker att det förekommer anledning att anta
att brott har förövats. Misstanken måste avse en konkret brottslig gärning men
det är inte nödvändigt att man känner till brottets alla detaljer och inte heller
exakt var och när det har förövats. Det föreligger inte heller krav på att det
finns någon utpekad person som kan misstänkas för brottet.
Även om kraven för inledande av förundersökning är lågt ställda kan
undantagsvis vissa åtgärder behöva vidtas för att få tillräckligt underlag för ett
beslut om förundersökning ska inledas eller inte. Det kan vara nödvändigt att
kontrollera vissa uppgifter, t.ex. omständigheter kring en anmälan. Det kan i
så fall ske genom en s.k. förutredning.
JO har i ett antal beslut behandlat frågan om förutredning12. Allmänt gäller att
en förutredning under inga förhållanden får sträcka sig längre än vad som krävs
för att förundersökningsledaren ska kunna ta ställning till om förundersökning
ska inledas eller inte. Inom en förutredning får man inte vidta några åtgärder
som har karaktär av en brottsutredning, såsom förhör med vittnen eller med
en utpekad gärningsperson. Däremot kan förundersökningsledaren inhämta
visst skriftligt material för att få någon fråga särskilt belyst eller be
anmälaren/målsäganden om kompletterande muntliga uppgifter.
Om bevisnivån redan i och med anmälan är sådan att det finns grund för att
inleda förundersökning ska givetvis förundersökning inledas och övriga
åtgärder företas inom ramen för denna.
5.1.2

Förundersökningsledning

Frågor om ledning av förundersökning regleras närmare i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål
(ÅFS 2005:9, konsoliderad version). När det gäller brott som riktats mot barn
ska åklagaren leda förundersökningen enligt följande.


12

Åklagaren är alltid förundersökningsledare vid utredning av brott
innefattande våld eller hot om våld mot närstående eller tidigare
närstående samt sexualbrott mot någon som är under 18 år (med
undantag för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB). Det saknar
betydelse om det finns någon skäligen misstänkt person.

Se t.ex. JO 1997/98 s. 98, JO 1999/2000 s. 85 och JO 2000/01 s. 178.
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Åklagare är alltid förundersökningsledare om någon under 15 år ska
höras under utredningen och det gör att det är påkallat att åklagare
leder förundersökningen. Bestämmelsen bör tillämpas om åklagarens
närvaro krävs vid förhöret, om åklagare bör ta ställning till formerna
för förhöret eller om åklagare bör ta ställning till om barnet
överhuvudtaget ska höras under utredningen.

I övrigt innebär föreskrifterna i korthet att åklagare i många fall ska gå in som
förundersökningsledare, så snart det finns en skäligen misstänkt person i
ärendet. En åklagare kan, utöver vad som följer av regelverket, alltid ta över
förundersökningsledningen i ett enskilt fall om det är lämpligt.
Det vanligaste är att anmälan görs till polisen. På vissa håll finns dock den
rutinen att socialnämnden ger in en anmälan som avser misstanke om brott
mot barn direkt till åklagaren. Har anmälan gjorts till polis ska den omgående
överlämnas till åklagare för ställningstagande i frågan om förundersökning ska
inledas eller inte. Även när polis beslutat att inleda förundersökning ska
ärendet omgående överlämnas till åklagare.
Åklagaren har som förundersökningsledare ansvar för förundersökningen i dess
helhet. Detta innebär bland annat att åklagaren har ansvar för att
förundersökningen bedrivs skyndsamt, effektivt och med beaktande av den
enskildes rättssäkerhet. Ett aktivt förundersökningsledarskap skapar
förutsättningar för en effektiv brottsutredning.
Ärenden som rör brott mot barn är mycket svåra att utreda och innehåller ofta
många komplicerade frågeställningar. Varje kammare bör därför koncentrera
ärendena och speciallotta dem på ett begränsat antal, särskilt utsedda,
åklagare. Aktuella åklagare bör ha genomgått Åklagarmyndighetens kurser
Övergrepp mot barn – bas, sexuella övergrepp och våld. Åklagare som
handlägger barnärenden ska också erbjudas handledning.
5.1.3

Krav på skyndsamhet

Förundersökningar angående brott mot barn ska bedrivas särskilt skyndsamt
enligt 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948), FuK, om brottet riktats
mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet
fängelse i mer än sex månader.13 Beslut i åtalsfrågan ska fattas så snart det kan
ske och inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är
skäligen misstänkt för brottet.
Tidsfristen får överskridas endast om det är motiverat med hänsyn till
utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter, exempelvis
att ett flertal barnförhör behöver hållas, att det finns flera målsägande eller

Det saknas egentliga lagförarbeten till bestämmelsen som skulle kunna ha vara till
hjälp för tolkningen av vilka brott som ska anses omfattas av avgränsningen, viss
ledning kan hämtas ur promemorian Ds 2013:30 s. 220-236.
13

15

misstänkta i samma ärende, eller att utredningsåtgärder behöver vidtas
utomlands. Organisatoriska svårigheter eller bristande resurser är däremot inte
sådana skäl.14
Skyndsamhetskravet innebär att ett ärende inte får bli liggande hos åklagare i
avvaktan på ytterligare direktiv. Skyndsamhetskravet och förundersökningsledarens övergripande ansvar för utredningen innebär också att åklagaren
kontinuerligt måste följa upp och bevaka att direktiven följs. I ärenden som
rör brott mot barn ställs särskilt stora krav på aktivitet från
förundersökningsledarens sida.15 Tidsfristen ska registreras i Cåbra och det är
viktigt att detta sker på ett korrekt sätt. Åklagaren ska fortlöpande ta ställning
till om skälig misstanke uppnåtts mot en utpekad person och då omgående
registrera detta samt meddela polisen. Att utarbeta en preliminär
gärningsbeskrivning tidigt i förundersökningen styr upp inriktningen av arbetet
och innebär tids- och effektivitetsvinster för utredningen.
5.1.4

Direktiv

Allmänt om direktiv
Åklagaren ska alltid dokumentera de direktiv som ges till polisen. I den här
typen av ärenden är vanligt med muntliga kontakter mellan åklagaren och
förhörsledaren vid personliga besök eller telefonsamtal. Åklagaren måste efter
sådan direktkontakt alltid skriftligen dokumentera de direktiv som lämnats.
Ett alternativ är att polisen dokumenterar de muntliga direktiven och
översänder dokumentationen till åklagaren.
Ett bra arbetssätt är att på ett tidigt skede planera för hur förundersökningen
ska bedrivas och att använda sig av en preliminär gärningsbeskrivning. Denna
kan i ett senare skede av utredningen användas vid delgivning av misstanke
med misstänkt, vilket är värdefullt av effektivitets- och rättssäkerhetsskäl.
När förundersökning inleds måste åklagaren omgående ta ställning till frågan
om framställning om förordnande av särskild företrädare för barn eller
förordnande för andra vårdnadshavaren enligt 2 § lagen (1999:997) om
särskild företrädare för barn och målsägandebiträde behövs. Förhör med barn
måste planeras på ett sådant sätt att ett interimistiskt beslut om särskild
företrädare för barn eller förordnande för den andre vårdnadshavaren finns i
rätt tid inför förhöret så att ett, eller möjligen två förhör, hinner hållas innan
rätten expedierar sitt beslut till vårdnadshavarna.
Generella direktiv
Generella direktiv till polisen kan användas i barnärenden. Direktiven
omfattar de vanligaste utredningsåtgärderna och ingår i ett utvecklat bästa

14
15

Se JO 2005/06 s. 95 ff.
Se JO 2005/06 s. 95, särskilt s. 101
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arbetssätt. Generella direktiv är till för att snabbt komma igång med att arbeta
med ärendet och är tänkta att kunna användas av polisen redan innan åklagare
blivit lottad på ärendet.16 Åklagarens uppgift som förundersökningsledare är
sedan att ge mera preciserade direktiv för ärendets fortsatta handläggning. I en
planerad uppdatering av Cåbra kommer Checklista - basdirektiv för
inledningsfasen av den fortsatta utredningen - barn att läggas in som direktivmall.
5.1.5

Sexualbrott - preskription och lagstiftningsförändringar

Sexualbrottslagstiftningen har ändrats ett flertal gånger under årens lopp – den
senaste ändringen trädde ikraft den 1 juli 2018. Ändringar i
sexualbrottslagstiftningen påverkar bl.a. hur preskriptionstiden ska beräknas.17
Sexualbrott mot barn uppdagas ofta först sedan längre tid förflutit. Detta
sammanhänger med att ett barn som utsätts för sexuella övergrepp av olika
skäl ofta inte förmår berätta vad det varit med om förrän det blivit äldre och
nått viss självständighet och mognad. Med anledning av detta gäller särskilda
preskriptionsregler vid sexualbrott.
Vid inledningen av utredning om sexualbrott mot barn är det viktigt att ta
ställning till vilken lagstiftning och vilka preskriptionstider som gäller vid
tidpunkten för det aktuella brottet. I bilaga 2 finns nuvarande och tidigare
lagtext beträffande sexualbrott och i bilaga 3 finns en lathund till hjälp för
uträkning av om ett sexualbrott är preskriberat eller inte.

5.2.1

Lagen om särskild företrädare för barn

Grunder för förordnande
Syftet med lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn är att stärka
möjligheterna att ta tillvara barnets rätt när en vårdnadshavare eller någon som
står i ett nära förhållande till en vårdnadshavare misstänks för brott mot
barnet.18 En grundläggande förutsättning för förordnande enligt lagen är att
det kan följa fängelse på det aktuella brottet och att misstanken är så stark att
det finns anledning att inleda förundersökning. Det bör ha kommit fram
uppgifter som har viss konkretion och som pekar mot vårdnadshavaren eller

Se promemorian Utredning av brott mot barn, våld i nära relation och sexualbrott
mot vuxna, Checklistor för polis och åklagare för ett utvecklat bästa arbetssätt, s. 25.
17
I betänkandet Ds 2018:23 föreslås att preskription avskaffas för våldtäkt som inte
är mindre grov, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn och brott
mot 2 § lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor som inte är mindre grovt
som utförs mot personer som är under 18 år. Brotten föreslås undantas även från
absolut preskription och påföljdspreskription.
18
Prop. 1998/99:133
16

17

någon med nära relation till denne för att en särskild företrädare ska kunna
förordnas. Det kan vara att en skolpersonal lämnat konkreta uppgifter om sina
iakttagelser eller om vad barnet berättat. Undantag gäller om ett förordnande
med hänsyn till barnet är obehövligt eller annars särskilda skäl talar mot ett
sådant, dvs. proportionalitetsaspekter ska beaktas.
Förordnande enligt 1 §
Är vårdnadshavarna gifta eller sammanboende ska enligt 1 § i ovan nämnda
lag en särskild företrädare för barn förordnas när misstanken riktar sig mot den
ene av dem. Ett förordnande av särskild företrädare för barn ska också ske när
det kan befaras att en vårdnadshavare p.g.a. sitt förhållande till den som kan
misstänkas (t.ex. maka/make, sambo, partner som inte är barnets
vårdnadshavare eller annan nära släkting) inte kommer att ta till vara barnets
rätt.
Även om barnet omhändertagits enligt lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) ska särskild företrädare förordnas.
En särskild företrädare för barn förordnas att ta tillvara barnets rätt och övertar
vårdnadshavarens befogenheter i frågor som rör förundersökningen och
rättegången. Uppdraget som särskild företrädare innebär att särskilda krav
måste ställas på den som kan komma i fråga. Till särskild företrädare för barn
får en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan
förordnas. Vidare krävs att den som förordnas är särskilt lämplig för uppdraget
på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper (5 §). Den
som förordnas ska ha en förmåga att sätta sig in i barnets situation, att kunna
kommunicera med barnet och att vinna dess förtroende. Vidare ska den som
förordnas ha förmåga att hantera intressekonflikter och ha erfarenhet av
förundersökning och rättegång i brottmål.
Förordnande enligt 2 §
Utgångspunkten är att en vårdnadshavare inte bör utestängas från
beslutanderätten angående barnet i större utsträckning än vad som är
nödvändigt. När det finns en annan vårdnadshavare som inte är gift eller
sammanboende med den misstänkte, är huvudregeln att han eller hon ensam
ska förordnas att tillvarata barnets rätt enligt 2 § i ovannämnda lag. Det gäller
dock inte om det med hänsyn till vårdnadshavarnas förhållande till varandra
eller någon annan särskild omständighet kan antas vara till barnets bästa att en
särskild företrädare för barn förordnas.
Vid ställningstagande till om det är till barnets bästa att en särskild företrädare
förordnas krävs att underlag inhämtas om det finns något som gör att den
andre vårdnadshavaren inte är lämplig, exempelvis genom upplysningar från
socialtjänsten. Enbart det förhållandet att det föreligger en vårdnadstvist
mellan vårdnadshavare är normalt sett inte tillräckligt för att vara
diskvalificerande, men kan vara det om det föreligger en mera djupgående
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konflikt.19 När det gäller innebörden av rekvisitet ”annan särskild
omständighet” i 2 § har HD i ett rättsfall uttalat att bedömningen av vad som
utgör barnets bästa även i viss mån bör kunna grundas på omständigheter
hänförliga enbart till den icke brottsmisstänkte vårdnadshavaren och till
dennes relation till barnet.20 I detta rättsfall fäste HD vikt vid att det av
utredningen framgått att barnet sedan en tid befunnit sig i en svår social
situation, att barnet hade en instabil och tidvis konfliktfylld relation med båda
sina föräldrar, att den icke brottsmisstänkte vårdnadshavaren var psykiskt skör
samt att barnet var besviket för att denne inte skyddat barnet från föräldrarnas
konflikter och för att denne inte räckt till för barnets behov.
Om den andre vårdnadshavaren förordnas att ensam ta tillvara barnets rätt
under förundersökningen och i rättegången har denne vårdnadshavare
befogenhet att ensam besluta om alla frågor som rör förundersökningen och
rättegången. Behovet av det stöd som ett målsägandebiträde kan ge kvarstår
dock och målsägandebiträde behöver därför förordnas samtidigt.
Begäran och interimistiskt förordnande
Begäran om förordnande om att den andra vårdnadshavaren ensam ska
tillvarata barnets rätt eller av särskild företrädare för barn ska så snart som
möjligt ges in till tingsrätten sedan förundersökning inletts. Om framställning
avser att den andra vårdnadshavaren ska förordnas ska samtidigt en framställan
om förordnande av målsägandebiträde ges in. Framställningen kan
sekretessbeläggas hos åklagaren med stöd av 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL.
En framställning om förordnande av särskild företrädare för barn handläggs
som ärende vid domstolen och är sekretessbelagd enligt 36 kap. 1 § OSL.
För att barnets rätt ska kunna tillgodoses på bästa sätt kan domstolen på
åklagarens begäran fatta interimistiskt beslut i frågan, vilket innebär att beslut
fattas utan att vårdnadshavaren, som är åklagarens motpart i ärendet vid
tingsrätten, hörs över ansökan (6 §). Ett sådant beslut får fattas om det kan
antas vara nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas till vara, vilket normalt
torde vara fallet. Det kan exempelvis finnas behov av att vidta skyndsamma
utredningsåtgärder utan att vårdnadshavaren får kännedom om dessa och
därigenom får tillfälle att påverka barnet eller på annat sätt undanröja
bevisning. Om tingsrätten har meddelat ett interimistiskt beslut får
expediering av beslutet anstå till dess att det kan ske utan men för utredningen,
dock längst till sjätte vardagen efter det interimistiska beslutet.21
Den särskilda företrädarens ansvar
En särskild företrädare för barn kan beskrivas som ett kvalificerat
målsägandebiträde med en vårdnadshavarens befogenheter i frågor som rör
förundersökningen och rättegången. Detta innefattar bl.a. befogenhet att

Se prop. 1998/99:133 s. 42
NJA 2004 s. 417
21
2 a § Förordning (1999:998) om särskild företrädare för barn
19
20
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lämna tillstånd till förhör med barnet och till läkarundersökning. Kallelser och
underrättelser som annars skulle ha ställts till vårdnadshavarna ska skickas till
den särskilda företrädaren. Den särskilda företrädaren träder in i stället för
vårdnadshavarna, oavsett om misstankarna enbart gäller en av dem. Detta
innebär t.ex. att om socialtjänsten eller skola/förskola är behjälpliga i samband
med att barnet ska höras eller läkarundersökas får socialtjänsten inte underrätta vårdnadshavarna om det kommande förhöret eller läkarundersökningen.
Den särskilda företrädaren har vidare befogenhet att ta ställning till om barnet
ska yrka skadestånd. En särskild företrädare för barn har alla uppgifter som ett
målsägandebiträde har och dessutom de beslutsbefogenheter som tillkommer
en vårdnadshavare.
Utgångspunkten bör vara att det ligger i barnets intresse att utredningsåtgärderna kommer till stånd. Den särskilda företrädaren bör fokusera på att
åtgärderna genomförs på det sätt som är bäst för barnet. Den särskilda företrädaren bör genomföra sitt uppdrag i nära kontakt med förundersökningsledaren.
Den särskilda företrädaren är den enda som har rättslig befogenhet att lämna
tillstånd till förhör, till formerna för transport till förhör och andra åtgärder i
utredningen som rör barnet. Av detta följer att den särskilda företrädaren
ansvarar för att barnet exempelvis kommer till förhör. Transporten kan rent
praktiskt genomföras på olika sätt. Av hänsyn till barnets bästa bör en för
barnet känd och trygg person följa med i samband med transport. Inför
transport till förhör eller annan utredningsåtgärd bör därför särskilda
företrädaren eller eventuellt utredaren ta kontakt med skola, förskola eller
annan plats där barnet vistas, för att ta reda på vem som är bäst lämpad för att
följa barnet. Med beaktande av barnets ålder och mognad, ska barnet före
förhöret informeras om anledningen till förhöret, var det ska ske och hur det
brukar gå till. Denna information bör lämpligen lämnas av den särskilda
företrädaren.22
Den särskilda företrädarens agerande ska helt och hållet styras av barnets bästa,
och företrädaren ska se till att barnets rättigheter tas till vara och att barnets
integritet respekteras. En annan viktig uppgift för den särskilda företrädaren är
att vara ett stöd för barnet och se till att det skapas en god atmosfär vid
genomförande av förhör och vid andra åtgärder som den särskilda företrädaren
har lämnat sitt tillstånd till. Om barnet vägrar medverka till viss åtgärd bör den
särskilda företrädaren väga in detta i bedömningen av de olika åtgärder som
behöver vidtas i förundersökningen och i rättegång, t.ex. om barnet ska höras.
I bedömningen måste samtidigt hänsyn tas till vikten av att utreda

