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Prop. 1978/79:67 

Regeringen föreslår riksdagen att anta det llirslag som har tagits upp i 

hifogade utdrag av regcringsprotokoll ovannlimnda dag. 

Pt1 regcri ngcns v~ignar 

OLA lJLLSTEN 
SVEN ROf\1i\ NlJS 

Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att det i för~ildrabalkcn u!lryckligen anges alt harn 
inte rnr utsiittas för kroppslig bestraffning eller annan kr;inkande behand
ling. 

Bcstiimmelsen föreslås triicla i kraft elen I januari 1979. 

1 Riksdagl'n 1978/N. I ~am/. Nr f>.7 
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Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3§föräldrabalken 1 skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen ~wlelsc 

6 kap. 

H 
Vårdnadshavare skall utöva den uppsikt över barnet som iir erforderlig 

med hänsyn till barnets ålder och övriga omstiindigheter. 
Barnet.lär inte utsättas.fhr kroppslig 

bcstr(Jf)i1i11g elll'r annan kränkande 

behandling. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1979. 

I Balken omtryckt 1976:612. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Uturag 
PROTOKOLL 
vill rcgcringssammantriiuc 

1978-09-07 

3 

Nänarande: statsministern Fiilldin, oruförande, och statsråden Ullsten, 
Romanus, Gustavsson, Olsson, Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson, Krön

mark, Burcnstarn Lindcr, Wikström, Johansson, Friggeho. 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Lagrådsremiss om förbud mot aga 

I Inledning 

Med stöda v regeringens bemyndigande den 24 februari 1977 tillkallades en 
kommitte1 för att undersöka i vilka fall och på vilka siitt barns intressen och 
behov bör tillgodoses bättre än f. n. genom föreskrifter som - huvudsakligen 
inom ramen för lagstiftningen i övrigt - särskilt tar sikte på barnens rätt. 

Kornmitten, som antog namnet utredningen om barnens rätt, avliimnade i 
december 1977 betänkandet (SOU 1978: IOl Barnets rätt I. Om förbud mot 
aga. 

Efter remiss har yttranden över bctiinkandet avgetts av riksåklagarcn (RÅJ, 
hovrätten över Skåne och Blekinge, Stockholms tingsrätt, skolöverstyrelsen, 
socialstyrelsen, statens invandrarvcrk, liinsstyrelsen i Östergötlands liin, 
juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Barnomsorgsgruppen 
<S 1973:07), Svenska kommunförbundet, sociala centralnämnderna i Stock
holms, Göteborgs, Malmö och Gävle kommuner, sjukvårdsförvaltningen i 
Gotlands kommun, Viistmanlands liins landstings psykiska barna- och 
ungdomsvård ,Sveriges advokatsamfund, Centerns kvinnoförhund, Folkpar
tiets kvinnoförbund, Moderata samlingspartiets kvinnoförbund, Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoförbund, Svenska kvinnors vänsterförbund, 
Riidda Barnens riksförbund, Husmodersförbundet Hem och Samhiille, 
Riksförbundet Hem och Skola. Föreningen Barnens rätt i samhället och 
Föreningen Familj och Riitt. 

1 Ledamöter lagmannen Tor Svcrne, ordflirande. riksdagsledamöterna Miina. Fred
riksson och Yvonne Hedvall, utredningssckrctcrarna Kerstin Sandclius och Lars 
Strand samt urnhudsrnanncn \<faria Wcsl. 
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Linsstyrelsen i Öst.::rgiitl<tnds liin har hifogal yttrande frän l:insiiklagar

myndigheten i Östergötlands fan. 

En sammanstiillning av remissyttrarn.kna hör fr>gas till protukollet i detta 

iirende som bilaga I. 

2 Gällande rätt 

Enligt 6 kap. I ~ l'iiriildrahalken stitr barn under vårdnad av hiigg..: 

fi.iriildrarna eller en av dem cller a\· siirskilt förordnad förmyndar..: till dess 

barnet har fyllt 18 är eller gift sig. Vårdnadshavare iir enligt 2 ~skyldig att 

siirja frir barnets person och g..: det sorgfallig uppfostran. I 3 ~ föreskrivs att 

v[1rdnadshavare skall utöva den uppsikt över barnet som behövs med hiinsyn 

till barnets ålder och övriga nmstiindigheter. 

Sistniimnda paragraf fick sin nuvarande lyd..:lse genom en lagiindring år 

1966 (prop. 1966:96, ILU 1966:32, rskr 246, NJA Il 1966 s. 618). Ändringen 

inn..:bar att det sti.id !lir en riill att aga barn som paragrafen dittills hade gett 

tugs bort. Brottsbalkens bestiimmelser om misshandel blev därmed i princip 

fullt ut tilliimpliga ucksa på aga av barn. Å andra sidan infördes inte i 

föriildrahalken något uttryckligt förbud mot kroppsliga straff <.:ller handgrip

liga tillriittavisningar mot barn. 