Se även Förhör med barn Förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar
– handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande, s. 14-15 och
Advokatsamfundets promemoria ”Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter”
om advokatens uppdrag som särskild företrädare för barn.
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brottsmisstankar för att kunna ge barnet som utsatts för brott skydd mot
fortsatt brottslighet samt det stöd och den behandling barnet kan ha behov av.
I normalfallet bör en särskild företrädare för barn förordnas upp till 18 års
ålder. Visserligen framgår det i förarbetena23 att om ett barn har uppnått
tillräcklig ålder och mognad behöver kallelse inte ske genom vårdnadshavarna
utan barnet kan kallas personligen och att samtycke till läkarundersökning kan
lämnas av barnet självt. En särskild företrädare bör dock som regel förordnas
även för äldre barn, med hänsyn bl.a. till att barnet inte själv har rättslig
befogenhet att ta ställning till frågan om skadestånd.
Underrättelse till vårdnadshavaren efter utredningsåtgärd
Då interimistiskt beslut om särskild företrädare fattats enligt 6 § har åklagaren
ansvar för att vårdnadshavaren, efter att förhör hållits med barnet,
läkarundersökning eller annan utredningsåtgärd ifråga om barnet genomförts,
, så snart det kan ske utan men för utredningen, får reda på åtgärder som har
genomförts, se 7 §. Normalt ska detta ske i anslutning till förhöret eller läkarundersökningen. Med hänsyn till skyndsamhetskravet bör informationen
lämnas omgående, t.ex. per telefon. Uppgiften kan delegeras till
förhörsledaren och åklagaren bör omedelbart meddela domstolen att
underrättelse till vårdnadshavarna har skett.24
5.2.2

Målsägandebiträde

När den andra vårdnadshavaren har förordnats att ensam företräda barnet bör
även ett målsägandebiträde förordnas för barnet. Det finns däremot inte något
behov av att förordna ett målsägandebiträde för barnet om en advokat eller
jurist förordnats som särskild företrädare för barnet eftersom en särskild
företrädare har alla de uppgifter som ett målsägandebiträde har samt de
särskilda befogenheter som följer av lagen om särskilda företrädare för barn.
Ett barn som utsatts för vålds- eller sexualbrott har rätt till målsägandebiträde.25 Förordnande kan ske även utan begäran av målsäganden. Det åligger
åklagaren att bevaka att målsäganden får ett målsägandebiträde och att
framställan till tingsrätten görs snabbt. Avser förundersökningen brott enligt 6
kap. brottsbalken, ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart när
förundersökningen har inletts eller återupptagits, om det inte är uppenbart att
målsäganden saknar behov av sådant biträde, se 23 kap. 5 § RB. Även om
målsäganden eller dess vårdnadshavare inte har uttalat sig i frågan om

Prop. 1998/99:133 s. 17
Prop. 1998/99:133 s. 46
25
Vid utredningar enligt 31 § LUL finns det dock inget lagligt stöd för ett barn att
få ett målsägandebiträde (eller särskild företrädare) förordnat, se närmare handboken
Utredningar enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den
som kan misstänkas är under 15 år.
23
24

21

målsägandebiträde måste frågan övervägas av åklagaren26. Åklagare är alltid
skyldig att anmäla målsägandens önskemål om målsägandebiträde till rätten.27
Det är rättens uppgift, inte åklagarens, att pröva om och när behov av biträde
finns.28 En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga rättens beslut
att inte förordna målsägandebiträde.29
Målsägandebiträdets allmänna uppgift är att vara ett stöd för målsäganden
både juridiskt och personligt. Målsägandebiträdet får inte överta någon uppgift
som ankommer på vårdnadshavaren. Målsägandebiträdet är endast ett
rättegångsbiträde och har ingen möjlighet att verka på egen hand utan fullmakt
från huvudmannen.30
5.2.3

När vårdnadshavare inte tillvaratar barnets intresse

JK har i ett beslut tagit upp situationen som kan uppstå när ett
målsägandebiträde utsetts för ett barn som utsatts för brott av utomstående
och vårdnadshavaren/havarna inte verkar för barnets bästa.31 I detta fall var ett
målsägandebiträde förordnat för en 16-årig flicka (omhändertagen enligt
LVU) men vårdnadshavaren hade inte utfärdat någon rättegångsfullmakt.
Tingsrätten prövade (ogillade) flickans skadeståndsanspråk utan att klarlägga
om målsägandebiträdet hade fullmakt att företräda flickan. Vårdnadshavaren
vägrade sedan att utfärda den rättegångsfullmakt för målsägandebiträdet som
behövdes för att målsägandebiträdet skulle kunna företräda flickan i hovrätten.
Överklagandet avvisades därför och flickans skadeståndsanspråk prövades
därmed inte i hovrätten. JK uttalade kritik mot tingsrätten samtidigt som det
konstaterades att det var mycket olyckligt och i grunden oacceptabelt att ett
barn som utsatts för ett allvarligt brott inte fick kunnat få sitt anspråk prövat
inom ramen för brottmålet.
Frågan är hur åklagaren kan agera för att undvika att denna situation uppstår.
Det finns inget bra svar på denna fråga. Om det finns någon form av
förhållande mellan den som är misstänkt och vårdnadshavaren kan det finnas
en möjlighet att argumentera för att rätten ska förordna en särskild företrädare
enligt 1 § andra punkten lagen om särskild företrädare för barn. Det har
förekommit att domstolar förordnat särskild företrädare för barn som varit
utsatta för brott av fosterförälder och där vårdnadshavaren varit i konflikt med
denne på ett sådant sätt att det gått ut över barnet.

Se SOU 2007:6 s 223 med där gjord hänvisning till RÅ-A 2004/0538 och
2004/0658.
27
Angående innebörden av denna anmälningsskyldighet, se ÅM tillsynsbeslut
2018:14.
28
Se JO 2004/05 s. 90
29
Se Högsta domstolens beslut i mål Ö 5456-18 den 29 januari 2019.
30
Se även handböckerna Handläggning av brott i nära relation och Bemötande av
brottsoffer samt nedan avsnitt 5.2.3.
31
JK:s beslut 2015-01-28 (Dnr 2244-14-40)
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I andra fall återstår endast möjligheten för åklagaren att uppmärksamma
socialnämnden på att det kan finnas behov av en särskilt förordnad
vårdnadshavare om förutsättningar att förordna en sådan kan finnas i det
enskilda fallet.
Noteras kan att Hovrätten för Västra Sverige i ett avgörande prövat en 11årings skadeståndsyrkande som framställs av ett målsägandebiträde som inte
fått rättegångsfullmakt av barnets vårdnadshavare. Hovrätten angav som skäl
för sitt beslut att huvudregeln om en underårigs bristande
rättshandlingsförmåga i 19 kap 1§ FB har till syfte att skydda den omyndige
mot följderna av ekonomiskt ofördelaktiga rättshandlingar och att en talan om
skadestånd i anledning av brott, där ett målsägandebiträde i ett brottmål bistår
en målsägande med att föra talan, typiskt sett är en sådan talan inför domstol
där den ekonomiska risken för målsäganden praktiskt taget är utesluten. Barnet
fick alltså anses ha haft förmåga att uppdra åt sitt målsägandebiträde att
framställa det aktuella skadeståndsanspråket vid tingsrätten.32
5.2.4

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialtjänsten kan göra framställan till tingsrätten om att en särskilt förordnad
vårdnadshavare ska förordnas om den eller de som har vårdnaden om ett barn
vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller
försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför
bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, se 6 kap. 7 § FB.
Det krävs då dels att barnet befinner sig i en sådan risksituation att ett
ingripande enligt 1 § 2 st. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) kan komma i fråga, dels att risksituationen kan antas bli
bestående. Det bör observeras att enligt 2 § LVU får ett ingripande ske, om
det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister
i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att
den unges hälsa eller utveckling skadas.
I betänkandet SOU 2017:6 Se barnet behandlas bland annat frågor om
överflyttning av vårdnad när ena vårdnadshavaren eller föräldern dödat eller
allvarligt skadat den andre. Förslaget innebär att det skulle vara möjligt att
förordna i sådant fall en tillfälligt förordnad vårdnadshavare.33

Hovrätten för Västra Sverige, dom den 13 oktober 2014 i mål B 1060-14. HD
beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet.
33
Åklagarmyndighetens remissyttrande över Betänkandet SOU 2017:6 Se barnet!,
ÅM2017-629
32
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5.3.1

Allmänt om förhör med barn

Reglerna om förundersökning är generellt hållna och gör inte någon egentlig
skillnad mellan barn och vuxna. Under förundersökningen kan enligt 23 kap.
6 § rättegångsbalken (RB) förhör hållas med var och en som kan antas lämna
uppgifter av betydelse för utredningen. Normalt kallas den som ska höras till
förhöret per brev eller telefon. För att ett förhör ska kunna hållas med ett barn
kallas barnet genom vårdnadshavaren eller genom den särskilda företrädaren.
Om en kallelse inte hörsammas eller av utredningsskäl bör undvikas,
uppkommer frågan om det finns förutsättningar för hämtning till förhör.
Utrymmet för att genom tvångsåtgärder inställa den som är under 15 år till
förhör får anses vara begränsat och bör inte komma ifråga.34 Detta gäller i
särskilt hög grad beträffande den som är målsägande.
Enligt 23 kap. 10 § RB bör vårdnadshavaren vara närvarande vid förhör med
den som är under 15 år, om det kan ske utan men för utredningen. Denna
bestämmelse innebär dock inte att vårdnadshavaren har en ovillkorlig rätt att
sitta med vid förhöret, men denne bör finnas tillgänglig omedelbart före och
efter förhöret. För det fall vårdnadshavaren ska höras som vittne i samma
ärende är det direkt olämpligt att denne är närvarande vid förhöret.
Ett målsägandebiträde har enligt nyssnämnda lagrum rätt att närvara vid
förhör med målsäganden. Enligt 23 kap. 11 § RB får målsägandebiträdet ställa
frågor till barnet i den ordning som förundersökningsledaren bestämmer.
Samma regler gäller för särskild företrädare för barn.35 Inte heller ett
målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn bör sitta med i
videoförhörsrummet. Deras rätt att närvara vid förhöret tillgodoses genom
medhörning.
Ett förhör med någon som är under 18 år ska enligt 17 § FuK planeras och
verkställas så att det inte uppkommer fara för att den hörde tar skada eller att
onödig uppmärksamhet väcks kring förhöret. Särskild varsamhet bör iakttas
om förhöret rör sexuallivet. Förhöret får inte göras mer ingående än
omständigheterna kräver. Det åligger åklagaren att tillsammans med
förhörsledaren noggrant planera förundersökningen med särskild tonvikt på
förhören. Enligt 18 § FuK bör förhör med barn hållas av en person med särskild
kompetens för uppgiften. När det gäller barn under 15 år som inte ska höras i
rätten blir förhörsledarens kompetens särskilt viktig. Det är angeläget att
barnförhörsledarna har genomgått Polismyndighetens barnförhörsledarutbildning eller motsvarande.

34
35

Se JO 1995/96 s. 89 samt under avsnitt 5.6.3.
3 § 2 st. lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn
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Videoinspelning av förhöret ska ske om barnet är under 15 år eller av olika
skäl inte kan förväntas medverka vid rättegången. Även i sådant fall där man
planerar att höra barnet i rätten bör förhöret under förundersökningen
dokumenteras genom videoupptagning. Rättsligt stöd finns i 36 kap. 4 § RB
som tillämpas analogt på målsäganden. I och för sig finns inget hinder mot att
hålla videoförhör även med äldre barn.36
Beträffande frågor i övrigt som rör medhörning, hjälpmedel, tolk samt
planering och dokumentation av förhör m.m. hänvisas till handledningen
Förhör med barn Förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar –
handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande.
Om företrädare för socialtjänsten får följa förhöret genom medhörning väcks
frågan om de får föra anteckningar över vad som sägs vid förhöret och även
hur dessa anteckningar ska hanteras då uppgifterna i förhöret omfattas av
förundersökningssekretess. Eftersom det är till barnets bästa att utredningarna
koordineras och att socialtjänsten får ta del av vad barnet säger i förhöret bör
socialtjänsten få möjlighet att närvara. Socialtjänsten behöver bl.a. underlag
för att kunna bedöma barnets behov av skydd. En dialog bör hållas med
socialtjänsten om hur detaljerade anteckningarna behöver vara och hur dessa
sedan hanteras med hänsyn till förundersökningssekretessen. Det är åklagaren
som avgör vem som får närvara vid medhörning.
5.3.2

Inför förhör med barn som målsägande

Förhör med barn ska planeras och genomföras med hänsyn till barnets bästa
och ge barnet möjligheter att under goda betingelser berätta om sina
upplevelser.
Förhöret bör hållas så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att
anmälan skett. När målsäganden är ett barn är det ofta så att ett avslöjande
utlöses av en händelse och det brådskar att hinna höra barnet medan det
fortfarande vill, orkar och är motiverad att tala om vad det varit med om.
Ytterligare skäl att hålla förhöret snabbt är att undvika att barnets uppgifter
påverkas av samtal med andra men också för att barn glömmer fortare och har
en annan tidsuppfattning än vuxna.
Endast undantagsvis och om det föreligger särskilda skäl bör förhör med barnet
hållas senare än 14 dagar efter det att åklagaren beslutat att inleda
förundersökning eller att överta förundersökningsledarskapet från polisen.
Planeringen av barnförhöret och hur det ska genomföras, bör med hänsyn till
dess roll som central bevisning göras gemensamt av barnförhörsledaren och

Av 23 kap. 21 b § RB framgår att förhör får dokumenteras genom en
ljudupptagning eller en ljud- och bildupptagning.
36
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förundersökningsledaren med utgångspunkt i den information som finns i
anmälan och som erhållits vid ett samråd.37
Vidare är det för kvaliteten i utredningen viktigt att målsägandenhörs om
motstridiga uppgifter som lämnats av den misstänkte eller vittnen. För att
säkerställa kvalitet i utredningen ska målsägandens uppgifter kontrolleras till
den del det är möjligt. Kontroll ska inte ske på ett sätt som kan uppfattas som
konfrontativt.
5.3.3

Genomförande av förhör med barn som målsägande

Åklagaren och barnförhörsledaren ska tillsammans planera förundersökningen
med särskild tonvikt på planering av förhöret med målsäganden.38
Åklagaren bör alltid närvara vid barnförhör via medhörning eller annan
uppkoppling. Genom att åklagaren är närvarande vid förhöret kan åklagaren
få kompletterande frågor ställda, avhjälpa eventuella brister i förhöret eller ta
beslut om att avbryta förhöret om det inte leder någonstans. Det ger också
förutsättningar för åklagaren att direkt lämna nya direktiv eller fatta beslut om
t.ex. tvångsmedel. Det är ett tidsbesparande arbetssätt som innebär att
förundersökningen kan drivas vidare snabbt och effektivt.
Även barnets särskilda företrädare/målsägandebiträde bör närvara vid
medhörning. För att underlätta koordineringen av de parallella utredningarna
bör också företrädare för socialtjänsten och för barnmedicin eller barnpsykiatri
ges tillfälle att närvara.
När målsäganden inte ska höras personligen i rätten ska den misstänkte genom
sin försvarare ges tillfälle att närvara vid förhör med barnet, när så kan ske utan
men för förundersökningen. Om försvararens rätt att ställa frågor till barnet
och dokumentation av detta, se närmare under avsnitt 5.9.2.39
Ett barn som hörs om brott mot sig själv och även berättar om brott mot en
annan närstående person hörs som målsägande under förundersökning och
rättegång gällande båda gärningarna. Om däremot förundersökningen läggs
ned eller åtal inte väcks för brott mot barnet innebär det att barnet får ställning
som vittne under förundersökning och rättegång gällande gärningen mot den
andra personen.40

Se Förhör med barn Förhör med vuxna med osynliga funktionsnedsättningar –
handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande, avsnitt 3 om vad
som särskilt bör beaktas vid planeringen av förhöret.
38
RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer, avsnitt 1.5
39
Se även Förhör med barn Förhör med vuxna med osynliga funktionsnedsättningar –
handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande, avsnitt 4.1.3.4 och
6.3.
40
Se även avsnitt 7.2.3 om betydelsen av att andra barn än målsäganden varit
närvarande vid brottet som försvårande omständighet.
37
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5.3.4

Att höra barn under 15 år i rätten

Ett förhör med barnet personligen i rätten kan höja bevisvärdet av barnets
uppgifter. Åklagaren bör därför under förundersökningen överväga om barnet
trots att det är under 15 år kan höras i rätten. Inför ställningstagandet behöver
åklagaren samråda med den särskilda företrädaren eller målsägandebiträdet
och vårdnadshavare samt eventuellt också själv träffa barnet.
Även då ett barn under 15 år ska höras i rätten, ska förhöret under
förundersökningen hållas av barnförhörsledare och dokumenteras genom
videoupptagning.
Ska barnet höras personligen i rätten bör åklagaren innan förhandlingen alltid
träffa barnet i sällskap med dess särskilda företrädare eller målsägandebiträde.

5.4.1

Läkarundersökning

Läkarundersökning är ofta ett led i en förundersökning rörande brott mot barn.
Reglerna om kroppsbesiktning kan inte tillämpas på en målsägande.
Undersökning av målsäganden förutsätter samtycke. När målsäganden är ett
barn är det vårdnadshavaren som lämnar samtycke. Om barnet har två
vårdnadshavare krävs – med hänsyn till innehållet i 6 kap. 13 § FB – samtycke
från båda.
Har en särskild företrädare förordnats eller den andre vårdnadshavaren
förordnats att ensam företräda barnet, är det denne som ska lämna samtycket.
Om barnet med hänsyn till ålder och mognad självt kan ta ställning till
läkarundersökning är det barnets samtycke som ska inhämtas. Enligt
Socialstyrelsen har barn från tolv års ålder i princip nått sådan mognad att
barnets egen vilja bör respekteras. Det är viktigt att målsäganden är väl
informerad inför ett sådant ställningstagande och har stöd av sin särskilda
företrädare eller målsägandebiträde vid sitt övervägande av frågan.
Läkarundersökning bör i regel göras om barnets egen berättelse eller annan
information talar för att barnet kan ha utsatts för någon form av övergrepp.
Vid misstanke om sexuella övergrepp är det viktigt att vara medveten om att
dessa ofta inte resulterar i några fysiska skador på barnet överhuvudtaget. Även
om barnet inte har några fysiska skador kan undersökningen klarlägga om
fynden är förenliga med barnets uppgifter.
Det är viktigt att läkaren har kompetens och erfarenhet att utföra denna typ
av undersökningar och tolka resultaten. Undersökning av barn bör göras av
barnläkare tillsammans med rättsläkare. Vid sexualbrott bör barn i
pubertetsåldern undersökas av rättsläkare och gynekolog (för flickor) eller
urolog (för pojkar).
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Dokumentation ska ske i form av ett rättsintyg.41 Åklagaren ansvarar för att
begära att rättsläkare och barnläkare eller gynekolog gemensamt genomför
undersökning och utfärdande av rättsintyg.
Läkarundersökning för dokumentation av skador bör självfallet äga rum så
snart som möjligt. Vid misstanke om sexuella övergrepp bör undersökning
helst göras inom två dygn efter övergreppet men det finns möjlighet att hitta
spår upp till en vecka efter övergreppet. Vid misstanke om våld bör
undersökningen göras innan eventuella synliga märken har försvunnit.
Blåmärken, rivmärken, rodnader och andra synliga skador bör
fotodokumenteras så snart som möjligt.
5.4.2

Rättsintyg

Det är viktigt att skilja på å ena sidan samtycke för läkarundersökning, som
behandlats ovan, och å andra sidan samtycke för utfärdande av ett rättsintyg.
Enligt huvudregeln i 5 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott gäller att ett rättsintyg inte får utfärdas utan den enskildes
samtycke. Det finns dock en undantagsregel som träffar de situationer som är
aktuella i denna handbok. Ett rättsintyg får utfärdas utan målsägandens
samtycke vid misstanke om;
- brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB mot någon som inte fyllt 18 år,
- brott som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av
kvinnor mot någon som inte fyllt 18 år,
- brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
- försök till brott för vilka inte är förskrivet lindrigare straff än fängelse i två
år samt
- försök till brott för vilka inte är förskrivet lindrigare straff än fängelse i ett
år, om gärningen innefattar försök till överföring av sådan allmänfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).
I samtliga dessa fall får journalanteckningar också inhämtas utan samtycke.42
Rättsintyg fyller en viktig funktion när det gäller att upptäcka, utreda och
lagföra brott men ibland också för att kunna utesluta att brott har blivit
begånget. Rättsintyg ska ge svar på frågan vilka medicinska fynd som gjorts och
om dessa talar för eller emot ett påstått händelseförlopp.
Åklagaren ska därför se till att den läkare som ska utfärda rättsintyget får
tillgång till relevant material ur förundersökningen och journalanteckningar
från tidigare eventuella läkarbesök samt preciserade frågeställningar.
Underlaget till rättsintygsskrivande läkare bör också innehålla frågor om

Rättsintyget ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS
2018:54) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården.
42
Se 10 kap. 21 och 23 §§ OSL.
41
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Rättsintyg ska som huvudregel inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk
avdelning. Undantag från huvudregeln kan göras om det finns särskilda skäl,
då kan rättsintyg inhämtas även av annan legitimerad läkare med tillräcklig
kompetens. Sådana särskilda skäl kan föreligga i följande situationer.
- Sexualbrott – gynekologisk undersökning för spårsäkring krävs omedelbart.
- Brott mot barn – barnmedicinsk eller gynekologisk/urologisk specialitet är
önskvärd. I detta fall bör dock, som ovan nämnts, undersökningen göras
tillsammans med rättsläkare.
- Akuta situationer – vårdande insatser krävs omedelbart och dessa insatser
omöjliggör eller försvårar undersökning i efterhand.
- Särskild specialistkompetens i övrigt krävs, t.ex. tandläkare eller
ögonläkare.
- Ingen läkare, som enligt huvudregeln ska utfärda rättsintyg, finns tillgänglig
och undersökning eller rättsintyg omöjligen kan avvakta.
Enligt 8 § lagen om rättsintyg i anledning av brott ska den myndighet som har
beslutat att inhämta ett rättsintyg tillhandahålla den läkare som ska utföra
undersökningen eller utfärda rättsintyget det underlag som behövs.
Socialnämnden kan i ett ärende enligt 32 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga besluta om en läkarundersökning som ett led i
utredningen av barnets behov av vård. Åklagaren kan hos socialnämnden
begära att få del av utlåtandet. I vissa fall kan detta vara en tillräcklig
dokumentation av barnets skador. Denna läkarundersökning tar dock endast
sikte på barnets behov av vård och inte heller denna läkarundersökning kan
genomföras med tvång mot barnet.

5.5.1

Skadebilden vid misshandel

Brottsbalkens bestämning av begreppet misshandel innebär att någon tillfogar
annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, eller försätter någon i vanmakt.
Sjukdom inbegriper också psykisk sjukdom och psykisk invaliditet. Under
sjukdom faller också sådant psykiskt lidande som medför en medicinsk
påvisbar effekt, t.ex. psykisk chock. Misshandel kan också ske genom underlåtenhet, t.ex. underlåtenhet att skaffa ett barn läkarvård.
Fysiska skador som exempelvis kan förekomma vid misshandel är blåmärken,
bitmärken, brännskador, märken efter bälten och andra föremål, sårskador,
svullnader, hudavskrapningar, blödningar, frakturer, hjärnskador m.m.
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I professor Claes Sundelins artikel ”Medicinska synpunkter på
barnmisshandel”43 anges bland annat följande omständigheter som kan ge
anledning att misstänka barnmisshandel eller i vart fall utgöra viktiga
varningssignaler.
- Medicinsk hjälp söks påtagligt sent med hänsyn till skadans omfattning och
art och att skildringen av skadeförloppet inte överensstämmer därmed.
- Skildringen av hur skadan gått till är påfallande vag, detaljer saknas eller
uppgifterna varierar föräldrarna sinsemellan, att föräldrarna ändrar sin version
eller skyller på varandra eller andra.
- Förekomst av upprepade olycksfall eller besök på akutmottagning,
avvärjningsskador hos barnet eller hos den misshandlande, frakturer hos
spädbarn och skador av varierande ålder och atypiska lokalisationer.44
Vad gäller våld mot små barn kan s.k. skakvåld eller abusive head trauma vara
svårt att diagnostisera då det inte behöver medföra några yttre tecken på våld
på kroppen.45 Små barn och barn med funktionsnedsättningar är oftare utsatta
för misshandel än äldre barn och misshandel förekommer i alla samhällsskikt.
5.5.2

Skadebilden vid sexuella övergrepp

Vid sexuella övergrepp kan fysiska skador förekomma. Exempelvis kan det
finnas skador/ärr, rodnad, svullnad, bristningar på yttre och inre könsorgan
samt kring analområdet. Även blödningar, flytningar, infektioner av olika slag
och sexuellt överförbara sjukdomar kan förekomma.
Symptom av ovannämnda slag kan även ha sin bakgrund i annat än brott,
såsom sjukdom eller missbildning.
Sexuella övergrepp leder långtifrån alltid till några skador eller symptom
överhuvudtaget. Barn som utsatts för sexuella övergrepp kan också uppvisa
symptom som ätstörningar, psykiska problem, psykosomatiska symptom,
såsom huvudvärk, magont, diffusa smärtor eller sömnstörningar samt
självskadebeteende. Det är viktigt att vara medveten om att tecken och
symptom inte utgör självständiga bevis för att barnet utsatts för sexuella
övergrepp utan snarast får ses som tecken på att barnet far illa eller mår dåligt
av någon anledning. Tillsammans med barnets berättelse och övrig bevisning
kan dock dessa fakta utgöra viktiga bitar vid bevisvärderingen.

Artikel finns som bilaga 2 (s. 43-64) till betänkandet SOU 2001:72.
Beträffande andra tecken och symptom på fysisk misshandel, skadebilder,
medicinsk undersökningen och Münchausens syndrom by proxy (dvs.
barnmisshandel genom förfalskning av symptom) se vidare professor Claes Sundelins
artikel i not 41.
45
Se RättsPM 2016:3, Abusive head trauma och annat grovt våld mot små barn.
43
44
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5.6.1

Stödbevisning

Ju tidigare en anmälan görs, desto bättre är förutsättningarna för att säkra
bevisning om brottet, både gällande teknisk bevisning (dvs.
brottsplatsundersökning, tömning av mobiltelefoner, gods- och spårsäkring
samt dokumentation av personskador) och bevisning i form av vittnesförhör.
De inledande utredningsåtgärderna är ofta av avgörande betydelse för om en
brottsutredning ska bli framgångsrik och leda till en fällande dom. Det är
således angeläget att alla som kommer i kontakt med brottsoffer såväl polis
och åklagare som representanter för socialtjänsten, hälso- och sjukvården,
kvinnojourer och brottsofferjouren, i ett tidigt skede verkar för att
polisanmälan görs så snart som möjligt efter brottet. Detta är särskilt angeläget
när brottsoffret är barn eftersom barn är beroende av att vuxna i den nära
omgivningen agerar.
En sen anmälan behöver dock inte innebära att det saknas förutsättningar att
styrka brott. Det är därför viktigt att driva utredningen så långt det är möjligt
för ett fullgott beslutsunderlag. Av Högsta domstolens praxis framgår att en
trovärdig utsaga från en målsägande i förening med vad som i övrigt har
framkommit i målet kan vara tillräckligt för en fällande dom om målsägandens
berättelse, till den del det är praktiskt möjligt, blivit kontrollerad under
förundersökningen.46 Detta innebär att det är viktigt att målsägandens
uppgifter i en utredning kontrolleras så långt det är praktiskt möjligt.
Förhör bör hållas med den eller de personer som först fått del av barnets
uppgifter. För att ge åklagaren och förhörsledaren bakgrundsmaterial och göra
dem bättre förberedda är det ofta lämpligt att höra den/dessa innan förhör
med barnet äger rum.47
För att kunna bedöma barnets trovärdighet eller särskilda uppgifter i
berättelsen är det ofta viktigt att höra personer i barnets omgivning, förutom
de ovan nämnda, t.ex. anhöriga, kamrater, grannar samt skol- och förskolepersonal. Förhören bör vara så utförliga att de blir ett bra underlag vid
bedömningen.
För att kontrollera barnets uppgifter kan det vara värdefullt att dokumentera
brottsplatsen genom videofilmning eller fotografering. Om polis kallats till
plats vid något tillfälle är det viktigt att poliserna dokumenterar sina
iakttagelser av barnets sinnesstämning, eventuella skador, andra personer på

Se NJA 2009 s. 447 I och II.
Angående planering och utredningsåtgärder före barnförhör se Förhör med barn
Förhör med vuxna med osynliga funktionsnedsättningar – handledning för polis och
åklagare vid planering och genomförande, bl.a. avsnitt 2.1.2.
46
47
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plats och andra generella intryck av bostaden i ett PM. Det kan även vara
värdefullt att höra dessa poliser redan under förundersökningen.
Om barnet utsatts för fysiskt våld som enbart resulterat i ett enstaka blåmärke
eller liknande, kan det ibland vara tillräckligt att skadan dokumenteras av t.ex.
en skolsköterska. Det finns inga rättsliga hinder mot att anställda vid skola,
förskola eller socialtjänst i dokumentationssyfte fotograferar en skada som ett
barn uppvisar i samband med att de i sin verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa, inte heller med beaktande av
dataskyddsbestämmelser.48
Vidare kan annan bevisning i form av dagböcker, fotografier, videofilmer,
mobiltelefoner, datorer, tillhyggen, speciella föremål etc. vara av betydelse för
utredningen.
Journalhandlingar bör begäras in från socialtjänsten, BUP, barnkliniker,
vårdcentral m.m. om sådana finns (se även kapitel 8 om sekretess). Det kan
finnas anledning att hämta in journalhandlingar som avser besök och andra
kontakter som ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden för att klarlägga om
eventuella övergrepp har ägt rum under en längre tid. Vid inhämtande av
bevisning gäller det att utredningsintresset ska vägas mot barnets intresse av
skydd, omvårdnad och integritet.
5.6.2

Heder, könsstympning och äktenskapstvång

Hedersproblematik kan utgöra en komplikation i vissa ärenden både genom
att gärningarna i sig kan ha ett hedersrelaterat motiv och genom att
gärningarna kan vara begångna i en hedersrelaterad miljö. Det krävs särskilda
hänsynstaganden och riskbedömningar under förundersökningen som skiljer
sig från hanteringen av ärenden som inte är hedersrelaterade.
Åklagaren måste i inledningen av en utredning vara uppmärksam på om
hedersmotiv kan ligga bakom gärningarna. Av de uppgifter som framkommer
måste åklagaren, tillsammans med polisen, göra en bedömning av familjeförhållandena för att om möjligt identifiera att hedersmotiv kan föreligga (se
vidare Handbok angående Hedersrelaterat våld).
Vad avser kvinnlig könsstympning och äktenskapstvång m.m. finns enklare
metodstöd på respektive ämnessida på Rånet. Där tas olika frågor och aspekter
upp som kan behöva beaktas under förundersökningen och var åklagare kan
vända sig för att finna expertis inom olika områden som kan aktualiseras.

48

Sådan behandling av en känslig personuppgift bedöms vara tillåten med hänvisning
till 14 kap. 1, 2 och 6 §§ socialtjänstlagen (2001:453), 26 a § kap. 4 § skollagen
(2010:800), 7 § lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
och 3 kap. 3 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
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5.6.3

Barn under 15 år som vittne

Allmänt
Under en förundersökning får enligt 23 kap. 6 § RB, förhör hållas med var och
en som kan antas lämna uppgifter av betydelse för utredningen. Reglerna om
förhör under förundersökningen är generellt hållna och gör inte någon egentlig
skillnad mellan barn och vuxna.
Vem som har den avgörande bestämmanderätten i frågor som rör förhör med
barn som är 15 år eller äldre är reglerat i lagstiftningen. Exempelvis är barn
över 15 år skyldiga att vittna under straffansvar enligt rättegångsbalken. Vem
som har den avgörande bestämmanderätten i frågorna när barnet är under 15
år är däremot oklart. Det finns inte någon klar och tillfredställande lösning
varken i lagstiftningen eller i praxis.
I avsaknad av klara bestämmelser är rekommendationerna i detta avsnitt att se
som ett försök att i skärningspunkterna mellan den rättsliga regleringen (vilken
främst har ett vuxet perspektiv), FN:s barnkonvention, vissa
förarbetsuttalanden och JO-beslut finna praktiskt användbara lösningar.
Avsnittet bygger på det numera upphävda RättsPM 2014:3 Barn som vittnen
i brottmål.
Om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare utövar de enligt 6 kap.
13 § FB sina skyldigheter och rättigheter gentemot barnet tillsammans. Är en
av vårdnadshavarna förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden
som inte utan olägenhet kan skjutas upp, bestämmer den andre ensam. En
vårdnadshavare får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för
barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.
Även när ett barn är omhändertaget av socialtjänsten enligt bestämmelserna i
LVU, har föräldrarna ofta kvar vårdnaden om barnet. Det innebär således att
vårdnadshavarna inte med automatik förlorar rätten att bestämma om ett barn
under 15 år ska medverka i förhör och bestämma om ett barn ska utnyttja
rätten att inte vittna.
Vid rättegång mellan barnet och förmyndaren (vilket normalt är
vårdnadshavaren) finns möjlighet att förordna god man för barnet.49 Även i
andra fall när barnet har ett intresse som strider mot förmyndarens ska god
man förordnas för barnet. I den situationen där barnets ena vårdnadshavare
dödat barnets andra förälder blir barnet dödsbodelägare. Här har
vårdnadshavaren ett intresse som strider mot barnets vilket gör det möjligt att
förordna god man för barnet. Barnets gode man kan då också besluta i frågan
om förhör och rätten enligt 36 kap 3 § RB50. Däremot kan barn som blivit
vittne till våld eller sexualbrott inom familjen i andra fall inte sägas ha ett

Se 11 kap. 2 § andra och tredje stycket FB och RH 1995:9.
Se prop. 1998/99:133 s. 9 och17 och JO 1995/96 s. 89; beslut den 18 augusti
1994 om alternativet att förordna god man för att kunna genomföra vissa
förundersökningsåtgärder.
49
50
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sådant intresse som gör det möjligt att förordna god man. (Frågan om barnet
blivit utsatt för brott och därmed målsägande när det bevittnat våld mot en
förälder har i rättsfallet NJA 2005 s. 712 besvarats nekande av Högsta
domstolen.)
En utredning har tillsatts för att ta ställning till införande av en särskild
kriminalisering av att låta ett barn bevittna brott som begås av och mot
närstående och hur barns rättsliga ställning på annat sätt kan stärkas under
förundersökningen och en eventuell följande rättegång avseende sådana
brott.51 Utredningen ska vara klar senast den 14 juni 2019.
Kallelse
Den vanligaste situationen är att den som ska höras i en förundersökning kallas
till förhör. Ett barn kan, oavsett ålder, kallas till förhör. När en vuxen kallas
till förhör sker det vanligen per brev eller telefon. Om ett barn under 15 år
kallas till förhör sker det genom vårdnadshavaren. På så sätt säkerställer man
barnets rätt till sin vårdnadshavares stöd och att frågan om vad som är förenligt
med barnets bästa i den aktuella situationen uppmärksammas.
Att kallelsen ska ställas till vårdnadshavaren får den praktiska konsekvensen
att vårdnadshavarna avgör om ett barn under 15 år ska komma till förhör.
Detta gäller även om vårdnadshavaren är den misstänkta personen. Det
innebär att den som är misstänkt kan förhindra ett förhör med barnet.
Kallelsen kan ske skriftligen eller muntligen. Om det kan bli aktuellt att
besluta om hämtning till förhör måste kallelsen dokumenteras. En muntlig
kallelse kan dokumenteras exempelvis genom tjänsteanteckning.
Vårdnadshavares inställning till att ett barn under 15 år medverkar i förhör
bör, oavsett om inställningen är positiv eller negativ, dokumenteras. Om
vårdnadshavare inte har några invändningar mot förhöret men barnet vägrar
låta sig höras, måste barnets vägran respekteras och dokumenteras. Det kan
lämpligen ske i en promemoria som bör ingå i ett eventuellt
förundersökningsprotokoll.
Om en av två vårdnadshavare hörsammar en kallelse och ett barn under 15 år
inställer sig för förhör, kan åklagaren i normalfallet utgå ifrån att det är ett
uttryck för båda vårdnadshavares inställning i frågan. Endast om
omständigheterna i det enskilda fallet talar i annan riktning, t.ex. att en av
vårdnadshavarna själv är misstänkt eller närstående till en misstänkt, kan
åklagaren aktivt behöva undersöka hur den andre vårdnadshavaren ställer sig
till att barnet hörs.