Fiir en niirmare redogörelse för giillande riitt orh dess historik hiinvisas till 

betiinkandet, s. 15-22. 

3 Kommittens förslag 

Enligt utredningen iir barnpsykiatr.:::r och barnpsykologer sedan liingc 

överens om att det iir oliimpligt att kroppsligt bestraffa barn. i\ven l:itta 

bestraffningar iir riskfyllda. Den allmiinna opinionen mot aga har ocksä med 

tiden vuxit sig allt starkare. Utredningen konstaterar att det i dag inte finns 

något uttryckligt fiirbud mot aga. Många trordiirföratt aga får fiirekomma vid 

barnuppfostran. Detta innebiir risker för barnet. Utredningen anser att tiden 

nu iir mogen fiir att i fiiriildrahalken införa en bestiimmelse som ger uttryck 

för barnets riitt till skydd mot övergrepp. Utredningen föreslår diirllir att i 6 

kap. 3 ~ föriildrabal kcn tas in ett förhud mot kroppslig bestraffning och annan 

kriinkande behandling av barn. Någon särskild straffbestiimmelse anknyter 

inte till den foreslagna bestiimmelscn, utan liksom tidigare kommer friimst 

hestiimmelserna om misshandel i 3 kap. 5 ~ brottsbalken att giilla. 

Enligt utredningen misshandlas årligen ett inte obetydligt antal barn av 

sina fostrare. Utredningen anser att det iir ange\iiget att det skapas en allmiin 

opinion mot handgripliga tillriittavisningar, att våld mot barn bcdiirns som 

just våld och inget annat. Den föreslagna hestiirnmclsen kan stiirka en sådan 

opinion och på så siitt bidra till att minska antalet fall av barnmisshandel. 

Enligt utredningen hör elen foreslagna lagiindringen i förening med 
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information om den kunna bidra till all i.ika insikterna om att det iir frirbjude1 

uch oliimpligl all aga barn. lnförmationcn bi.ir ges till både fiiriildrar uch andra 

och bör liimpligen till en bö1jan kunna himnas genom massmedier. Den biir 

ocksJ utgöra ett inslag i den planerade foriildrautbildningen. Utredningen 

framhallcr att det iir viktigt all infurmalionen kommer iiven invandrarna till 

del. 

Betriiffandc utredningens niirmare överviiganden hiinvisas till bctiinkandet 

s. 23-29. 

4 Remiss~·ttrandena 

Utredningens förslag har fäll ett gynnsamt mottagande under rcmissbe

handlingen. Förslaget tillstyrks eller liimnas utan erinran av niira nog 

samtliga rcmissinstanser. Från några håll ifr~!gasiitts dock utformningen av 

den föreslagna bcstiimmclscn. En sammanstiillning av remissyl\randena 

finns som niimnts i bilaga I. 

5 Föredragandens Ö\-erväganden 

Efter den lagändring som skedde är 1966 innehåller föräldrabalken inte 

någon bestämmelse som bcriittigar föräldrar att i uppfostringssyfle utsätta 

sina burn mr kroppslig bestrnffning. A andra sidan finns i balken inte någon 

bestLimmelsc som uttryckligen förbjuder handgripliga tillrättavisningur. 

Frågan är nu om det bör införas ett förbud i föriildrabalken mot kroppslig 

bestraffning av barn. 

Vad som i allmLint språkbruk kallus barnmisshandel är ett allvarligt ont 

som samhiillet med all kraft måste bekiimpu. De medel som bör användas iir 

inte b<tra straff och andra ingripanden !"rån det allmännas sida i de konkreta 
folien utan också olika former av mrebyggande insatser. 

Från den egentliga barnmisshandeln iir steget långt till de hitta handgripliga 

tillriittavisningar som kan förekomma i barnuppfostran. En del av dessa 

handlingar kan inte ens riiknas som ringa misshandel i brottsbalkens 
mening. 

Barnpsykiatrer och barnpsykologer iir emellertid sedan Hinge ense om att 

det över huvud taget iir oliimpligt att straffa barn kroppsligt. Denna 

uppfattning har efter hand blivit vanligare också hos allmiinheten. Även 

Jiillarc bcstraff n ingar kan med fora risker för barnets harmoni ska ut veck

ling. 