Kommittédirektiv 2018:48 Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga
handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
51
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Hämtning
Om en person som är kallad till förhör inte inställer sig, och inte har giltig
orsak för sin utevaro, får personen enligt 23 kap. 7 § RB hämtas till förhör. I
vissa fall får förhörspersonen hämtas även utan föregående kallelse.
Enligt 23 kap. 7 § 4 st. RB och 6 § 2 st. FuK får ett vittne hämtas till förhör
endast om det föreligger skäl av särskild vikt för åtgärden. Reglerna om
hämtning till förhör får tillämpas även på den som är under 15 år. Utrymmet
för detta måste dock i praktiken anses vara mycket begränsat. JO har berört
frågan under vilka förutsättningar ett barn, som är målsägande eller vittne, kan
hämtas till förhör.52 När barnet självt har uppnått en tillräcklig ålder och
mognad uppstår normalt inte några rättsliga problem av berört slag eftersom
barnet då själv kan ta till vara sin rätt. I rättegångsbalken dras en tydlig gräns
vid 15 år. Ett barn som har uppnått denna ålder är nämligen skyldigt att vittna
under straffansvar.
Endast i undantagsfall bör det beslutas om att hämta ett barn under 15 år till
förhör enligt 23 kap. 7 § 4 st. RB när barnets vårdnadshavare, eller en av dem,
inte har hörsammat en kallelse till förhör eller när en kallelse av utredningsskäl
ska undvikas. Brottets svårhetsgrad och barnets ålder och mognad är
omständigheter som då särskilt måste beaktas. Endast vid de allra allvarligaste
brotten finns det med hänsyn till behovs- och proportionalitetsprinciperna
utrymme för att besluta om att hämta ett barn under 15 år till förhör. Vid
bedömningen av brottets svårhetsgrad är utgångspunkten att det krävs ett
fullbordat brott med straffminimum fängelse fyra år eller ett försök till ett
sådant brott. Utrymmet för att besluta om hämtning till förhör av ett barn som
närmar sig 15-årsgränsen är större än för ett yngre barn. Även vikten av att få
till stånd ett förhör med barnet måste beaktas. Det måste därför göras en
noggrann bedömning av vilka uppgifter barnet kan tänkas kunna lämna under
förhöret, bevisvärdet av dem och nödvändigheten av förhöret i ljuset av övrig
bevisning.
Om ett hämtningsbeslut meddelas avseende ett barn måste hämtningen,
oavsett barnets ålder, ske på ett diskret sätt och med all den hänsyn som
förhållandena påkallar. Det innebär att endast i undantagsfall får hämtning
utföras av uniformerad polis eller på ett ställe där det kan väcka
uppmärksamhet. Det är av särskild vikt att hämtning inte sker i skolan annat
än när mycket speciella skäl föreligger. Åklagare bör i samband med
hämtningsbeslutet ange hur och under vilka former hämtningen ska
verkställas. Ett barn under 15 år bör dessutom följas till förhöret av någon
person som barnet känner eller har förtroende för, på samma sätt som då

Se bl.a. JO 1995/96 s. 89 om rättsliga förutsättningar för inställelse av ett barn för
förhör och läkarundersökning utan vårdnadshavarens samtycke, JO 1996/97 s. 86
om hämtning med uniformerad polispersonal av en 15-årig elev i skolan och JO
2001/02 s. 51 om en polismyndighets handläggning av en mordutredning med barn
inblandade, det s.k. Kevinärendet.
52
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barnet är målsägande. Vårdnadshavare ska bli informerade om att ett
hämtningsbeslut verkställts. Åtgärderna ska dokumenteras.
Rätten att avstå
Vissa närstående till den som är part i målet har enligt 36 kap. 3 § RB rätt att
avstå från att vittna. Det gäller för barn i förhållande till exempelvis sina
föräldrar, far- och morföräldrar och syskon. Vittnet ska i dessa fall enligt 36
kap. 10 § RB upplysas om att han eller hon inte behöver vittna. Det är vittnet
som avgör om han eller hon vill vittna.
Rätten att avstå från att vittna gäller endast där närstående är part. En
målsägande som inte för talan i målet är inte att betrakta som part varför en
närstående till en sådan målsägande inte omfattas av regeln i 36 kap. 3 § RB.
Om vittnet utnyttjar sin rätt att inte vittna i rätten får inte förhör från
förundersökningen föredras eller på annat sätt återges i rätten (t.ex. genom
uppspelning av ljud- och/eller bildupptagning av förhöret). Den som inte
behöver vittna inför rätten bör enligt JO redan i samband med förhör under
förundersökningen informeras om sin rätt att avstå från att vittna.53
Vem som för ett barns räkning har bestämmanderätten enligt 36 kap. 3 § RB
har varit uppe till prövning i ett flertal fall. Frågan huruvida vårdnadshavare
som själv är misstänkt i målet disponerar över frågan om barnet ska avstå från
att vittna har dock bedömts på olika sätt av rätten.54
Vårdnadshavarna avgör gemensamt om ett barn under 15 år redan under
förundersökningen ska använda sin rätt enligt 36 kap. 3 § RB att avstå från att
vittna när barnet är närstående till part i målet. Detta gäller även om
vårdnadshavare är misstänkt. En konsekvens av detta är att den ena
vårdnadshavaren, genom åberopandet av 36 kap. 3 § RB, ensam kan förhindra
ett förhör med barnet även om den andre vårdnadshavaren skulle vara positiv
till förhöret.
Ett barn som är 15 år eller äldre bestämmer självständigt om det ska använda
sig av sin rätt enligt 36 kap. 3 § RB att avstå från att vittna när barnet är
närstående till part i målet.
När barnet är närstående till part bör vårdnadshavares inställning till att ett
barn under 15 år vittnar mot en närstående dokumenteras. Åklagaren måste
dock vara uppmärksam på att vårdnadshavare kan ändra inställning i frågan
ända fram till dess att vittnesförhöret är genomfört eller har spelats upp i
rätten.
Om vårdnadshavare tillåter förhöret måste på motsvarande sätt även barnets
egen inställning till att vittna mot en närstående inhämtas och dokumenteras.

JO 1969 s. 30 och JO 1971 s. 94
Se bl.a. Svea hovrätts beslut från den 10 februari 2010 i mål nr B 6397-09, Svea
hovrätts beslut från den 21 februari 2013 i mål nr B 10451-12 och Svea hovrätts
beslut den 11 december 2013 i mål nr B 10999-13.
53
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Det gäller oavsett barnets ålder och oavsett om barnet har kallats eller hämtats
till förhöret. Barnet bör i inledningen av förhöret, på ett åldersadekvat sätt,
informeras om sin rätt att inte vittna och därefter tillfrågas om han eller hon
vill vittna, eller vill avstå. Frågan till barnet ska ställas på ett sådant sätt att det
tydligt framgår att barnet har en valmöjlighet. Barnets svar ska respekteras.
Genomförande av förhöret
För att förhör med ett barn under 15 år ska kunna genomföras krävs i praktiken
att vårdnadshavaren ser till att barnet kommer till förhöret.
Oavsett om ett barn under 15 år har kallats eller hämtats till förhöret bör
vårdnadshavare enligt 23 kap. 10 § 6 st. RB vara närvarande vid förhöret med
barnet om det kan ske utan men för utredningen. Om det innebär men för
utredningen att vårdnadshavare närvarar vid förhöret kan de vänta utanför
förhörsrummet medan förhöret pågår. Kan vårdnadshavare av något annat skäl
inte närvara vid förhöret bör de ändå så snart som möjligt informeras om var
och när förhöret kommer att hållas. Åtgärderna ska dokumenteras.
Rättegången
Om ett barn har hörts under förundersökningen står det åklagaren fritt att
åberopa barnet som vittne i den kommande rättegången. Om den åberopade
bevisningen ska tillåtas avgörs dock av rätten. Är vittnet ett barn under 15 år
ska rätten enligt 36 kap. 4 § RB pröva om barnet med hänsyn till
omständigheterna ska få höras som vittne i rätten. Rätten har vid sin prövning
att ta hänsyn bl.a. till betydelsen av den omständighet som barnet ska vittna
om och till det antagliga värdet av vittnesmålet. Rätten har även att ta hänsyn
till om förhöret skulle inverka skadligt på eller i övrigt medföra olägenhet för
barnet. I detta avseende är vårdnadshavarens uppfattning i frågan av vikt.
Om ett barn har hörts under förundersökningen och förhöret har spelats in
med hjälp av ljud- och bildupptagning kan rätten med stöd av 35 kap. 14 § 1
st. 2 p RB besluta att det inspelade barnförhöret får spelas upp i rätten. Vid
sådan uppspelning är det viktigt att den misstänktes rätt till en rättvis och
offentlig rättegång enligt artikel 6 i Europakonventionen under
förundersökningen har beaktats.55
5.6.4

Barnafrid och NCK

Barnafrid vid universitetet i Linköping är ett nationellt kunskapscentrum med
uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga
som utsatts för våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid
till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att bidra till ett
förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att

55

Se avsnitten 5.3.3 och 5.9.2.
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skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp genom att
samla och sprida kunskap. Barnafrid har en kunskapsbank med artiklar m.m.
från såväl nationell och internationell forskning om barn som utsatts för våld
och andra övergrepp http://www.barnafrid.se/kunskapsbank/.
Även Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala har en
kunskapsbank; www.nck.uu.se, med ett brett innehåll med material på olika
nivåer, från enkla ämnesguider till avhandlingar i fulltext. Här finns
myndighetspublikationer,
rapporter,
informationsmaterial,
forskningsöversikter, metodhandböcker och statistik m.m. I kunskapsbanken
finns information att inhämta även vad gäller övergrepp mot barn och om
exempelvis funktionsnedsättning och neuropsykiatriska symptom.

5.7.1

Hämtning till förhör och anhållande

Det föreligger ofta kollusionsfara och recidivfara i ärenden gällande brott mot
barn. Detta gäller särskilt i början av förundersökningen. Det finns därför ofta
skäl till att använda personella och reella tvångsmedel.
För våldtäkt mot barn är straffminimum fängelse i två år, vilket innebär en
presumtion för anhållande och häktning, se 24 kap. 1 § 2 st. RB.
Kollusionsfaran består oftast i risken att misstänkt kan påverka målsäganden,
men kan också avse risk för påverkan av andra förhörspersoner som kan finnas
i kretsen kring misstänkt och målsäganden.
Bedömningen av recidivfaran görs vanligtvis med utgångspunkt i den
misstänktes belastningsregister. När förundersökningen gäller upprepade
brott, exempelvis vid grov fridskränkning, kan recidivfaran vara så stor att det
finns häktningsskäl trots att den misstänkte inte tidigare är dömd för brott. Vid
framförallt sexualbrott mot barn behöver inte avslöjandet i sig innebära att
risken för återfall minskat eller fallit bort.
Hämtning till förhör och/eller anhållande är ett viktigt verktyg för att hindra
att den misstänkte undanröjer bevis eller påverkar målsägande och vittnen. I
inledningsfasen av en förundersökning är kollusionsfaran ofta hög. Det är
därför viktigt att använda anhållande och häktning för att undanröja eller
begränsa kollusionsfaran där förutsättningar finns.
Även i de fall där den misstänkte redan underrättats av socialnämnden om att
anmälan gjorts, bör åklagaren i anslutning till att förhör med barnet har hållits
överväga att hämta misstänkt till ett förhör. I samband med
målsägandeförhöret ökar ofta kollusionsfaran, framför allt i form av risk för att
barnet frågas ut och utsätts för påtryckningar.

38

5.7.2

Husrannsakan och beslag

Beslut om husrannsakan bör tas för eftersökande av tillhyggen, fotografier,
datorer och andra föremål som ska tas i beslag om dessa skäligen kan antas ha
betydelse för brottsutredningen. Enligt 27 kap. 1 § RB får föremål som kan
antas ha betydelse för en utredning om brott eller vara avhänt någon genom
brott tas i beslag. Datorer, mobiltelefoner och andra lagringsmedia innehåller
ofta material av betydelse för utredningen.56
Ett husrannsakansbeslut är också nödvändigt för att kunna dokumentera
brottsplatsen. Vad gäller kriminalteknisk undersökning av brottsplats och
beslag, se vidare handboken Kriminalteknik.
Skriftliga och elektroniska meddelanden t.ex. brev och sms mellan barnet och
dess familjemedlemmar faller under bestämmelsen om förbud mot beslag av
skriftligt meddelande mellan närstående i 27 kap. 2 § RB.57
Har målsäganden nåtts av brev och sms som innehåller uppgifter av intresse i
utredningen kan barnet (om det uppnått tillräcklig mognad) eller dess
företrädare överlämna materialet till polisen. Genom att överlämna brevet och
telefonen till polisen har målsäganden avstått från det skydd för förtroligheter
som förbudet mot beslag ger. Åklagaren eller polisen kan därför i denna
situation ta brevet och telefonen i beslag.
5.7.3

Kroppsbesiktning

Genom beslut om kroppsbesiktning av den misstänkte får prov tas av t.ex.
blod, urin, saliv, hår, sekret eller hud. Det är också tillåtet att ta
alkoholutandningsprov om resultatet av ett sådant prov skulle ha betydelse för
utredning om brottet. Från målsägande eller vittne som fyllt 15 år kan det
ibland vara aktuellt att ta DNA-prov, se 28 kap. 12 b § RB.

5.8.1

Allmänt

För anlitandet av sakkunnig i domstol finns regler i 40 kap. RB. Av 40 kap. 1
§ RB följer att rätten kan inhämta yttrande av sakkunnig, om det för
bedömningen av en viss fråga krävs särskild sakkunskap. Det finns två typer av
sakkunniga, domstolssakkunnig, som anlitas av rätten enligt 40 kap. 1 § RB
och partssakkunnig, som anlitas av part enligt 40 kap. 19 § RB. Partssakkunnig
är den vanligast förekommande av de två typerna av sakkunniga.

För mer information om bevisinhämtning och undersökning m.m. se Rånet, FAQ
vid brott med it-anknytning samt RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet mot unga
brottsoffer avsnitt 1.3.
57
Se vidare Beslag – en handbok, del 1 avsnitt 4 och del 2 avsnitt 12.
56
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För att domstolen ska få ett bra underlag för att värdera bevisningen i ett mål
om brott mot barn kan det ibland finnas skäl att förordna en sakkunnig,
exempelvis för att få kunskap om ett barns utveckling, skador eller eventuella
funktionsnedsättningar.58
I vissa ärenden kan förundersökningen behöva tillföras kunskap från områden
som barnpsykologi, barnpsykiatri eller rättspsykologi. Inför förhör med små
barn kan åklagare och förhörsledare behöva inhämta kunskap om
utvecklingsnivå, allmän ordförståelse och minnesförmåga, både vad gäller
generellt för barn i aktuell ålder och för det specifika barnet.
En sakkunnig kan tillföra viktig kunskap om barns utveckling eller eventuella
funktionshinder som är viktig vid förståelsen och värderingen av barnets
berättelse och eventuella symptom.
I ärenden om spädbarnsmisshandel, där brottsoffret inte själv kan berätta och
det misstänkta brottet oftast förövats utan vittnen, är sakkunnigbeviset
avgörande för att fastställa tidpunkten för skadornas uppkomst och orsaken till
dem.59
5.8.2

Domstolssakkunnig

Om det finns skäl att anlita en sakkunnig bör åklagaren begära att rätten utser
en domstolssakkunnig. Detta kan ske redan under förundersökningen (se 23
kap. 14 § 2 st RB). I framställningen ska åklagaren ange vilket förhållande och
de frågeställningar som den sakkunnige ska yttra sig över. Åklagaren ska också
begära att tingsrätten bestämmer tidpunkt för när utlåtandet ska vara färdigt
med hänsyn till skyndsamhetskravet.
Det ofta finns skäl för åklagare att i större utsträckning än som nu sker begära
att domstolen utser en sakkunnig, exempelvis om barnet har psykisk ohälsa
eller en funktionsnedsättning som kan påverka bedömningen av de uppgifter
barnet lämnar.
Om det är brådskande att en sakkunnig utses, exempelvis till ett barnförhör,
kan det vara lämpligt att åklagaren själv tar kontakt med den offentlige
försvararen i fråga om vem som kan vara lämplig för uppdraget som
domsstolssakkunnig, för att handläggningen av ärendet i domstol ska gå
snabbare.
Högsta domstolen, HD, har i NJA 1992 s. 446 uttalat sig bl.a. om anlitande
av psykologisk expertis i sexualbrottsmål och angett att domstolarna bör i varje
enskilt fall noga pröva om det verkligen finns behov av ett sakkunnigförordnade. Om barnet ska höras inför domstol saknas enligt HD i allmänhet
anledning att förordna en sakkunnig. Det framgår vidare av domen att det är
Ytterligare information angående sakkunnig finns att hitta bland annat i Bevisrätt
A, Robert Nordh, 2009 (s. 90-100) Rättegång IV, Ekelöf/Boman, 2009, samt
Sakkunnighetsbeviset, Edelstam, 1991.
59
Se RättsPM 2016:3, Abusive head trauma och annat grovt våld mot små barn.
58
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angeläget att det är domstolen och inte någon av parterna som utser den
sakkunnige för att förebygga risk för partiskhet och att i de flesta fall torde det
vara tillräckligt att endast en sakkunnig utses.
Åklagarmyndigheten har ingen förteckning eller liknande på vilka sakkunniga
som lämpligen kan anlitas. Sakkunniga kan dock sökas på exempelvis:
- universitetens olika institutioner beträffande utlåtanden om religion och
kultur/familjemönster,
- universitetens psykologiska institutioner och institut för språkutveckling vad
avser barns språkutveckling,
- de större sjukhusen (barnläkare, gynekologer och rättsläkare) vad gäller bland
annat barnmedicin och barns genitalier,
- barnpsykolog eller liknande hos BUP avseende barns normala utveckling och
barns sexualitet och
- via habiliteringen inom respektive landsting eller kommun vad gäller barn
med intellektuella svårigheter eller funktionsnedsättningar.
5.8.3

Partssakkunnig

Om åklagaren under förundersökningen inhämtar yttrande från eller håller
förhör med en sakkunnig utan att gå via domstol blir denne partssakkunnig.
Om det blir aktuellt att höra den sakkunnige i rättegången ska han eller hon
höras som åklagarsidans sakkunniga vittne.
Innan en sakkunnig anlitas för ett förhör eller ett utlåtande är det viktigt att
åklagaren och utredaren klart formulerat vad de vill ha svar på. Ett ordentligt
underlag bör tillställas den sakkunnige som ska yttra sig. Den sakkunnige måste
också upplysas om att ett skriftligt utlåtande kan komma att användas i
förundersökningen samt att denne kan komma att kallas att vittna i en
eventuell rättegång.
5.8.4

Särskilt om läkare som skrivit rättsintyg

När en läkare som utfärdat ett rättsintyg kallas till förhör i domstol
uppkommer fråga om denne ska höras som vittne, partssakkunnig eller
domstolssakkunnig. Eftersom funktionen med rättsintyget och därmed också
förhöret med läkaren i domstol är att tillföra sakkunskap i rättegången är det
korrekta att läkaren betraktas som en sakkunnig. Om läkaren är åberopad av
part och inte har erhållit något förordnande av rätten betraktas läkaren som
partssakkunnig.
I fråga om partssakkunniga gäller samma regler som för vittnen, vilket bl.a.
innebär att den sakkunnige avlägger vittnesed före förhöret. Eden omfattar då
enbart läkarens iakttagelser. Rollen som sakkunnig fullgör läkaren genom sin
tjänsteställning och sin kunskap, men den delen täcks inte av eden. I de fall
läkaren har förordnats som sakkunnig av rätten betraktas läkaren som
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domstolssakkunnig. Som domstolssakkunnig ska läkaren avlägga sakkunniged
före förhöret. Det händer att läkaren kallas som vittne men får frågor som är
av tolkningskaraktär. Ibland brukar då hävdas att läkaren är ett sakkunnigt
vittne, ett begrepp som inte finns omnämnt i författningarna. Med ett
sakkunnigt vittne menar man i detta fall en läkare som p.g.a. sina medicinska
kunskaper har kunnat göra speciella iakttagelser.
Det är viktigt att komma ihåg att man som sakkunnigt vittne behandlas som
ett vittne i rätten och får avlägga vittnesed. Det är givet att det ibland är svårt
att skilja mellan vittne och sakkunnig (beroende av vad som är huvudsyftet
med förhöret). Som ledning kan ett uttalande av JO tjäna (JO 1982/83 s. 21
f.):
Skillnaden mellan ett vittne och en sakkunnig kan i huvudsak sägas vara följande.
Ett vittne skall uttala sig om de iakttagelser han har gjort rörande en tilldragelse
eller ett händelseförlopp. Däremot behöver ett vittne inte uttala sig om vilka
slutsatser som man enligt hans mening kan dra av iakttagelserna. En sakkunnig ska
uttala sig om erfarenhetssatser och avge omdömen, som förutsätter särskild
erfarenhet eller utbildning. Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra var gränsen går
mellan bevismedlen vittne och sakkunnig. En sakkunnig ger ofta upplysningar även
om faktiska iakttagelser som han har gjort på grund av sin särskilda sakkunskap. Å
andra sidan skulle vissa vittnen inte ha kunnat göra sina iakttagelser, om de inte
haft särskild fackkunskap. Man brukar i det senare fallet tala om sakkunniga
vittnen. Sådana vittnen skall i alla avseenden behandlas som vanliga vittnen.