Det iir n::nt riittsligt något os~ikert i vilken uts1riickning liittare handgripliga 

tillriittavisningar av barn är straflbara. Bl. a. har det yppats tveks<11nhct om 

riickvidden i straffriittslig1 hiinseemlc av 1966 års lagiindring. Många foriildrar 

uppfat1ar nog foriildrabal kens 1ys1 nad sä, all viss riit t 1 il! aga finns. En allvarlig 
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fara med en sådan uppfattning iir att den lätt banar viig för vad som utan 

tvekan lir skadligt våld mot barn. Den som slår sitt barn kan bli benägen att 

sjiilv tycka att handlingen hör till kategorin tillåten aga eller att utåt riittfardiga 

sitt handlande genom att hänvisa till aganderiitt. Så liinge det inte står helt 

klart att våldsanviindning i barnuppfostran inte får förekomma i någon form, 

kan det diirför bli svårt att komma till riitta med den verkliga barnmisshan

deln. 

Av dessa skäl anser jag, liksom niistan samtliga remissinstanser, att det i 

foriildrabalkcn bör införas ett uttryckligt förbud mot kroppslig bestraffning av 

barn. Med en sådan bestämmelse når man slutpunkten i en riittsutveckling 

som har inneburit att samhället allt mer har ställt sig avvisande till aga som 

uppfostringsmedel. Denna utveckling speglar i sin tur den numera förhär

skande instiillningen att barnet iir en självständig individ som kan kriiva full 

respekt for sin person. 

Ett förbud mot handgripliga bestraffningar avser givetvis att skydda barnet 

inte bara mot kroppsliga skador utan också mot psykiska lidanden och 

störningar som följer av våldsanvändning. Enbart ett sådant skydd kan 

emellertid inte anses tillräckligt. Föräldrabalken skulle ge en skev bild av 

vilka uppfostringsåtgärder som hotar barnens psykiska hiilsa och utveckling. 

om det föreslagna förbudet endast gällde fysiska ingrepp. Också samhällets 

avståndstagande mot vad som i dagligt tal kallas psykisk misshandel bör 

framgå av balken. Jag anser därför i likhet med utredningen att den föreslagna 

bestämmelsen även bör innehåila ett förbud mot att utsätta barnet för annan 

form av kränkande behandling än kroppslig bestraffning. Också detta förbud 

iir ett uttryck för hänsyn till barnens integritet och egenvärde. 

I och för sig kunde det vara befogat att. som hovrätten över Skåne och 

Blekinge har föreslagit under remissbehancllingen. koppla samman den nya 

bestämmelsen med allmänna föreskrifter om vårdnadshavares skyldigheter 

vid barnuppfostran. Det nu föreslagna förbudet utgör emellertid endast det 

första steget i en allmän översyn av de regler som rör vårdnaden om barn. 

Utredningen kommer under sitt fortsatta arbete att pröva behovet av en 

bestämmelse som i positiva ordalag anger vad som bör innefattas i 

föräldrarnas psykiska omvårdnad om sina barn. I väntan på detta bör man 

nöja sig med att införa en bestämmelse av den innebörd som utredningen nu 

har föreslagit. 

Med den nya besUimmelsen i föräldrabalken kan det inte råda någon 

tvekan om att en bestraffningsåtgiird mot barn är brotlslig, om motsvarande 

handling mot en annan person är straffbar som misshandel enligt brottsbal

ken. Att straftbcliigga överträdelse av bestämmelsen utöver vad som redan 

följer av brottsbalkens regler är däremot inte påkallat. Som har framhållits 

under rnmissbchandlingen skulle det säken vara olyckligt om det allmänna 

ingrep eller kunde !ngripa med lagföring och straff mot varje. än så ringa 

överträdelse av ett förbud mot aga. Genom reglerna om åtalsprövning är det 
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ocks<'i sörjt för all åtal kan underlatas för mera bagatellartade handlingar som i 
och för sig faller inom griinsen for det straflbara. Enligt 3 kap. 11 ~ 

brottsbalken får sålunda misshandel som inte iir grov od1 som inte har 
förövats på allmiin plats åtalas av åklagare endast om målsiiganden anger 
brottet till åtal eller åtal iir påkallat från allmiin synpunkt. 

Biillre iin att lita till straffrättsliga påföljder iir att genom upplysning och 
utbildning söka påverka attityderna hos föriildrar och andra som har med 
barn och ungdom att göra. Både utredningen och nera remissinstanser 
framhåller att det i dag finns otillriickliga kunskaper om riskerna med att 
anviinda kroppsliga bestraffningar i uppfostran. Ett otvetydigt förbud i 
föriildrabalken mot aga bör kunna bli ett viirdefullt pedagogiskt stöd i 
striivandena att övertyga föriildrar och andra om all inga former av våld får 

vara medel i barnens fostran. Liksom utredningen anser jag att det är viktigt 
att en lagändring fullföljs genom en effektiv och fortlöpande information om 
den nya bestiimmelsen. Risken är annars stor att denna stannar på 
papperet. 