JO:s uppfattning i ovan nämnda uttalande var dock att rättsläkare inte borde
höras som vittnen utan som sakkunniga och avlägga sakkunniged enligt 40 kap.
9 § RB.

5.9.1

Offentlig försvarare

Enligt 21 kap. 3 § RB får en misstänkt biträdas av en försvarare vid sin talans
förberedande och utförande. I vissa fall ska en offentlig försvarare förordnas
för en misstänkt person, exempelvis då det finns behov av en försvarare med
hänsyn till utredningen om brottet, vilket torde föreligga när det är fråga om
en förundersökning rörande brott mot barn. Gäller det en misstänkt under 18
år ska enligt 24 § LUL en offentlig försvarare förordnas såvida det inte är
uppenbart att den unge saknar behov av försvarare.60 Enligt 23 kap. 5 § RB
åligger det förundersökningsledaren att anmäla detta till tingsrätten. Det är
först då en person är skäligen misstänkt för ett brott som en offentlig försvarare

Se RåR 2006:3 och RättsPM 2013:7 Unga lagöverträdare och barnkonventionen.
Vad avser juridiskt biträde för misstänkt under 15 år se även handboken Utredningar
enligt 31 § LUL – om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan
misstänkas är under 15 år.
60
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får förordnas för honom eller henne. En person som hörs upplysningsvis är inte
anklagad för brott och har därför inte rätt till en försvarare.
5.9.2

Rätten till en rättvis rättegång

När ett barn är målsägande uppkommer särskilda frågor av rättslig karaktär
som rör den som är misstänkt och dennes rättigheter. Av väsentlig betydelse i
sammanhanget är artikel 6 i EKMR. I artikeln sägs bl.a. att var och en när det
gäller anklagelse om brott ska vara berättigad till en rättvis och offentlig
rättegång och att den anklagade ska ha rätt att förhöra eller låta förhöra de
vittnen som åberopas mot honom eller henne.
I mål om ansvar för brott mot barn har det i svensk rätt godtagits att förhör
med barn under förundersökningen läggs fram vid huvudförhandlingen genom
uppspelning av ljud- och bildupptagning (jfr 35 kap. 14 § RB). För att inte
kränka en misstänkts rättigheter enligt artikel 6 måste, innan åtal väcks, den
som är misstänkt och/eller försvararen ges möjlighet att ta del av vad som
kommit fram vid förhöret och få tillfälle att få sina frågor ställda vid ett förnyat
förhör med målsäganden och eventuella vittnen som hörts genom inspelning.
Att det första förhöret oftast hålls med barnet innan någon delgetts misstanke
påverkar inte denna rättighet för den misstänkta personens försvar.61
Försvararen eller den misstänkta personen ska aldrig ges möjlighet att själva
ställa frågor direkt till barnet. I stället ska försvararen via medhörning ges
tillfälle att följa förhöret med målsäganden och i samband därmed framställa
sina eventuella frågor genom förhörsledaren.62 Försvararen bör i förväg ha
meddelat förhörsledaren de tilläggsfrågor som ska ställas och sedan innan
tilläggsförhöret avslutas tillfrågas om det finns ytterligare frågor. Försvararen
ska alltid ges möjlighet att, lämpligen i polisens lokaler, få ta del av tidigare
inspelade förhör med barnet före det avslutande förhöret.
Förhörsledaren ska noga dokumentera att den misstänkte och dennes
försvarare beretts tillfälle att ställa kompletterande frågor, om de avstått från
att göra det och om de inte påkallat ytterligare förhör. För att detta ska framgå
tydligt bör det antecknas som en anmärkning efter innehållsförteckningen i
förundersökningsprotokollet eller som en särskild promemoria.
5.9.3

Förhör med misstänkt

Om skälig misstanke föreligger mot en viss person är utgångspunkten vid
handläggningen att personen ska delges misstanken och höras. Även om
åklagaren, vid sitt övervägande om en misstänkt person ska höras, gör
prognosen att det blir svårt att nå fram till ett tillräckligt underlag för åtal ska
Se exempelvis Hovrätten för Västra Sverige, dom 2017-07-13 i mål B 2666-17,
NJA 1991 s. 512 och NJA 1992 s. 532. För mer information, se RättsPM 2012:5,
Artikel 6 i Europakonventionen – Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt
åklagarperspektiv.
62
Se NJA 1993 s. 616, särskilt den skiljaktiga meningen s. 639.
61
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misstänkt höras och ställas mot de uppgifter som kommit fram under
utredningen. En grundläggande princip vid utredning av brott är att inte
förutsätta utgången av ett förhör. Förutom möjligheten av att misstänkt i
förhöret erkänner brott, kan misstänkt i förhöret lämna uppgifter som för
utredningen framåt på annat sätt. Förhören ska planeras väl och vara ingående
och ifrågasättande. Det är viktigt att en misstänkt hörs mot uppgifter från
målsäganden och vittnen. För delgivning av misstanke är det lämpligt att
använda en preliminär gärningsbeskrivning särskilt när det gäller mer
omfattande misstankar exempelvis grov fridskränkning. En förundersökning
bör inte läggas ned på grund av bevissvårigheter utan att misstänkt har hörts
och delgivits misstanke.
Även om misstankegraden inte når upp till skälig misstanke kan en utpekad
person höras upplysningsvis. Inför förhöret ska förhörsledaren uppmärksammas på att om skälig misstanke skulle uppstå under förhöret ska förhöret
avbrytas och kontakt tas med förundersökningsledaren för bedömning av
misstankegraden samt för vidare direktiv. Det är viktigt att misstänkt i denna
situation informeras om rätten till försvarare och sina rättigheter i övrigt. Om
förhöret därefter återupptas ska misstänkt formellt delges misstanke och höras
som misstänkt.63
Vad gäller förhör med misstänkt är ordentlig dokumentation av vad som sagts
under förundersökningen viktig. Ibland går tid åt att vid huvudförhandlingen
utreda vad en tilltalad sagt under förundersökningen, i vilket tillstånd denne
varit i under förhöret och även betydelsen av vad som har sagts.
Dokumentationen kan bestå av ljudinspelning eller en videoinspelning av
förhöret/förhören med denne i sin helhet. Genom att under rättegången spela
upp förhörssekvenser och visa det sammanhang som det uttalats under kan
invändningar angående detta lättare bemötas och oklarheter redas ut.

Se även Åklagarmyndighetens tillsynsbeslut 2018:7 samt JO 2000/01 s.100 och
JO 2011/12 s. 130.
63
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Brott mot barn som begåtts utomlands vid en tidpunkt då gärningspersonen
saknat anknytning till Sverige kan i vissa fall komma att falla under svensk
jurisdiktion. Samma gäller för så kallade ”resande i sexuella övergrepp mot
barn.
Utöver denna handbok kan handböckerna Internationell rättslig hjälp i brottmål,
Europeisk utredningsorder och 2 kap. brottsbalken – svensk jurisdiktion och
åtalsförordnande vara av betydelse vid handläggning av denna typ av ärenden.64
Även ämnessidan Rättslig hjälp och ”FAQ vid brott med it-anknytning” på
Rånet kan ge god vägledning, liksom RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet
mot unga brottsoffer.
Med begreppet ”resande i sexuella övergrepp mot barn” avses sexualbrott
begångna i utlandet av en gärningsperson med anknytning till Sverige mot barn
som saknar sådan anknytning. Det förekommer att den misstänkte
gärningspersonen återvänder till Sverige innan lagföring skett. Om inte
lagföring kan genomföras i det land brottet begåtts är det nödvändigt att
säkerställa att lagföring då kan ske i Sverige.
Vanligtvis handläggs den här typen av ärenden på riksenheterna mot
internationell och organiserad brottslighet (RIO) men även åklagare vid
allmän kammare handlägger ibland brott mot barn med internationella
inslag.65
Förundersökning bör inledas i dessa ärenden, trots att det misstänkta brottet
begåtts utom riket och att en förundersökning redan kan pågå i ett annat land.
Det är viktigt att beakta 2 kap. brottsbalken vad gäller jurisdiktion för brott
begångna utomlands och frågor om åtalsförordnande. Samma
utredningsåtgärder som normalt är aktuella ska också vidtas i dessa ärenden.
Den svenska förundersökningen bedrivs parallellt med eventuell
brottsutredning i det andra landet.
Om utredningsåtgärderna ska vidtas utomlands måste det göras med hjälp av
en europeisk utredningsorder eller ansökan om internationell rättslig hjälp i
brottmål. Det är viktigt att inte avstå från åtgärder utomlands enbart på grund
av att utredningsåtgärder måste vidtas utomlands där. Två eller flera länder

Se även beslut i ärende ÅM 2017/2017 där RÅ beslutat att begära förordnande
från regeringen att väcka åtal för våldtäkt mot barn och ärende ÅM 2017/0699 där
RÅ avstått från att begära åtalsförordnande, länk till besluten finns på Rånet på sidan
Regeringsbeslut i två ärenden om åtalsförordnande.
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ÅFS 2007:12 Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete angående
bland annat ärendefördelning
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kan ingå i en gemensam utredningsgrupp (JIT) för att förenkla det
gemensamma utredningsarbetet.
Målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska på samma sätt som
om brottet hade begåtts i Sverige förordnas så snart det kan ske.
Vid planeringen av genomförande av förhör med barnet måste på samma sätt
övervägas vilka som bör närvara vid barnförhöret, hur det bör genomföras,
samt exempelvis frågor om hjälpmedel och tolk.66 Det är också viktigt att
planera för hur och när försvaret ska beredas möjlighet att få kompletterande
frågor ställda till barnet samt beakta vad som i övrigt ska vara uppfyllt för
rätten till en rättvis rättegång.
Ansökan om att få del av uppgifterna i den utländska brottsutredningen bör
göras omgående. Även ansökan som avser att förundersökningsåtgärder ska
vidtas i det andra landet bör göras så tidigt som möjligt.
Skyndsamhetskravet i 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) gäller
också när brottet begåtts utomlands, se avsnitt 5.1.3 Krav på skyndsamhet.
Skyndsamhetskravet medför bl.a. att en tidsfrist för erkännande och
verkställighet bör begäras vid utfärdande av en europeisk utredningsorder 67
samt att en ansökan om rättslig hjälp bör bevakas särskilt, se handboken
Internationell rättslig hjälp i brottmål. Justitiedepartementet (BIRS) påminner
inte självmant i ärenden om internationell rättslig hjälp i brottmål utan
åklagaren måste begära att BIRS sänder en påminnelse till den utländska
staten.
Enligt 2 kap. 5 a § första stycket brottsbalken utgör en utländsk dom i vissa
fall hinder mot lagföring i Sverige för samma gärning (ne bis in idem).
Åklagaren bör därför löpande genom kontakter med det andra landet följa upp
om den utländska brottsutredningen avslutats genom lagföring.68
Om inget händer trots ansökan om rättslig hjälp eller utfärdande av en
europeisk utredningsorder och efter uppföljning av åklagaren, kan bistånd
sökas av Eurojust eller EJN. I det fall inte dessa kontakter ger resultat bör
åklagaren pröva om det alltjämt finns förutsättningar att fortsätta
förundersökningen (ÅFS 2007:5).

Se Förhör med barn Förhör med vuxna med osynliga funktionsnedsättningar –
handledning för polis och åklagare vid planering och genomförande.
67
Se handboken Europeisk utredningsordersorder, avsnitt 3.7.
68
Se handboken 2 kap. brottsbalken – svensk jurisdiktion och åtalsförordnande, 3.4.2.
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Den misstänkte och dennes försvarare har med stöd av 23 kap. 18 och 18 a §§
RB rätt till partsinsyn i utredningen. Innan åtal beslutas har de en rätt att ta
del av vad som framkommit under förundersökningen. Slutdelgivningen sker
som regel genom att en kopia av utkastet till förundersökningsprotokoll
överlämnas till misstänkt och försvarare. Därutöver omfattar slutdelgivningen
också en rätt att ta del av sidomaterialet i utredningen. I detta ingår både
inspelade förhör som kan komma att ingå i processmaterialet genom att spelas
upp under huvudförhandlingen och den s.k. slasken. Det är lämpligt att den
misstänkte och försvararen erbjuds att gå igenom sidomaterialet hos polisen.
En anteckning om detta bör göras i protokollet. Se vidare RättsPM 2019:1 Den
misstänktes rätt till insyn i en brottsutredning.
Sedan åtal har beslutats har en misstänkt och försvararen rätt att på begäran få
en papperskopia av förundersökningsprotokollet. De har även rätt att på
begäran få en kopia av handlingar som innehåller sådant som har förekommit
vid förundersökningen och som inte ingår i protokollet eller anteckningarna.
En sådan kopia behöver dock inte lämnas om det finns risk för att
sekretessbelagd uppgift obehörigen kommer att lämnas vidare eller om hinder
mot det föreligger med hänsyn till materialets omfattning eller karaktär, se 23
kap. 21 a § andra stycket RB.69 När det gäller exempelvis inspelningar av
förhör under förundersökning finns det ingen sekretessbestämmelse som
särskilt avser detta. Det kan dock finnas andra sekretessbestämmelser som är
tillämpliga på innehållet i inspelningen. Om en sådan sekretessbestämmelse
medför att sekretesskäl finns får den misstänkte och försvararen anses ha fått
sin insynsrätt tillgodosedd genom att de får ta del av förhör som finns inspelat
med ljud och bild på polisstationen, och att de får en kopia av en utskrift av
förhöret. I syfte att förbereda rättegång i tingsrätt eller hovrätt kan en tilltalad
och försvarare då ha behov av att få se de videoinspelade förhören vid
ytterligare tillfälle, utöver det i samband med slutdelgivning.
När videoinspelade förhör med målsäganden åberopas hanteras frågan om
inspelningen ska ges in till domstolen på olika sätt i domstolarna. På vissa håll
lämnar åklagaren in inspelade förhör till domstolen, på andra håll tar åklagaren
med de inspelade förhören till förhandlingen. Det förekommer också att
domstolar med ljud- och bildupptagning spelar in de av åklagaren medtagna
förhören. I de fall åtal väcks och det blir aktuellt att höra ett barn i domstol
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Prop. 2016/17:68 s. 85 ff.
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bör åklagaren – även då lämpligen tillsammans med den särskilda företrädaren
för barn eller målsägandebiträdet och eventuellt förhörsledaren –
sammanträffa med barnet före huvudförhandlingen.
För det fall förundersökningen inte leder fram till åtal är det viktigt att barnet
får en förklaring som det förstår till varför så inte blev fallet. När det gäller de
mindre barnen kan det dock vara svårt eller t.o.m. omöjligt att lämna en sådan
förklaring.70
Har det förordnats särskild företrädare för barn, målsägandebiträde och
offentlig försvarare ska tingsrätten underrättas om att förundersökningen lagts
ned för att domstolen ska entlediga de biträden som förordnats. Åklagaren
måste som regel i en särskild skrivelse begära särskild företrädare entledigad.
Samma gäller för återkallelse av ett förordnande för den andre
vårdnadshavaren att ensam företräda barnet.71 Detta handläggs som ett
ärende, skiljt från brottmålet.

7.2.1

Rubriceringsfrågor

Vad gäller misshandel ska samtliga omständigheter beaktas i samband med
bedömningen av brottets svårighetsgrad. Även ringa våld kan bedömas som
misshandel av normalgraden om det riktar sig mot ett mindre barn, särskilt om
den utförts av en närstående person, på en plats där barnet har rätt att känna
sig tryggt, såsom bostaden, om gärningspersonen använt sig av ett tillhygge
eller om misshandeln är följden av en uppfostringsmetod som tillämpas mot
barnet med de risker för barnets hälsa och utveckling som en metod med fysisk
bestraffning för med sig.72
Vid upprepade brott mot barn bör övervägas om åtal kan väckas för grov
fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § BrB. Grov fridskränkning består av flera var
och en för sig straffbelagda gärningar enligt 3 kap., 4 kap., 6 kap. eller 12 kap.
BrB eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud. Det är viktigt att
beakta respektive brotts preskriptionstid. Mer information angående grov
fridskränkning kan hämtas i handboken Handläggning av brott i nära relation.
Vad avser rubriceringar av sexualbrott mot barn se bland annat RättsPM
2016:4 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer och rättsfallen i Bilaga 1.
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Barnets rätt till information, se Förhör med barn Förhör med vuxna med osynliga
funktionsnedsättningar – handledning för polis och åklagare vid planering och
genomförande, avsnitt 6.1.
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Se 9-10 §§ lag (1999:997) om särskild företrädare.
Se NJA 2017 s. 1129.
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7.2.2

Garantställning för vårdnadshavare och andra

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga
förhållanden och ska bl.a. tillgodose barnets behov av omvårdnad och trygghet
samt skydda barnet mot kroppslig bestraffning och annan kränkande
behandling, 6 kap. 1 § och 2 § FB. Ett barns vårdnadshavare har en skyldighet
att avvärja risker som hotar någon eller något som personen är ansvarig för och
därför har att skydda. Vårdnadshavaren intar därmed en så kallad
garantställning och kan som sådan bli ansvarig för misshandel som begås mot
barnet om vårdnadshavaren underlåter att ingripa. Garantställning kan även
uppkomma för någon som, utan att vara vårdnadshavare, bor tillsammans med
ett barn och deltar i omvårdnaden och fostran av barnet.73 Därför bör
åklagaren överväga möjligheten att väcka åtal mot vårdnadshavare eller
sammanboende med vårdnadshavare i de fall någon av dessa underlåtit att
ingripa till skydd för ett barn som misshandlats eller utsatts för sexuella
övergrepp. För rättsfall, se bilaga 2.
7.2.3

Försvårande omständigheter

I de fall där den misstänkte är en till barnet närstående person bör den särskilda
straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 8 p. BrB särskilt åberopas i
gärningsbeskrivningen om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten
hos barnet i dess förhållande till den misstänkte. Även det faktum att andra
barn än målsäganden, exempelvis syskon, varit närvarande vid brottet kan vara
att anse som en försvårande omständighet enligt denna bestämmelse eftersom
dessa barn utsatts för den otrygghet som kränkningen av målsäganden
inneburit.74 Det finns i och för sig inget som hindrar att domstolen vid
straffmätningen beaktar en försvårande omständighet, även om åklagaren inte
åberopat den i stämningsansökan. Det är dock av värde för den tilltalade och
hans eller hennes försvar om åklagaren redan i stämningsansökan anger om det
finns en omständighet som är att anse som försvårande och gör det tydligare
för domstolen. Om någon annan straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § BrB
föreligger bör även denna anges och åberopas i stämningsansökan. Se även
rättsfallen i Bilaga 1.
7.2.4

Stämningsansökan

Stämningsansökan vid åtal för sexuella övergrepp kan i vissa delar
sekretessbeläggas (jfr 35 kap. 12 § OSL). Gärningsbeskrivningen utformas då
på ett sådant sätt att den icke sekretessbelagda delen innehåller samtliga
rekvisit och misstänkts namn. Den fullständiga gärningsbeskrivningen, om
sådan krävs, intas i en sekretesskyddad bilaga till stämningsansökan. I
ytterligare en annan bilaga tas målsägandens och, i förekommande fall,
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Se NJA 2013 s. 588.
Se NJA 2005 s. 712.
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vittnens namn och personuppgifter in. Även om gärningsbeskrivningen inte
omfattas av sekretess bör som regel målsägandens identitet sekretessbeläggas.
Bevisuppgiften utformas på motsvarande sätt. Det är viktigt att alla uppgifter
som kan leda till att målsägandens namn avslöjas genom bevisuppgiften
redovisas i den sekretessbelagda delen. Detta kan göras t.ex. genom att
målsäganden och vittnen redovisas med en bokstav i bevisuppgiften, såväl i
den offentliga delen som i den sekretessbelagda delen av stämningsansökan,
och att fullständiga identitetsuppgifter redovisas i en särskild handling.
7.2.5

Beviskrav och bevisvärdering

HD har i flera avgöranden75 behandlat frågor om beviskrav och bevisvärdering
i sexualbrottsmål. I NJA 1992 s. 446 gjordes följande vägledande uttalande
vilken upprepats i senare avgöranden.
I mål om sexualbrott grundar sig ansvarspåståendena ofta i allt väsentligt på
målsägandens uppgifter. Detta hindrar inte att bevisningen ändå kan befinnas
tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift för domstolen blir att bedöma
trovärdigheten av målsägandens uppgifter i belysning av vad som i övrigt har
förekommit i målet. Det förtjänar att understrykas att det inte kan bli tal om
att efterge de beviskrav som allmänt anses böra gälla i brottmål. Det är
exempelvis inte tillräckligt att målsägandens uppgifter framstår som mer
tillförlitliga än den tilltalades. För en fällande dom i ett mål om sexualbrott
förutsätts - liksom i brottmål i övrigt - att domstolen genom den samlade
utredningen i målet finner det ha blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade
har gjort sig skyldig till vad som lagts honom till last.

Av HD:s avgöranden från 2009 och 201076 angående bevisvärdering framgår
att en trovärdig utsaga från målsäganden kan i förening med vad som i övrigt
kommit fram i målet – t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen – vara
tillräcklig för fällande dom. Det uttalas vidare att ett rimligt krav är att
målsägandens berättelse, till den del det är praktiskt möjligt, blivit kontrollerad
under förundersökningen. HD redogör i 2010 års fall för kriterier som ska
beaktas vid bedömningen av målsägandens berättelse:
Vid bedömningen av utsagan finns det ofta anledning att lägga vikt främst vid
sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad
mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i
viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter,
svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i
avgörande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma utsagan
med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-verbala
faktorer i övrigt.
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Bland annat i NJA 1991 s. 83, 1992 s. 446 och 1993 s. 68
NJA 2009 s. 447 I och II och NJA 2010 s. 671
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2017 kompletterade Högsta domstolen med ytterligare ett rättsfall77 vad
man uttalat om kriterierna i 2010 års fall.
Kriterierna har varit föremål för sakkunnig analys, som tagit sin utgångspunkt i
tillgänglig forskning på området. Slutsatserna i analysen är bl.a. att det förhållandet
att en utsaga är klar, lång och detaljrik ofta kan vara tecken på att den är sann,
medan det saknas egentligt stöd för att anse att konstansbrister (i bemärkelsen att
lägga till eller ta bort information) är ett kriterium på bristande tillförlitlighet. Det
finns dock anledning att vara observant på att kriterierna kan vara svåra att använda
vid bedömning av utsagor från personer som av olika skäl har en bristande förmåga
att uttrycka sig muntligen.

7.2.6

Straffmätning

Ofta går det lång tid innan sexualbrott mot barn anmäls. Enligt 29 kap. 5 § 1
st. 3 p. BrB ska rätten vid straffmätningen, utöver brottets straffvärde, beakta
om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet
begicks. Den förflutna tiden ska alltså ses i förhållande till brottets art och det
görs skillnad mellan olika brottsarter. Sexuella övergrepp mot barn skiljer sig
från annan brottslighet genom att de i regel inte anmäls omedelbart utan
uppdagas senare. Barn som varit utsatta för sexuella övergrepp förmår av olika
skäl ofta inte berätta om vad det har varit utsatt för förrän det blivit äldre och
kan berätta vad det har varit med om. Även om ett sexualbrott ligger långt
tillbaka i tiden ska inte det påverka påföljden om det varit en normal
utredningstid.78 För fall då sexualbrottet ligger ovanligt långt tillbaka i tiden,
se rättsfallet NJA 2013 s. 63.
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NJA 2017 s. 316 (I) p. 10
Se NJA 2001 s. 894, NJA 2003 s. 313, RH 1994:76 och RH 2002:70.
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8.1.1

Sekretessbelagda uppgifter

Sekretessbestämmelser till skydd för enskilds personliga förhållanden oavsett i
vilket sammanhang uppgiften förekommer finns i 21 kap. OSL och
sekretessbestämmelser till skydd för enskild i verksamhet som rör annan
tillsyn, granskning, övervakning, m.m. finns i 32 kap. OSL.
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten hindrar inte att
uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB eller brott
som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, som
begåtts mot någon som inte fyllt 18 år lämnas till åklagare eller polis, se 10
kap. 21 § OSL. Om andra myndigheter begär att få ta del av uppgifter från
förundersökningen ska prövning ske jämlikt 10 kap. 27 § OSL.
Observera att sekretessen hävs om strafföreläggande utfärdas.
8.1.2

Eftergivande av sekretess och vårdnadshavarens roll

Enligt 12 kap. 1 § och 2 § § OSL gäller sekretess till skydd för enskild som
huvudregel inte i förhållande till den enskilde själv och sekretessen kan helt
eller delvis efterges av den enskilde. Detta innebär att uppgifter alltid kan
lämnas mellan myndigheter efter samtycke av den enskilde.
Enligt 12 kap. 3 § OSL gäller sekretess till skydd för en underårig också i
förhållande till vårdnadshavaren, om det kan antas att den underårige lider
betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren, oavsett barnets
ålder. En sekretessprövning måste därför alltid göras innan en sekretessbelagd
uppgift om den underårige lämnas till en vårdnadshavare.
När sekretessen gäller till skydd för en underårig är frågan vem som förfogar
över sekretessen. När det gäller mindre barn tillkommer befogenheten att
disponera över sekretesskyddet vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ska dock,
i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till
barnets synpunkter och önskemål. Någon fast åldersgräns finns inte för denna
bedömning, eftersom barn mognar och utvecklas olika. Har den underårige
nått en sådan ålder, mognad och utveckling i övrigt att han eller hon själv kan
ta ställning till sekretessfrågan, ska i princip samtycke lämnas av både
vårdnadshavaren och barnet. När barnet kommit upp i tonåren får det
emellertid anses ha ett visst skydd för sin integritet i förhållande till sina
vårdnadshavare. Detta innebär att barnets eget samtycke många gånger kan
vara tillräckligt. Huvudregeln är att vårdnadshavaren ska ha insyn i
sekretesskyddat material för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt FB. Det
finns dock vissa situationer där uppgifter om barnet kan undanhållas
vårdnadshavaren.
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8.1.3

Sekretess för uppgift vid förhandling

Möjlighet att hålla huvudförhandling inom stängda dörrar finns bl.a. i mål om
ansvar för sexualbrott, 5 kap. 1 § 2 st. RB och 35 kap. 12 § OSL, vid förhör i
domstol med någon som är under 15 år eller lider av en psykisk störning, 5
kap. 1 § 3 st. RB, samt då den tilltalade är under 21 år, 27 § 2 st. LUL.
När förhandling ägt rum inom stängda dörrar bör åklagaren uppmärksamma
domstolen på att besluta i domen att sekretessen ska bestå. Meddelas inte ett
sådant beslut i domen upphör sekretessen för uppgifter i målet, vilket innebär
bl.a. att det saknas förutsättningar för en förhandling inom stängda dörrar i
hovrätten (jfr 5 kap. 1 § RB samt 35 kap. 12 § och 43 kap. 8 § och 9 § OSL).
8.1.4

Sekretess för uppgift som tas in i domstolsavgörande

En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i
en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara
tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften tas in i en dom eller ett slutligt
beslut i samma mål eller ärende. Detsamma gäller om uppgiften tas in i ett
beslut som inte är slutligt, om beslutet innebär att domstolen tar ställning till
om en tvångs- eller säkerhetsåtgärd ska riktas mot någon enskild (exempelvis
beslut om förvar, häktning, besöksförbud, tvångsvård, hemlig avlyssning,
husrannsakan, beslag och kvarstad). Att en sekretessbestämmelse för en
uppgift på detta sätt upphör att gälla brukar kallas för ”offentlighetsdopet”.
Domstolen kan dock i domen eller beslutet bestämma att en viss
sekretessbestämmelse ska vara tillämplig även i fortsättningen. I så fall blir inte
uppgifterna ”offentlighetsdöpta” genom avgörandet utan sekretessbestämmelserna gäller även fortsättningsvis (43 kap. 8 § OSL). Domstolen ska
fatta ett sådant beslut om intresset av sekretess för en uppgift i domen eller
beslutet väger väsentligt tyngre än intresset av offentlighet (43 kap. 8 a § första
stycket OSL). Beslut om fortsatt sekretess för uppgift om tilltalads identitet i
en dom ska enligt förarbetena dock inte kunna fattas annat än i särpräglade
undantagsfall.79
Domstols beslut om offentlig försvarare och målsägandebiträde (som inte är
ett slutligt beslut) omfattas alltså inte av det s.k. offentlighetsdopet vilket gör
det möjligt att hemlighålla identiteten på den misstänkte och målsäganden i
det inledande skedet av en brottsutredning.
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Prop. 2015/16:144 s. 40
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Våldsbrott
Det finns endast ett begränsat antal vägledande avgöranden angående uppsåtlig våldsutövning mot barn.
NJA 2004 s. 437 – Fråga om straffmätning i mål om grov fridskränkning för
föräldrar som under längre tid hotat och misshandlat sin tonåriga dotter. Vid
bedömning av den kränkning som brottet inneburit vägde HD in att
kränkningen av dottern i samband med flera av misshandelsbrotten förstärkts
genom att föräldrarna utsatt henne för nedsättande tillmälen och att
misshandeln även i övrigt skett under kränkande former, såsom genom
sparkar. HD uttalade också att med tanke på i 29 kap. 2 § BrB upptagna
straffskärpningsgrunder när det gäller brott mot barn bör straffet för
fridskränkning mot barn vara högre än straffet för motsvarande gärning mot
en vuxen person (jfr grov kvinnofridskränkning).
NJA 2005 s. 712 - Fråga om ansvar för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt,
grov fridskränkning, och misshandel. HD ansåg inte att den kränkta kvinnans
make gjort sig skyldig till ofredande genom att låta makarnas barn bevittna
våld och hot mot mamman. HD beaktade vid bedömningen av straffvärdet att
barnen utsatts för den otrygghet som också kränkningen av deras mamma har
inneburit (jfr 29 kap. 1-2 §§ BrB).
NJA 2017 s. 1129 - Fråga om gränsdragningen mellan ringa misshandel och
misshandel av normalgraden vid misshandel av barn. Ett enstaka slag med ett
skärp som gett upphov till kortvarig och lindrig smärta, hade utdelats mot ett
litet barn i det gemensamma hemmet, dock inte som ett led i en
uppfostringsmetod som skulle kunna ge barnet mer långsiktiga skador
bedömdes som ringa misshandel. HD uttalade att vid misshandel mot barn
ska, utöver den skada och smärta som barnet har orsakats, det faktum att
barnet är litet eller att en vårdnadshavare har använt sig av ett föremål som är
ägnat att öka risken för skada eller smärta, få betydelse för gradindelningen av
misshandelsbrottet. En nyanserad bedömning ska dock göras och att ett
föremål har använts kan inte fälla avgörandet om skadan eller smärtan trots
detta är av helt lindrig art. Vid bedömningen måste det kunna vägas in också
om misshandeln är följden av en uppfostringsmetod som tillämpas mot barnet
med de risker för barnets hälsa och utveckling som en metod med fysisk
bestraffning för med sig.
Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2017-06-30 i mål B 105-17 –
Bevisvärdering i mål om grov fridskränkning av far mot tre söner. Hovrätten
fäster bland annat vikt vid att barnens berättelser är rika på detaljer och att de
oberoende av varandra, på ett och samma sätt, visat hur en viss misshandel
gått till och att de samstämmigt berättat om att de utsatts för våld som
bestraffning för att de inte kunnat leva upp till faderns krav i ett visst avseende.
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Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2018-09-11, mål B 3055-17 – Pappa
har vid två tillfällen utdelat upprepade slag med köksredskap mot sina två
barns (8 och 12 år) handflator vilket orsakat smärta och i ett fall skada av
lindrig art. Hovrätten ansåg att eftersom gärningen riktat sig mot barn i det
gemensamma hemmet, skett vid upprepade tillfällen och använts som
uppfostringsmetod skulle gärningen bedömas som misshandel av
normalgraden.

Garantansvar/garantställning
NJA 2013 s. 588 – HD slår fast att ett misshandelsbrott kan begås genom
underlåtenhet och att den som är vårdnadshavare för ett barn befinner sig i en
garantställning som har en skyldighet avvärja risker som hotar barnet kan som
sådan bli ansvarig för misshandel som begås mot barnet om vårdnadshavaren
underlåter att ingripa. Garantställning kan även uppkomma, om någon tagit
på sig att ansvara för ett barn under en kortare eller längre tid. HD slår vidare
fast att under vissa förutsättningar kan garantställning uppkomma i förhållande
till ett barn även för den som sammanbor med barnet och en av barnets
föräldrar. Det krävs då att personen har en sådan nära relation till barnet och
en sådan ställning i förhållande till barnet att han eller hon kan sägas delta i
och rent faktiskt ha inflytande över barnets omvårdnad och fostran.
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2015- 05-19 i mål B 454-15 Hovrätten dömer vårdnadshavare för mord för att uppsåtligen
(likgiltighetsuppsåt) berövat sitt barn livet genom att underlåta att ingripa för
att skydda barnet från utövat våld och genom underlåtenhet att omgående
tillkalla sjukvårdspersonal eller ta barnet till sjukhus när hon var skadad, trots
att vårdnadshavaren på grund av sin garantställning i förhållande till barnet
haft skyldighet att göra det.
Göta hovrätt, dom den 2016-09-28 i mål nr B 161-16 – Fråga om vållande till
annans död. Fråga om av vårdnadshavare brustit i sin tillsyn över 5-årigt barn
i badhus, orsakssamband mellan bristande tillsyn och dödsfall samt om den
bristande tillsynen utgjort straffbar oaktsamhet.
Svea hovrätt, dom den 21 augusti 2018 i B 4565-18 (ej PT i HD) – fråga om
ansvar för synnerligen grov misshandel genom att tillfoga 6-årig flicka kraftig
nedkylning genom bad i badkar fyllt med iskallt vatten. Även fråga om vilket
straffrättsligt ansvar vårdnadshavare som befunnit sig i lägenheten under tiden
hade för att inte ha avbrutit bestraffningen i form av det kalla badet.

Lärares våldsanvändning mot elever
NJA 2009 s. 776 - Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av
sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande.
HD upprepar tidigare uttalanden från (NJA 1988 s. 586) om att i en situation
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då ordningen är påtagligt störd är inte en lärare vid utövning av sin tillsynsplikt
avskuren från varje möjlighet till kroppsligt ingrepp mot en elev, även då det
inte är fråga om en nödvärns- eller nödsituation. HD tillägger dock att det
kroppsliga ingreppet inte får vara mer ingripande än vad som är nödvändigt
för att genomföra den aktuella åtgärden och att de skador och olägenheter som
ingreppet kan medföra inte får stå i missförhållande till syftet med ingreppet.
Det konstateras också att kroppsliga ingrepp mot elever aldrig är tillåtna som
bestraffning eller disciplinering (jfr 6 kap. 1 § FB).
Svea hovrätt, dom den 28 maj 2014 i mål B 10442-13 - Avsiktlig knuff från
lärare mot elev ledde till att elev ramlat in i vägg. Det ansågs dock inte visat
att läraren haft uppsåt att skada så gärningen bedömdes som ofredande.
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2014-10-28 i mål B844-14 - Att
som lärare greppa tag i nacken på elev vid upprepade tillfällen ansågs stå i
missförhållande till syftet med åtgärden som var att få eleven att komma in till
lektionen. Läraren kunde därför inte gå fri från ansvar utan dömdes för ringa
misshandel.
Hovrätten för Nedre Norrland, dom den 14 april 2015 i B 549-14 - Fråga om
ansvar för olaga frihetsberövande, misshandel och ofredande. Lärare hade låst
in elever i varsitt omklädningsrum för att skydda dem från varandra och
hindrat elev från att lämna omklädningsrummet genom att ta ett tag om
elevens arm och dra bort eleven från dörren. Åtalet ogillades eftersom lärarens
syfte var att komma till rätta med en akut situation och skydda eleverna från
varandra (se 5 kap. 6 § skollagen) och den skada och olägenhet som hennes
ingripande inneburit kunde inte anses stå i missförhållande med ingreppet.

Grov våldtäkt mot barn
Rättsfall med exempel på omständigheter som vägts in vid bedömningen av
brottets svårighetsgrad:
NJA 1992 s. 446 - Upprepade fall av våldtäkt mot dotter med vissa fall av
våld, dock inte av så allvarlig karaktär. De olika våldtäktsbrotten har emellertid
utgjort delar av en serie övergrepp mot dottern och det finns allmänt också
anledning att se särskilt strängt på våldtäkt som riktar sig mot en underårig
dotter. Fadern döms därför för grov våldtäkt.
NJA 1993 s. 310 – Man låg på åttaårig flicka och höll hennes armar över
huvudet på henne medan han vidrörde hennes slida med sin penis. HD
uttalade att gärningen visserligen inte innefattat ett fullbordat samlag men
med hänsyn till omständigheterna i övrigt och med särskilt beaktande av att
offret var ett åttaårigt barn borde gärningen bedömas som grov våldtäkt.
NJA 1993 s. 616 – Tioårig flicka utsatt i sitt hem av man som fått förtroende
att vistas i flickans hem. HD konstaterade att det våld mannen tillgripit för att
nå sitt mål inte var av särskilt allvarligt slag och att det inte hade framkommit
att flickan fått några allvarliga skador av det inträffade. HD pekade dock på att
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det måste beaktas att sådant brott som det här är fråga om normalt förorsakar
skador i ett barns känsloliv, vilka långt senare i livet kan komma till synes.
Brottet bedömdes som grovt.
Hovrätten för Västra Sverige, dom den 2015-09-16 i B 3741-15 – Rätten
uttalade att redan det faktum att målsäganden var 8 eller 9 år talar med styrka
för att brottet ska bedömas som grovt. Gärningspersonen hade som stödperson
dessutom ett särskilt förtroende att ensam ha tillsyn över målsäganden.
Göta Hovrätt, dom den 2017-02-17 i mål B 3386-16 - Målsäganden var 9 år
och det var fråga om upprepade (två) anala samlag. Gärningen bedömdes som
grov våldtäkt mot barn.
Svea hovrätt, dom 2018-08-03 i mål B 6405-18 - Målsäganden var 12 år och
hade autism och svår mental retardation och gärningsmannen har orsakat
henne fysisk skada genom kraftig vaginal penetration. Gärningen bedömdes
som grov våldtäkt mot barn.