Informationen bör rikta sig både till föräldrar och till olika organ inom 
samhällets barnomsorg. Liksom utredningen och flera remissinstanser anser 
jag det också angeläget att man fcirsöker påverka unga människors attityder 
till förhållandet mellan barn och föräldrar. Det är därför viktigt att skolan 
förmedlar kunskap om vilka uppfostringsmetoder som är lämpliga och 
tillåtna. Upplysning om föräldrabalkens innehåll på denna punkt bör vidare 
bli ett moment i föräldrautbildningen. Den kan där kombineras med 
diskussioner och positiva råd om hur man bäst kan komma till rätta med de 
konflikter och problem i familjen som ofta ligger bakom utslag av våld mot 
barn. 

Vad härefter gäller den föreslagna bestämmelsens närmare utformning 
ansluter jag mig likaså till utredningens förslag. Bestämmelsen bör tas upp 
som cll andra stycke i 6 kap. 3 ~ föräldrabalken och ange att barn inte får 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Med kroppslig bestraffning menas främst handling som medför att barnet 
tillfogas kroppsskada eller smärta, även om störningen är helt lindrig eller 
hastigt övergående. Det är endast användande av våld i bestraffningssyfte 
som avses, dvs. åtgärder som riktas mot barnet i efterhand, för något som det 
har gjort eller underlåtit. Att föräldrarna i andra fall måste ha viss riilt all 
övervinna fysiskt motstånd från barnets sida är oundvikligt, om de skall 

kunna fullgöra sin skyldighet att ha uppsikt över barnet, särskilt när det iir 
litet. Det kan exempelvis gälla all lyfta eller rycka undan barnet för att hindra 
det från att göra sig illa eller att skada andra. 

Även fysiska åtgärder mot barn som inte har bcstraffningssyftc kan 
emellertid i vissa fall innebära sådan kränkande behandling som förbjuds i 
andra ledet av bestiimmelscn. De torde då i allmiinhet också vara straffbara 
enligt brottsbalken. Rumsarrest o. d. används ibland, främst i bestraffnings-
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sylh:. Åtgiirden kan skapa ångest hos barnet och kan vara att beteckna som en 

otillåten kriinkning av barnet. niir den inte med hiinsyn till nmstiindigheterna 

rentav iir att räkna som en kroppslig bestraffning eller annars faller under 

brottsbalkens bestämmelser. Också sådant som att öppna ett barns brev m:h 

liknande integritetskriinkningar kan. delvis beroende på barnets ålder och 

mognadsgrad. triiffas av fiirbudet mot kriinkande behandling. 

Detta förbud iir emellertid som niimnts i första hand tillkommet med tanke 

på skadlig psykisk behandling av barn vare sig syftet iir att straffa eller 

beteendet har andra bevekelsegrunder. Förbudet riktar sig mot behandling 

som innebiir fara för barnets personlighetsutveckling. Som exempel kan 

niimnas att föriildrarna systematiskt fryser ut barnet eller förlöjligar det. 

Medan förbudet mot kroppslig bestraffning har en klar innebörd, måste 

man. niir man skall bedöma vad som i övrigt iir kränkande behandling, falla 

tillbaka på allmiinna viirderingar om vad som iir förenligt med en god och 

kiirleksfull uppfostran med respekt för barnets person. Det får bli en uppgift 

för utredningen om barnens räll all under det fortsalla arbetet överviiga om 

det är möjligt och lämpligt all i lag i något hiinseende tillerkänna barn mera 

preciserade rättigheter gentemot sina vårdnadshavare. 

Placeringen av bestiimmelsen i foräldrabalkcn gör att den kommer att rikta 

sig till föräldrar och övriga vån.lnadshavare. Att, som har föreslagits av några 

rernissinstanscr, i annan lag infora en motsvarande regel för andra personi:r 

som har hand om barn finner jag inte påkallat. Jag riiknar med att den nu 

förordade bestämmelsen i praktiken kommer att uppfattas som en norm med 

giltighet för alla som har hand om barn. Jag kan också erinra om att 

bestiimmelscr som förbjuder kroppslig bestraffning och annan kränkande 

behandling av barn och ungdom finns i skollagen (1962:319), stadgan 

( 1960:595) för barnavårdsanstaltcr och stadgan ( 1960:728) mr ungdomsvårds

skolorna. 

Den föreslagna bestiimmclsen bör träda i kraft den I januari 1979. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

uppriillats förslag till lag om ändring i föräldrabalken. Förslaget bör fogas till 

regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 2. 1 

6 Hemställan 

Jag hemstiillcr att lagrådets y\lrandc inhämtas över lagforslagct. 

7 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemstiillan. 

1 Bilagan har utcliimnats hiir. Förslaget är likalydande med det som har fogats till 
prupusitionc:n. 
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liilaga I 

Sammanställning av remissyttrandena 

Allmänna s~·npunkter 

Utredningens förslag har fött etl gynnsamt mottagande under remissbe

handlingen. Till de remissinstanser som utan niirmarc kommentar har 

tillstyrkt eller lämnat förslaget utan erinran hör Stockholms tingsriitt. 

skoliiverstyrelsen. statens invandrarverk. Svenska kommunförbundet. 

sociala centralniimnden i Göteborgs kommun. sociala centralnämnden i 

Malmö kommun. sociala centralnämnden i Giivle kommun. Sveriges 

advokatsamfund och Folkpartiets kvinnoförhund. 