Grovt sexuellt utnyttjande av barn
Rättsfall med exempel på omständigheter som vägts in vid bedömningen av
brottets svårighetsgrad:
Göta hovrätt, dom den 2014-09-12 i B 2280-14 - Gärningarna var närliggande
sådana som kan medföra ansvar för våldtäkt mot barn - berört barnets
könsorgan med fingrarna och förmått barnet att onanera åt honom- samt att
barnet vid gärningarna varit i det närmaste helt utlämnad åt gärningsmannen.

I övrigt angående rubriceringar i anledning av brott mot barn
på internet m.m.
Se RättsPM 2016:4 Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer

Gränsdragning våldtäkt mot barn – sexuellt övergrepp mot
barn (sexuell handling jämförlig med samlag)
NJA 2006 s. 221 - Praktikant på förskola hade på en 4-årig pojke fört in sin
hand under pojkens byxor och kalsonger och tagit på dennes könsorgan samt
vidrört analöppningen med tillräcklig kraft för att orsaka smärta. Den sexuella
handlingen ansågs inte som jämförlig med samlag och praktikanten dömdes för
sexuellt övergrepp mot barn.
NJA 2008 s. 1096 I – En man hade under kort stund tryckt sin penis mellan
målsägandens skinkor dock utan att beröra hennes könsorgan eller
analöppning, vilket orsakat viss smärta. Gärningen bedömdes som sexuellt
övergrepp mot barn (och inte som våldtäkt mot barn) med hänsyn till att
händelseförloppet varit kortvarigt och någon beröring inte skett med
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målsägandens könsorgan eller analöppning och därför inte som jämförlig med
samlag.

Gränsdragning våldtäkt mot barn – sexuellt utnyttjande av
barn (mindre allvarlig gärning)
NJA 2006 s. 79 (I) – Målsäganden, som var 13 år 10 månader, och
gärningsmannen, 25 år, hade haft samlag med varandra. Samlaget varit helt
frivilligt från målsägandens sida och präglats av ömsesidighet. Båda hade
förklarat att de blivit kära i varandra, och den sexuella samvaron har planerats
av dem bägge i samråd. Gärningsmannen dömdes för sexuellt utnyttjande av
barn eftersom målsäganden vid gärningen uppnått en sådan ålder att denna i
sig inte kunde anses utgöra hinder mot att beakta frivilligheten och att det inte
i övrigt framkommit något om målsägandens mognad eller omständigheterna
vid gärningen som ger anledning att bortse från frivilligheten.
NJA 2006 s. 79 (II) - En 25-årig man hade haft samlag med en flicka som var
14 år och 10 månader. Mannen insåg inte att flickan var under 15 år vid
tillfället men han hade haft skälig anledning att anta att hon inte uppnått 15
års ålder. Gärningen bedömdes vara mindre allvarlig med hänsyn till flickans
ålder samt att mannen uppfattat samlaget som frivilligt från hennes sida. Som
brott enligt 6:5 BrB var gärningen dock allvarlig, eftersom flickan hade druckit
alkohol i en inte obetydlig omfattning. HD dömde mannen för sexuellt
utnyttjande av barn.
NJA 2012 s. 564 – En sjuttonårig pojke med en allvarlig psykisk störning hade
genomfört samlag och därmed jämförliga sexuella handlingar med en tolvårig
flicka. De sexuella handlingarna var frivilliga och ömsesidiga. HD uttalade att
det inte fanns något utrymme för att betrakta gärningar med ett tolvårigt barn
som mindre allvarliga, varför sexuellt utnyttjande av barn inte förelåg.
Gärningen bedömdes som våldtäkt mot barn. Pojken visste att målsäganden
var under femton år och han var medveten om vad han gjorde. HD meddelade
dock påföljdseftergift eftersom pojken befann sig i straffrättsvillfarelse, då han
begick gärningarna i okunnighet om att de var straffbelagda.
NJA 2014 s. 990 – En tjugoårig man hade vid tio olika tillfällen samlag med
en flicka som ett halvår senare skulle fylla femton år. HD dömde mannen för
sexuellt utnyttjande av barn och angav som skäl att åldersskillnaden mellan
gärningsmannen och målsäganden inte var så stor, att det rörde sig om en
ömsesidig kärleksrelation som pågick under ett par månader och att samlagen
var ett inslag i relationen och var helt frivilliga. Påföljden bestämdes till
villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar.
NJA 2015 s 948 – Man 19 år hade haft samlag med flicka 14 år. HD ansåg att
med hänsyn till att samlaget inte hade byggt på fullständig frivillighet och
ömsesidighet, att mycket tydde på att målsäganden inte ville ha samlag men
mannen uppfattat samlaget som frivilligt från hennes sida och till deras ålder
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att gärningen inte var så allvarlig att den skulle bedömas som våldtäkt mot
barn. Mannen dömdes för dömdes för sexuellt utnyttjande av barn.
Hovrätten över Västra Sverige, dom 2014-08-11 i mål B 3284-14 – Flicka 14
år och nästan 7 månader hade samlag med pojke 16 år och drygt 3 månader
och med en 19-årig man samma dag. När det gällde samlaget med 16-åringen
ansåg rätten att med hänsyn till flickans ålder och omständigheterna i övrigt
kunde samlaget betraktas som frivilligt och präglat av ömsesidighet. Eftersom
de två var på väg att inleda en relation var gärningen var att betrakta som
mindre allvarlig. Med hänsyn till att det var en ringa åldersskillnad mellan dem
och omständigheterna i övrigt var det uppenbart att samlaget inte inneburit
ett övergrepp på henne och pojken skulle därför inte dömas till ansvar för
gärningen. När det gällde samlaget med 19-åringen ansåg rätten att
åldersskillnaden varit rätt stor och att sådana påtryckningar utövats mot flickan
innan samlaget att samlaget inte kan anses ha varit fullständigt frivilligt och
ömsesidigt. Gärningen bedömdes därför som våldtäkt mot barn.
Svea hovrätt, dom 2016-12-30 i mål B 10105-16 – Pojke, 15 år och 3 månader,
hade samlag med flicka, 12 år och 11 månader. De hade haft en kärleksrelation
sedan en tid tillbaka och samlaget genomfördes på gemensamt initiativ i
nyktert tillstånd utan påtryckning från pojkens sida. Pojken dömdes för
sexuellt utnyttjande av barn.
Göta hovrätt, dom 2017-12-13 i mål 1175-17 – Man 36 år och flicka 14 år
och 4 månader hade samlag. De hade endast träffats fåtal gånger innan
samlagen. Flickan hade visat viss nyfikenhet vad gäller sex, det var han som
först förde på tal att de skulle ha sex med varandra, hon var först tveksam men
accepterade till sist hans förslag. Mot denna bakgrund byggde enligt rätten inte
samlagen på fullständig ömsesidighet trots att samlagen i övrigt bedömdes som
frivilliga från hennes sida. Mannen dömdes för våldtäkt mot barn.

Ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § – inte inneburit
övergrepp
NJA 2007 s 201 – En sjuttonårig pojke hade haft samlag med en fjortonårig
flicka. HD ogillade åtalet (för sexuellt utnyttjande av barn) med hänvisning
till att samlaget inte inneburit ett övergrepp mot flickan. Till grund för
bedömningen lades att pojken var strax över sjutton år och flickan strax över
fjorton och ett halvt år vid gärningstillfället. Någon påtryckning eller otillbörlig
påverkan hade inte förekommit, utan den sexuella handlingen var ömsesidig
och helt frivillig från bådas sida. Beträffande åldern syntes det rimligt att godta
en större åldersskillnad när den yngre är mycket nära femtonårsgränsen än när
den yngre är just över fjorton år. Det rådde ett vänskapsförhållande mellan
dem. Något krav på ett kärleksförhållande eller en förälskelse kunde inte
uppställas. Gällande tillämpning av detta rättsfall, se RättsPM 2007:9.
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Hovrätten över Västra Sverige, dom 2014-08-11 i mål B 3284-14 – se ovan
under Gränsdragning våldtäkt mot barn – sexuellt utnyttjande av barn (mindre
allvarlig gärning)
Göta Hovrätts, dom den 23 augusti 2016 i mål nr B 1881-16 – 14-årig flicka
utförde oralsex på 16-årig pojke vid två tillfällen. Pojken dömdes för sexuellt
utnyttjande av barn med hänvisning till att flickan mådde mycket dåligt efter
händelserna och att det enbart funnits en ytlig bekantskap mellan dem.

Gränsdragning sexuellt utnyttjande av underårig/sexuellt
umgänge med barn - sexuellt ofredande
NJA 1991 s. 228 – Fråga om gränsdragning mellan sexuellt ofredande och
sexuellt umgänge med barn (enligt dåvarande 6:6 BrB). Man, som var barnets
brottningstränare, hade berört en åttaårig pojkes könsorgan. HD ansåg att
gärningen var att bedöma som sexuellt umgänge med barn och inte sexuellt
ofredande för att beröringen, även om mannens fingrande på pojkens
könsorgan inte vid något tillfälle hade pågått under en längre tid, hade inte
varit flyktig utan var närmast av masturbatorisk karaktär och det hade inte
heller varit fråga om ett enstaka handlande från mannens sida utan att samma
beteende hade upprepats vid flera tillfällen.
NJA 1992 s. 585 – Fråga om gränsdragning mellan sexuellt ofredande och
sexuellt utnyttjande av underårig. En farfar hade fört en eller två fingrar upp
och ned mellan ett 1 ½ årigt barnbarns blygdläppar under en tidsrymd av
mellan tio och femton sekunder. HD ansåg att handlingen till sin art hade haft
en tydlig sexuell innebörd och en sådan varaktighet att det inte kunde sägas ha
varit fråga om en mera flyktig beröring. Gärningen bedömdes därför som
sexuellt utnyttjande av underårig och inte som sexuellt ofredande.
NJA 1993 s. 616 - Fråga om gränsdragning mellan sexuellt ofredande och
sexuellt umgänge med barn. En man hade börjat med att smeka två 10-åriga
flickors nakna bröst. På den ena flickan har han sedan fortsatt med att smeka
hennes mage och könsorgan utanpå hennes trosor, fattat hennes ena hand i sin
och med denna smekt, först hennes bröst och sedan, med händerna innanför
trosorna, hennes mage och könsorgan. På den andra flickan har han fört in sin
ena hand under hennes stjärt och klämt hennes könsorgan med handen utanpå
hennes byxor. HD ansåg att dessa beröringar av flickornas underliv hade ingått
som ett led i ett mer omfattande övergrepp mot dem och inte varit flyktiga
utan av sådan varaktighet att flickorna, medan de pågått, hunnit känna obehag
och vilset undra hur de skulle förhålla sig. Med hänsyn härtill och då
gärningarna uppenbarligen syftat till att tillfredsställa mannens sexuella drift
bör de bedömas som sexuellt umgänge med barn och inte sexuellt ofredande.

60

Beviskrav och bevisvärdering
NJA 1986 s. 821 – I mål angående sexuellt utnyttjande av underårig, en 5-årig
dotter, förnekade den tilltalade mannen den påstådda gärningen. Flickan hade
berättat om ett övergrepp dels spontant för modern, dels för en barnpsykolog
som i behandlingssyfte hade samtal med flickan. Som bevisning till styrkande
av den åtalade gärningen åberopades vid huvudförhandling i målet
bandupptagning av samtalen med barnpsykologen samt utsagor av bl. a. henne
och modern. Fråga om flickans berättelse med hänsyn till sitt innehåll och till
de omständigheter under vilka den tillkommit kunde utgöra tillräckligt bevis
för fällande dom.
NJA 1992 s. 446 – Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om
sexualbrott riktade mot en flicka i 13-15 årsåldern samt om anlitande av
psykologisk expertis som hjälpmedel vid bedömningen av trovärdigheten hos
målsägande- och vittnesutsagor. För redogörelse av vad HD kom fram till, se
stycke 5.8.2.
NJA 1993 s. 616 – Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål där
målsägandena var två 10-åriga flickor.
NJA 2009 s. 447 I och II – Fråga om bevisvärdering i mål om våldtäkt. I detta
avgörande slås bl.a. fast att en trovärdig utsaga från målsäganden kan, i
förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, vara tillräckligt för en
fällande dom men att det är ett rimligt krav att målsägandens berättelse till
den del det är praktiskt möjligt blivit kontrollerad under förundersökningen,
låt vara att brister i det avseendet inte utan vidare behöver leda till
bedömningen att åtalet inte har blivit styrkt.
NJA 2010 s. 671 – Fråga om bevisvärdering i mål om våldtäkt mot barn och
grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Bland annat redogörs för vilka kriterier
som kan vara behjälpliga vid bedömningen av en målsägandes utsaga (se p 8 i
avgörandet).
NJA 2015 s. 702 - Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).
NJA 2017 s. 316 (I och II) – Bevisvärdering i mål om sexualbrott –
resonemang kring bevisvärdet av vittnesmål som lagts fram genom
uppspelning av videoupptagningar. Även uttalande beträffande kriterierna i
NJA 2010 s. 671 p. 8 om att det saknas egentligt stöd för att anse att
konstansbrister (i bemärkelsen att lägga till eller ta bort information) är ett
kriterium på bristande tillförlitlighet och att det därför finns anledning att vara
observant på att kriterierna kan vara svåra att använda vid bedömning av
utsagor från personer som av olika skäl har en bristande förmåga att uttrycka
sig muntligen.
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Straffmätning
NJA 2006 s. 510 - Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot barn och
sexuellt utnyttjande av barn. I domen uttalar HD att vid våldtäkt och andra
sexuella övergrepp mot barn (liksom vid andra brott) medför det faktum att
fråga är om flerfaldig brottslighet principiellt sett att den samlade
brottsligheten bör anses ha ett högre straffvärde än om det hade varit fråga om
ett enstaka brott. De närmare förhållandena vid denna typ av brottslighet kan
vara starkt varierande och ett undantagsfall då det kan finnas anledning att
iaktta viss försiktighet med att utan vidare betrakta brottslighetens upprepade
karaktär som straffhöjande är när fråga är om en av full frivillighet och
ömsesidighet präglad sexuell relation med en tonåring som närmar sig
femtonårsåldern.
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Tidigare lydelser och gällande lydelse uppdaterad mot de ikraftträdda SFS
som gällde 2018-07-01
När det gäller sexuella övergrepp kan det – med hänsyn till brottens karaktär
och preskriptionsreglernas utformning – bli aktuellt att bedriva förundersökning beträffande gärningar som ligger, som längst, mer än 30 år tillbaka i
tiden. Som extremexempel kan nämnas en våldtäkt begången mot ett nyfött
barn i januari 1980. Den gärningen preskriberas först i januari 2013. Tidigare
lydelser och nu gällande lydelse av 6 kap. brottsbalken återges därför samlat i
det följande. Sist återges också några påföljds- och preskriptionsregler i 26 kap.
och 35 kap. brottsbalken, vilka ändrat lydelse. I bilaga 4 finns en lathund för
uträkning av preskription.

6 kap. 1 § brottsbalken
6 kap. 1 § i dess lydelse 1984-07-01—1992-06-30
Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge
genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som
trängande fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Lika
med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i
övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet
var livsfarligt eller om den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller
allvarlig sjukdom eller annars visat särskild råhet. (Lag 1984:399)
6 kap. 1 § i dess lydelse 1992-07-01—1998-06-30
Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge
genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som
trängande fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Lika
med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i
övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet
var livsfarligt eller om den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller
allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga
ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet. (Lag 1992:147)
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6 kap. 1 § i dess lydelse 1998-07-01—2005-03-31
Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade
framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat
sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för
våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att
försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i
övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var
livsfarligt eller om den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller
allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga
ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet. (Lag 1998:393)
6 kap. 1 § i dess lydelse 2005-04-01—2013-06-30
Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om
brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till
fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller sexuell
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att
otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning
eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller
annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.
Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till
omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt
till fängelse i högst fyra år.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt
allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt
deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. (Lag
2005:90)
6 kap. 1 § i dess lydelse 2013-07-01—2018-06-30
Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om
brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig
med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.
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Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en
sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att
otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig
rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller
psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i
en särskilt utsatt situation.
Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse
i högst fyra år.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt
allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt
deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag
(2013:365).
6 kap. 1 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller
en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst
sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det
särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller
handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om
1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig
gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att
lämna ett menligt meddelande om någon annan,
2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av
medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan,
sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till
omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt
missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.
Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre
grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt
till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot
som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller
på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till
tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild
hänsynslöshet eller råhet. Lag (2018:618).
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6 kap. 1 a § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande
omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för
oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år.
Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det
inte dömas till ansvar. Lag (2018:618)

6 kap. 2 § brottsbalken
6 kap. 2 § i dess lydelse 1984-07-01—1992-06-30
Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår någon till
sexuellt umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst fyra år. (Lag
1984:399)
6 kap. 2 § i dess lydelse 1992-07-01—2005-03-31
Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår någon till
sexuellt umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till
fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. (Lag 1992:147)
6 kap. 2 § i dess lydelse 2005-04-01—alltjämt
Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång
förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt
tvång till fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses
i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges
där.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en
förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. (Lag
2005:90)
6 kap. 2 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan
sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i
högst två år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte
tillämpas 1 § första stycket andra och tredje meningarna.
Är brottet att anse som grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp till fängelse
i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot
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som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller
på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till
tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild
hänsynslöshet eller råhet. Lag (2018:618).

6 kap. 3 § brottsbalken
6 kap. 3 § i dess lydelse 1984-07-01—1992-06-30
Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom att grovt missbruka hans
eller hennes beroendeställning eller genom att otillbörligt utnyttja att han
eller hon befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller är psykiskt
sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd, döms för sexuellt utnyttjande till
fängelse i högst fyra år. (Lag 1984:399)
6 kap. 3 § i dess lydelse 1992-07-01—1994-12-31
Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka
hans eller hennes beroendeställning döms för sexuellt utnyttjande till
fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som har sexuellt umgänge med
annan genom att otillbörligt utnyttja att denne befinner sig i vanmakt eller
annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till
fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. (Lag 1992:147)
6 kap. 3 § i dess lydelse 1995-01-01—1998-06-30
Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka
hans eller hennes beroendeställning döms för sexuellt utnyttjande till
fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som har sexuellt umgänge med
annan genom att otillbörligt utnyttja att denne befinner sig i vanmakt eller
annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år. (Lag 1994:1499)
6 kap. 3 § i dess lydelse 1998-07-01—2005-03-31
Den som förmår någon annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt
missbruka hans eller hennes beroendeställning döms för sexuellt utnyttjande
till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som har sexuellt umgänge
med någon annan genom att otillbörligt utnyttja att denna person befinner
sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år. (Lag 1998:393)
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6 kap. 3 § i dess lydelse 2005-04-01—2018-06-30
Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att
allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till
gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
till fängelse i högst två år.
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i
beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en
förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. (Lag 2005:90)
6 kap. 3 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som begår en gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande
omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för
oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år. Om gärningen med
hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till
ansvar. Lag (2018:618).

6 kap. 4 § brottsbalken
6 kap. 4 § i dess lydelse 1984-07-01—1992-06-30
Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är hans
avkomling eller står under hans fostran eller för vars vård eller tillsyn han har
att svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av
underårig till fängelse i högst fyra år.
Om den som har begått gärningen har handlat särskilt hänsynslöst mot den
underårige eller om brottet i annat fall är att anse som grovt, skall dömas för
grovt sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och högst åtta
år. (Lag 1984:399)
6 kap. 4 § i dess lydelse 1992-07-01—1994-12-31
Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är hans
avkomling eller står under hans fostran eller för vars vård eller tillsyn han har
att svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av
underårig till fängelse i högst fyra år.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den
underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att
anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse, lägst två och högst åtta år. (Lag 1992:147)
6 kap. 4 § i dess lydelse 1995-01-01—1998-06-30
Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är hans
avkomling eller står under hans fostran eller för vars vård eller tillsyn han har
att svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av
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underårig till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon, i annat
fall än som avses förut i detta kapitel, har sexuellt umgänge med barn under
femton år.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den
underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att
anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse, lägst två och högst åtta år. (Lag 1994:1499)
6 kap. 4 § i dess lydelse 1998-07-01—2005-03-31
Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är
avkomling till eller står under fostran av honom eller henne eller för vars
vård eller tillsyn han eller hon har att svara på grund av en myndighets
beslut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i högst fyra år.
Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut i detta
kapitel, har sexuellt umgänge med barn under femton år.
Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den
underårige eller om brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att
anse som grovt, skall dömas för grovt sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse, lägst två och högst åtta år. (Lag 1998:393)
6 kap. 4 § i dess lydelse 2005-04-01—2013-06-30
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant
barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens
art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt
mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett
barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande
till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall
svara på grund av en myndighets beslut.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen
har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig
på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen
med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat
särskild hänsynslöshet eller råhet. (Lag 2005:90)
6 kap. 4 § i dess lydelse 2013-07-01—2018-06-30
Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant
barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens
allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst
två och högst sex år.
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Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett
barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande
till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara
på grund av en myndighets beslut.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid
bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler
än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder
eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365).
6 kap. 4 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som, med ett barn under femton år, genomför ett samlag eller en annan
sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med
samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett
barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande
till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara
på grund av en myndighets beslut. Är brott som avses i första eller andra
stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst
fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning
eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i
övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet
eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
Lag (2018:618).

6 kap. 5 § brottsbalken
6 kap. 5 § i dess lydelse 1992-07-01—1994-12-31
Har någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt umgänge
med barn under femton år, döms för sexuellt umgänge med barn till fängelse
i högst fyra år. (Lag 1992:147)
6 kap. 5 § upphörde att gälla 1995-01-01
(Lag 1994:1499)
6 kap. 5 § i dess lydelse 2005-04-01—2018-06-30
Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till
omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för
sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. (Lag 2005:90)
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6 kap. 5 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till
omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för sexuellt
utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2018:618).

6 kap. 6 § brottsbalken
6 kap. 6 § i dess lydelse 1984-07-01—1992-06-30
Har någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt umgänge
med barn under femton år, döms för sexuellt umgänge med barn till fängelse
i högst fyra år. (Lag 1984:399)
6 kap. 6 § i dess lydelse 1992-07-01—2005-03-31
Har någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, samlag med eget
barn eller dess avkomling, döms för sexuellt umgänge med avkomling till
fängelse i högst två år.
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt
helsyskon, döms för sexuellt umgänge med syskon till fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen
genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. (Lag 1992:147)
6 kap. 6 § i dess lydelse 2005-04-01—2013-06-30
Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med
ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton
år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 §
andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två
år.
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i
lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt
skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt
deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till
tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild
hänsynslöshet eller råhet. (Lag 2005:90)
6 kap. 6 § i dess lydelse 2013-07-01—2018-06-30
Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med
ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton
år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 §
andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två
år.
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i
lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det
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särskilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt
utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än
en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars
inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2013:365).
6 kap. 6 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som, med ett barn under femton år eller med ett barn som fyllt femton
men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till
som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell handling än som
avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst
två år. Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse
i lägst ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt
utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än
en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars
inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2018:618).

6 kap. 7 § brottsbalken
6 kap. 7 § i dess lydelse 2005-04-01—alltjämt
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget
barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i
högst två år.
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt
helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen
genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. (Lag 2005:90)

6 kap. 8 § brottsbalken
6 kap. 8 § i dess lydelse 1984-07-01—1998-06-30
Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att annan
har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till
fängelse i högst fyra år.
Får den som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet vetskap om att
lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och underlåter han att göra vad som skäligen kan
begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han, om verksamheten
fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och
dömas till ansvar enligt första stycket. (Lag 1984:399)
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6 kap. 8 § i dess lydelse 1998-07-01—2005-03-31
Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att annan
har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till
fängelse i högst fyra år.
Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att
lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att
få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter
eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till
ansvar enligt första stycket. (Lag 1998:393)
6 kap. 8 § i dess lydelse 2005-04-01—alltjämt
Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller
medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell
posering till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt
femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa
eller utveckling.
Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i
större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst
utnyttjande av barnet. (Lag 2005:90)

6 kap. 9 § brottsbalken
6 kap. 9 § i dess lydelse 1984-07-01—2005-03-31
Är brott som avses i 8 § grovt, skall dömas för grovt koppleri till fängelse,
lägst två och högst sex år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om den som har
begått gärningen främjat tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning i
större omfattning eller hänsynslöst utnyttjat annan. (Lag 1984:399)
6 kap. 9 § i dess lydelse 2005-04-01—alltjämt
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som
inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling,
döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två
år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller
getts av någon annan. (Lag 2005:90)
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6 kap. 10 § brottsbalken
6 kap. 10 § i dess lydelse 1984-07-01—2005-03-31
Den som genom att utlova eller ge ersättning skaffar eller söker skaffa sig
tillfälligt sexuellt umgänge med någon som är under arton år, döms för
förförelse av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader. (Lag
1984:399)
6 kap. 10 § i dess lydelse 2005-04-01—alltjämt
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett
barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon
handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller
fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat
att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på
ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. (Lag 2005:90)

6 kap. 10 a § brottsbalken
6 kap. 10 a § i dess lydelse 2009-01-01 —2018-12-31
Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken
straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med
barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är
ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för
kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år. (Lag
2009:343)
6 kap. 10 a § i dess lydelse 2018-01-01 —alltjämt
Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken
straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med
barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller
fängelse i högst två år. Lag (2017:1068)

6 kap. 11 § brottsbalken
6 kap. 11 § i dess lydelse 1984-07-01—1998-06-30
Ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för gärning som begås mot någon
under viss ålder skall ådömas även den som inte insåg men hade skälig
anledning anta att den andre ej uppnått sådan ålder. (Lag 1984:399)
6 kap. 11 § i dess lydelse 1998-07-01—2005-03-31
Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot
någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade
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skälig anledning anta att den andra personen inte uppnått sådan ålder. (Lag
1998:393)6 kap. 11 § i dess lydelse 2005-04-01—2011-06-30
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig
sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter
eller fängelse i högst sex månader.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller
getts av någon annan. (Lag 2005:90)
6 kap. 11 § i dess lydelse 2011-07-01—alltjämt
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig
sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter
eller fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller
getts av någon annan. (Lag 2011:517)

6 kap. 12 § brottsbalken
6 kap. 12 § i dess lydelse 1984-07-01—1992-06-30
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande,
sexuellt utnyttjande av underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig,
sexuellt umgänge med barn, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar
enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller i fråga om förberedelse
och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av
underårig och grovt koppleri. (Lag 1984:399)
6 kap. 12 § i dess lydelse 1992-07-01—1994-12-31
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av
underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt umgänge med
barn, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i
23 kap. Detsamma gäller i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt,
grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt koppleri.
(1992:147)
6 kap. 12 § i dess lydelse 1995-01-01—1998-06-30
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av
underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, koppleri och grovt
koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller
i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, grovt
sexuellt utnyttjande av underårig och grovt koppleri. (Lag 1994:1499)
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6 kap. 12 § i dess lydelse 1998-07-01—2005-03-31
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av
underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, koppleri och grovt
koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller
i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, grovt
sexuellt utnyttjande av underårig och grovt koppleri samt underlåtenhet att
avslöja sådant brott. (Lag 1998:393)
6 kap. 12 § i dess lydelse 2005-04-01—2018-06-30
Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en
person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri
till fängelse i högst fyra år.
Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att
lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att
få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter
eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till
ansvar enligt första stycket.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av
om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet
som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit
ett hänsynslöst utnyttjande av annan. (Lag 2005:90)
6 kap. 12 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en
person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri
till fängelse i högst fyra år.
Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att
lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att
få upplåtelsen att upphöra, ska han eller hon, om verksamheten fortsätter
eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till
ansvar enligt första stycket.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för
grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som
bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett
hänsynslöst utnyttjande av annan. (Lag (2018:601).
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6 kap. 13 § brottsbalken
6 kap. 13 § i dess lydelse 1984-07-01—1994-12-31
Är vid sexuellt umgänge med barn eller försök till sådant brott eller vid
sexuellt ofredande enligt 7 § första stycket skillnaden i ålder och utveckling
mellan den som har begått gärningen och barnet ringa, får åtal väckas av
åklagaren endast om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. (Lag 1984:399)
6 kap. 13 § i dess lydelse 1995-01-01—2005-03-31
Är vid sexuellt utnyttjande av underårig enligt 4 § första stycket andra
meningen eller försök till sådant brott eller vid sexuellt ofredande enligt 7 §
första stycket skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått
gärningen och barnet ringa, får åtal väckas av åklagaren endast om åtal är
påkallat ur allmän synpunkt. (Lag 1994:1499)
6 kap. 13 § i dess lydelse 2005-04-01—2018-06-30
Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot
någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade
skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den åldern.
(Lag 2005:90)
6 kap. 13 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot
någon under en viss ålder ska dömas även den som inte haft uppsåt till men
varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte
uppnått den åldern. Lag (2018:618).

6 kap. 14 § brottsbalken
6 kap. 14 § i dess lydelse 2005-04-01—2009-06-30
Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn
under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, skall
inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något
övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och
utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt
omständigheterna i övrigt. (Lag 2005:90)
6 kap. 14 § i dess lydelse 2009-07-01—alltjämt
Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn
under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska
inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något
övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och
utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt
omständigheterna i övrigt.
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Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 10 a § om den har
syftat till en sådan gärning som anges i första stycket och som, om den hade
fullbordats, enligt vad som anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit
något övergrepp mot barnet. Lag (2009:343).

6 kap. 15 § brottsbalken
6 kap. 15 § i dess lydelse 2005-04-01—2011-06-30
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande
av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn,
sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt
övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt
utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn,
köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap.
Detsamma gäller i fråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov
våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av
barn för sexuell posering och grovt koppleri samt underlåtenhet att avslöja
sådant brott. (Lag 2005:90)
6 kap. 15 § i dess lydelse 2011-07-01—2016-07-01
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande
av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn,
sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt
övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt
utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn,
köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap.
Detsamma gäller i fråga om förberedelse till koppleri samt förberedelse och
stämpling till och underlåtenhet att avslöja våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt
mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell
posering och grovt koppleri. (Lag 2011:511)
6 kap. 15 § i dess lydelse 2016-07-01—2018-06-30
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång,
sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande
av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn,
sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt
övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt
utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn,
köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms det till ansvar enligt
23 kap.
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Detsamma gäller för förberedelse till koppleri samt för förberedelse och
stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt, grov
våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av
barn för sexuell posering och grovt koppleri. (Lag 2016:508)
6 kap. 15 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt
övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande
av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn,
utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för
sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst,
koppleri och grovt koppleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma
gäller för förberedelse till koppleri samt för förberedelse och stämpling till
och underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt
mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell
posering och grovt koppleri. Lag (2018:618).

26 kap. 2 § brottsbalken
26 kap. 2 § i dess lydelse 1983-07-01—1988-12-31
Fängelse får användas såsom gemensamt straff för flera brott, om fängelse
kan följa på något av brotten.
Fängelse på viss tid får sättas över det svåraste av de högsta straff som kan
följa på brotten men får inte överskrida detta med mer än två år eller
överstiga de högsta straffen sammanlagda med varandra. Bötesstraff skall
därvid anses svara mot fängelse fjorton dagar.
Ej må det svåraste av de lägsta straffen underskridas. (Lag 1983:351)
26 kap. 2 § i dess lydelse 1989-01-01—2009-06-30
Fängelse får användas såsom gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan
följa på något av brotten.
Fängelse på viss tid får sättas över det svåraste av det högsta straff som kan
följa på brotten men får inte överstiga de högsta straffen sammanlagda med
varandra. Det får inte heller överskrida det svåraste straffet med mer än
1. ett år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år,
2. två år, om det svåraste straffet är fängelse i fyra år eller längre men inte
uppgår till fängelse i åtta år,
3. fyra år, om det svåraste straffet är fängelse i åtta år eller längre.
Vid tillämpningen av andra stycket skall bötesstraff anses motsvara fängelse
fjorton dagar.
Det svåraste av de lägsta straffen får inte underskridas. (Lag 1988:942)
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26 kap. 2 § i dess lydelse 2009-07-01—alltjämt
Fängelse får användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan
följa på något av brotten.
Fängelse på viss tid får sättas över det svåraste av de högsta straff som kan
följa på brotten men får inte överstiga vare sig de högsta straffen
sammanlagda med varandra eller arton år. Det får inte heller överskrida det
svåraste straffet med mer än
1. ett år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år,
2. två år, om det svåraste straffet är fängelse i fyra år eller längre men inte
uppgår till fängelse i åtta år,
3. fyra år, om det svåraste straffet är fängelse i åtta år eller längre.
Vid tillämpningen av andra stycket ska bötesstraff anses motsvara fängelse i
fjorton dagar.
Det svåraste av de lägsta straffen får inte underskridas. Lag (2009:396).

35 kap. 4 § brottsbalken
35 kap. 4 § i dess lydelse 1976-01-01—1994-12-31
De i 1 § bestämda tiderna skola räknas från den dag brottet begicks.
Förutsättes för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt,
skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
Andra stycket utelämnat här. (Lag 1975:667)
35 kap. 4 § i dess lydelse 1995-01-01—2005-03-31
De 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks. Förutsätts
för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt, skall tiden
räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
Har brott som avses i 6 kap. 1-4 och 6 §§ eller försök till sådana brott begåtts
mot barn under femton år skall de i 1 § bestämda tiderna räknas från den dag
målsäganden fyller eller skulle ha fyllt femton år. (Lag 1994:1499)
Tredje stycket utelämnat här.
Övergångsbestämmelse
Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har
begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att ådöma påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
35 kap. 4 § i dess lydelse 2005-04-01—2010-06-30
De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.
Förutsätts för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt, skall
tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
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Vid brott som avses i 6 kap. 4–6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till
sådana brott skall de i 1 § bestämda tiderna räknas från den dag målsäganden
fyller eller skulle ha fyllt arton år. Detsamma skall gälla vid brott som avses i
6 kap. 1–3 och 12 §§ eller försök till sådana brott om brottet begåtts mot en
person som inte fyllt arton år. (Lag 2005:90)
Tredje stycket utelämnat här.
Övergångsbestämmelse
Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har
begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att döma till påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
35 kap. 4 § i dess lydelse 2010-07-01—2013-06-30
De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det
förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får
dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna
räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:
1. 6 kap. 4–6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1–3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot
en person som inte fyllt arton år,
3. 16 kap. 10 a § första stycket och femte stycket eller försök till sådana
brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en
tillämpning av första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut
påföljd bortfaller senare,
4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller
försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år. (Lag 2010:399)
Tredje stycket utelämnat här.
Övergångsbestämmelse
Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har
begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har
bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
35 kap. 4 § i dess lydelse 2013-07-01—2013-12-17
De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det
förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får
dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna
räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:
1. 6 kap. 4–6 och 8 §§ eller försök till sådana brott,
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2. 6 kap. 1–3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot
en person som inte fyllt arton år,
3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott, om
brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första
stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,
4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller
försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år. (Lag 2013:365)
Tredje stycket utelämnat här.
Övergångsbestämmelse
Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas även på
brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till
påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
35 kap. 4 § i dess lydelse 2013-12-18—2018-06-30
De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det
förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får
dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna
räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:
1. 6 kap. 4–6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1–3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1–3 och 12 §§,
om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,
3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott, om
brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första
stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,
4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller
försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år. (Lag 2013:856)
Tredje stycket utelämnat här.
Övergångsbestämmelse
Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas även på
brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till
påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
35 kap. 4 § i dess lydelse 2018-07-01—alltjämt
De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det
förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får
dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.
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Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna
räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:
1. 6 kap. 4-6, 8 och 9 §§ eller försök till sådana brott,
2. 6 kap. 1-3, 10 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2 och 12
§§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,
3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott,
om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av
första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller
senare,
4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller
försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton
år.
Tredje stycket utelämnat här. Lag (2018:618).
Övergångsbestämmelse
SFS 2018:618 innehåller ingen övergångsbestämmelse.
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Sexualbrottslagstiftning och bestämmelsen i 35 kap. 4 § brottsbalken har
sedan början av 1980-talet undergått många förändringar som påverkar
preskriptionstiderna. Det är nödvändigt att ha en för brottstidpunkten aktuell
lagtext tillgänglig när man rubricerar gärningen och börjar räkna på
preskriptionen.

PRESKRIPTIONSREGELN
Tidpunkt för brottet

När fyller
målsäganden
15 år?

Tidpunkt för
preskription

Preskriptionstid?
(OBS lagändringar i 6 kap enligt
bilaga 3)

NEJ
Är brottet preskriberat
den 1 april 2005?

NEJ

Är brottet preskriberat
den 1 januari 1995?

När fyller målsäganden
18 år?

Ja
Ja
Förundersökning
skall ej inledas.

Åtal

Kortfattat består preskriptionsregeln av följande steg för att räkna ut
utgångspunkten för när preskription börjar löpa:
Brotten måste delas upp i brott begångna före och efter den 1 januari 1995.
För brott begångna efter den 1 januari 1995 är stegen två:
a/ Var brottet preskriberat den 1 april 2005?
b/ När fyller målsäganden 18 år?
För brott begångna före den 1 januari 1995 blir det följande steg för att nå
fram till svaret på frågan om preskription inträtt:
a/ Var brottet preskriberat den 1 januari 1995?
b/ När fyller målsäganden 15 år?
c/ Var brottet preskriberat den 1 april 2005?
d/ När fyller målsäganden 18 år?
Sedan den 18 december 2013 omfattas också köp av sexuell handling av barn och
sexuellt ofredande mot person under 18 år av den särskilda preskriptionsregeln.
Samma metod tillämpas här.
84

a/ Var brottet preskriberat den 18 december 2013?
b/ När fyller målsäganden 18 år?
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