I det följande återges i sammandrag Je synpunkter som framförts av 

rem is si nsta nserna. 

I. I R.4: 

Utredningens förslag tillstyrks med anmärkande av följande synpunk

ter. 
Reuan meu utgångspunkt från gällande lagstiftning är det sjiilvklart att 

barn i princip åtnjuter samma rättsskydd i straffrättsligt hänseende som 

vuxna personer. De inskränkningar i detta skydd som nu och alltjämt bör 
komma i fråga beträffande barn. framstår ur min synvinkel sett möjligen som 
något problematisk i uen fortsatta rättstilliimpningen. Det kan ifrågasättas om 

inte lagstiftningen bör ge uttryck lör att det trots allt i fortsättningen hör 

finnas utrvmme för en skillnad mellan barn och vuxna vid bedömningen av 
kroppslig bestraffning eller annan kriinkande behandling. Detta skulle kunna 
ske genom en redigering av det f<.ircslagna lagbudet av innehåll att barnet inte 

får utsiittas för sådan kroppslig bestraffning eller annan kränkande behand
ling som är belagd med straff i brottsbalken. Härigenom skulle markeras att 

sådana förfaranden som inte anses straffbara eller stra!Tviirda skulle tydligt 

undantas. Jag syftar inte i första hand till några misshandelsfall utan nUrmast 
till att åtskilliga fall av hehandlig som fiir en vuxen miinniska skulle framstå 
som kriinkande och liven straffbara måste tålas av barn. I detta hiinseende vill 

jag också understryka skillnaden mellan smti harn och nästan vuxna. I 

informationshiinsecnde skulle ett dylikt tillägg knappast skada. Som jag har 

uppfattat förslaget iir det inte primiirt avsett att leda till en ökad kriminali
sering utan fr:in1st som en kodifiering av en uppfattning som nu mäste anses 
rädande i samhiillel. Det vore olyckligt för de r;i11svärdamlc myndigheterna 

om den föreslagna lagstiftningen skulle leda till en allt for utiikad frekvens av 

anm;ilningar som inte leder till fullbordad lagföring. Mitt förslag torde inte 
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v;1ra :itmat att undergräva lagstiftningens effekt n~ir det gäller att komma åt de 
allvarliga fallen dler att i största allmänhet åstadkomma en opinion i 
förevarande hänseende. 

I. 2 Hr.>l'rä11cn iil'l'f" Skåne och Blekinge: 

Hovriitten har i remissyttranden 15.2.1966 och 29.5.1972 över tidigare 
förslag till ändringar av fiiräldrabalken framhållit nödvändigheten av att 
statsmakterna intar en best~imt avvisande hållning till alla former av våld mot 

barn. Hovriitten betonade att ett lagstadgancle i ämnet bör ta sikte inte enbart 

på f~'siskt våld mot barn utan iiven beakta de psykiska problemen. Hovriitten 
har fortfarande denna mening och delar alltså den principiella uppfattning 
utredningens betänkande ger uttryck for. 

I remissyttrandet 1972 uttalade hovr~itten att effekten av ett icke straff
sanktionerat lagstaclgancle mot barnmisshandel kanske inte bör överskattas 

men att det som ett led i en välmotiverad opinionspåverkan inte heller kan 

avvisas. För elen händelse någon lagändring kunde anses behövlig anförde 

hovriitten att ett sådant stadgande inte bör ha en negativ innebörd utan ta 

fasta på de positiva krav som bör stiillas på vårdnaden om barn och uppfostran 
av barn. ---

Enligt hovriittens mening ger elen av utredningen åberopade undersök

ningen av antalet anmälda fall av barnmisshandel <Barn som far illa, 

Allmänna barnhuset 1975) visst belägg för att det alltjämt, inte bara hos 

allmänheten utan också hos de sociala myndigheterna. finns otillräcklig 

insikt om vilka uppfostringsmetoder som från samhällets synpunkt är tillåtna 
och Himpliga. I lovrätten anser därför. liksom utredningen. att ytterligare 
upplysning på området erfordras och all en lagbestämmelse kan bidra till att 
klarare markera samhällets totala avståndstagande frän våld som medel för 
uppfostran. För den tilltänkta allmänna föräldrautbildningen och för social

myndigheternas verksamhet torde ett uttryckligt förbud i föräldrabalken mot 
kroppslig bestraffning och annat våld mot barn vara av pedagogiskt värde. 

1-lovr~itten tillstyrker därför att i balken införes ett tillägg av den innebörd 

utredningen föreslagit. 

1.3 5)ocialstvre!sen: 

Socialstyrelsen (ir positiv till åtgärder som kan bidra till att skapa opinion 

mot användandet av våld vid uppfostran av barn. Styrelsen delar utred

ningens uppfattning att en bestiimmelse med förbud mot aga och annan 

kriinkande behandling bör införas i FB. 
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1.4 Lcinssrwcls1't1 i Ö.5tc1xii1/a11d1· lcin: 

Det torde idag vara en allmiint vedertagen uppfattning att våld inte får 
anviindas i umgiingel mellan miinniskor. Del iir sjiilvfallet viktigt. alt iiven 
lagstiftningen ger klart uttryck för den rättsuppfallning som råder i samhiillet. 
Samtidigt måste emellertid framhållas, au det i dagens samhiille finns en 
ambivalent inställning till aga som uppfostringsmedel. De nesta unga 
R.iriildrar ansluter sig visserligen till en barnuppfostran utan aga, men 
tillgriper iindå stryk som korrektionsmedel i utsatta och pressade situationer. 

Det Ur rn.:kså viktigt att framhålla. att barnen idag iir speciellt u1sa11a för den 
våldsincloktrinering som förekommer exempelvis inom massmedia, där 
våldet ofta ses som det enklaste siittet att lösa konflikter. Toleransen för våld i 
olika former ökar diirför tyvärr hos både barn och vuxna. I samhället finns 
des~ulom inbyggt ett strukturellt våld, som drabbar alla. Förslaget all införa 
agaförbud kan i bästa fall vara ett siitt att motverka dessa utvecklingslen
denser. 

FB:s inledande bestämmelser fastslår föriildrarnas ansvar och skyldigheter 
mot barnen i relativt allmänna ordalag. Även om föreslagen utvidgning av 3 § 

i första hand måste ses som fastläggande av ett allmänt synsätt, kan ett i lagen 
klart uttryckt agaförbud vara av odiskutabell värde. Lagändringen kan bli 
vägledande för annan lagstiftning som berör barnen inte minst därför att den 
ger uttryck för en grundläggande respekt för barnens integritet och egen
viirde. 

1.5 Länsåklagarmvndf~hetrn i Ös1rrg;;r/and1· län: 

- - - För egen del tror jag inte att efTekten av nu föreslagen bestämmelse 
blir etl minskat antal fall av barnmisshandel.jag tror inte på någon effekt alls 
av bestämmelsen. A andra sidan kan man väl ej heller framleta någon direkt 
negativ effekt av det föreslagna förbudet, varför någon anledning att motsätta 
sig bestiimmelsen ej kan anses förefinnas. Möjligen kan man tänka sig som en 
negativ effekt att man framdeles både i trängda och oträngda fall kommer att 
springa till polisen med anmälningar om barnmisshandel. när det nu blivit 
fastslaget att man på intet vis får kroppsligen angripa ett barn. Därigenom kan 
polis och åklagare komma att ta göra utredningar i större antal fall än tidigare 
och ~iven i åtskilliga fall där några förutsättningar for åtal for misshandel ej 
visa sig föreligga. En dylik elTekt av ett utökat angivelseraseri skulle på intet 

sätt vara önskvärd och en del helt omotiverade polisutredningar skulle kunna 
få ordentligt negativa konsekvenser för barnen i många fall. 

/ .n Juridiska Jäk11/fcrs11ämmlen t·id Uppsala 1111h·crsitc1: 

fakultetsnämnden tillstyrker det föreslagna tillägget till Föräldrabalken 6 

kap. 3 ~- Ett utlryckligt förbud mot "kroppslig bestraffning eller annan 
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kriinkande behandling" a\· barn innebär visserligen knappast någon egentlig 

föriindring av nuvarande riiltsHige. Alltjiimt kommer påföljden för öwrtrii

delse att friimst bero av Brottsbalkens regler om griinsen for barnmisshandel. 

!:°1t vara att v<hdnadshavarens upptriidande iiven kan medföra att han 

befinnes oliimplig som vårdnadshavare. Det föreslagna tilliigget kan dock ha 

viss pedagogisk betydelse. 

I. 7 /Jamom.1·or!!,.1·gruppen: 

Barnomsorgsgruppen anser sig inte i någon större omfattning kunna gå in i 

sakdiskussion om liimpligheten av att lagstifta om mrbud mot kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Enligt vår uppfattning har 

dock utredningen mycket snabbt dragit slutsatser som trots allt innehåller 

många aspekter. Ett frirhud mot aga bör ses i förhållande till övriga 

bestlimmclscr i föriildrabalken. Dessa bestiimmelser har i långa stycken en 

auktoritär priigel och ger en inriktning som vore synnerligen olycklig om de 

följdes bokstavligt. Vi anser det olyckligt att bryta ut frågan om aga från den 

totala genomgången. Eftersom redan i dag våld mot barn är förbjudet enligt 

brottsbalken inncbiir den föreslagna bestiimmelsen ingen större ändring i 

riittsliiget. Allmi.int kan sjiilvfallct hävdas att laghestiimmelser som ej kan 

övervak<1s och på vilka ej kan följa sanktioner är verkningslösa. Enligt vår 

uppfattning bör stor försiktighet med sådana lagbestiimmelser iaktt<1s. 

1.8 Sociala centralniimnd<'n i Stockholms kommun: 

Socialförvaltningen finner det - liksom förutvarande Stockholms barna

vårdsniimncl 1972 i yttrande över de riksclagsmotioner som yllerst föranlett 

nu f(ireliggancle förslag- angeliiget att det i lagen införs ett klart ullalande mot 

aga som uppfostringsmedel. El! uttryckligt förhud framstår snm motiverat 

såviil med hiinsyn till de ändrade målen fiir barnuppfostran bl. a. i målsätt

ningen för förskolan som med hiinsyn till riskerna för psykisk och fysisk 

skada av aga. Enbart uppställande av ett förbud - därtill inte straffsanktio

nerat - torde emellertid fä begriinsad verkan. då det giiller att eliminera <1gan 

som disciplineringsmetod. Agan har niimligen enligt vad som klarlagts bl. a. 

genom undersökningar vid kliniken för studium av barns utveckling och 

hiilsa på Karolinska sjukhuset en utomordentligt stark stiillning i föriildrarnas 

uppfostringspraxis. Föriildraväld mot barn iir alltji.imt regel. även om våldet 

naturligtvis inte i allmiinhet kan klassificeras som barnmisshandel. För att 

bryta en sådan massiv praxis fordras uppenbarligen utöver legalt förhud såviil 

insatser. vilka mer generellt kan påverka barnens livsmiljö i positiv riktning 

<se hiirom barnmiljöutredningens betiinkamlcn, hl. a. SOU 1975:30). som 

informativa och utbildningsmiissiga åtgiirder. 
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I. 9 Si11k1'lird1/iinalt11ingl'll i (iotlwu/1· k.111111111111: 

Sjukvårdsförvaltningcn tilhtyrkcr utredningens fiirslag - -- - Den töre

sl:igna lydelsen i FB innchiir en klar förbiittring ,iiimtört med tidigare lydelse. 
Under senaste decenniet har mcdarhetare vid BUP (Barn- och ungd1)mspsy

kiatriska kliniken) i sin fiireliisningsverksamhet regelhundet mött förfälrar. 

som i god tro hävdat att kroppsliga tillrlittavisningar iir niidviindiga och 

önskvärda. Den tidigare oklarheten vid tolkningen av FB har inneburit au 

fririildrar med denna uppfottning ansett den av dem försv;irade agan endast 

innehiira "obetydlig kroppslig tillriittavisning". 

Det iir viirdefullt att någon straffbestiimmelse ej anknyter till den 

fiireslagna bestiimmclsen i FB utan att liksom tidigare straflhestiimmelscrna i 

.3:e kap. 5 ~ brottshalken giiller. 

I de Wttare falkn iir det helt möjligt att anviinda sig av antingen frivilliga 

stiicl- och behandlingsi'itglirder eller tvångsingripanden enligt barnadrdsla

gens 25. 26 och 29 g med inriktning rå i första hand förebyggande och 

stödjande åtgiirdcr. 

Hittills har det varit så att man även vid llitta kroppsliga tillrättavisningar 

ibland kiilll sig tvingad att polisanm:ila. Detta strider mnt det allmiinna 

riittsmedvetandet. Det iir viktigt att samh;i!lets myndigheter när det gliller 

korrektionsmetnder tjiinar som ett gott foredöme. Dessa myndigheter 

uppfattas ofta av miinniskor som en övergripande fiiriildraauktoritet. 

\1yndigheterna fär då ej göra sig skyldiga till onyanserade pi\foljder som är 

otillhörligt smärtsamma och kränkande. I så fall gör de sig skyldiga till just 

sådana övergrepp som de i sin tur vill heivra. Denna analogi är så mycket 

mera tydlig niir man hetiinker erfarenheterna att de föriildrar som agar ofta har 

mera av kvarvarande okontrollerade impulser från harnclomen än foriifdrar 

med mera nyanserade uppfostringsmetoder. 

A andra sidan får myndigheterna ej avstå från resoluta ingripanden till 

skydd för barnet om förehyggandc och terapeutiska insatser ej leder till 
acceptabelt resultat. 

BUP i Visby anser ej att nuvarande riittspraxis. och än mindre socialut

redningens förslag till åtgiirder. innebiir ett sådant rättssk:vdd för harnet. Vi 

anser det ytterst angcHiget att utredningen av barnens rätt beaktar detta. 

I. In 1 'ästmanlands liim landsting: 

Ur barnpsykiatrisk synpunkt synes det f(ircslagna tilliigget i föriildrahalken 

vara ett önskviirt uttryck för instiillningen att samhiillet inte liingre kan gmlta 

att kroppsligt våld användes mot barn som uppfostringsmedel effer straff. 

Dess utformning kan också påverka hådc det allmiinna riittsmeclvetandet och 

opinionen. Formuleringen torde även innebiira krav på stöclåtgiircler från 

samhiillets sida för barnfamiljer i ökad utstriickning. 
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1.11 Ccnrcms kl•i1111ofiirh1111d: 

Centerns K vinnoförbu nd vill framhålla att aga av barn klart skall 

forhjudas Utredningens förslag 1illstyrkes alltså. 

Ri\lten att aga barn har diskuterats till och från under åren. Senast 1966 
hade Centerns Kvinnoförbund tillfälle att yttra sig i frågan. Vid det tillfallet 

sades bl. a.: "Det synes förbundet ändock nödv1indigt att ge ~ 3 en sådan 

lydelse att det klart s~igs ut att man avser såväl fysiska som psykiska 

skadeverkningar" vilket förbundet ~ivcn nu vill påpeka. Lagförslaget " ... 

eller annan kränkande behandling"" synes Hicka in de psykiska skadeverk

ningarna ~iven om det inte klart framgår. 

1.1 l Moderata samlingsparricrs kvinnof(irhund: 

Moderata Samlingspartiets K vinnoforbund delar uppfattningen att det i FB 
bör ingå normer för hur föräldrar skall förhålla sig till sina barn. 

En samh~illet genomsyrande instHll ning vad giiller normer för samlevnad är 

<llt våld och övergrcpr mellan miinniskor är förkastligt. Givetvis gäller detta i 

högsta grad samspelet mellan starkare och svagare, där den starkare måste ta 

på sig ansvaret att genom sill levnads- och handlingssiilt befästa denna 

insrnllning hos de svagare. Detta ansvar åvilar främst föräldrar och andra 

vårdnadshavare som har till uppgift att till barn förmedla samhällets etiska 

regler för samlevnad mellan människor. Det är av stor vikt att bestlimmelser 

ingår i FB som klart anger att aga eller andra övergrepp mot barn inte 

accepteras av samhället. Bestämmelserna måste få en sådan utformning att 

ingen tvekan kan råda. i domstolar, hos barnavårdande myndigheter. hos 

vårdnadshavare osv. om att fysiskt eller psykiskt våld eller övergrepp mot 

barn illlc kan godtas som uppfostringsmetod. 

I .13 St·er~r.:es socialdemokra/iska kvinnofi.irhund: 

Förbundet anser sig oreserverat kunna tillstyrka förslage! att i 6 kap. 3 ~ FB 
uttryckligen stadgas att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller 

annan kränkande behandling. Med den allt klarare insikten om hur 

betydelsefull den påverkan är som barnet utsätts för under uppväxtåren och 

de menliga följderna för barnet av att det utsätts för våld eller annan 

krlinkanclc behandling, rlicker det inte med att lagen först begrlinsat 

t!irlildrarnas riitt att aga sina barn för att sedan hell utmöns1ra den ur FB. Det 

lir heller inte tillfredsställande att i domstolarna tvekan råder huruvida 

gällande lag fortfarande tillåter vissa former av kroppsliga tillrättavisningar. 

Samhället måste klart markera sill avståndstagande från varje form av 

aga. 

l~tredningens förslag blir ett klart uttryck av att man vid fostran av barn 

inte skall använda kroppsliga bestmffningar eller andra kränkande åtgärder. 
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Enligt förbundets mening skapas h~irigcnom cll underlag för upplysning 
bland foriildrar och vårdnadshavare att harn inte får behandlas illa, att iiven 
!lilla hcstralTningar kan ge barn i alla åldrar chockupplevelser och leda till 

djupgående fdriindringar i personligheten. 

1.14 Srcnska ÅTinm11:1· ränsrcr(rirhund: 

Det ;ir på tiden att barnens riitt att slippa bli misshandlade fastslås i lag. Kort 
sagt, det iir angcHigct att i lagstiftningen ta in ett uttryckligt förbud mot aga 
som uppfostringsmedel. Man kan naturligtvis inte genom lagändringar 
reglera barnuppfostringsarbctet men det är viktigt att klart ta avstånd från alla 

typer av kroppsliga och andra fornedrande bestraffningar. 

1.15 Rädda Ramens riks(rirhund: 

Som cl! led i en internationell utredning om attityderna till "barn och 

våld". som Rädda Barnen finansierar, har nyligen 25 svenska barn berättat 
om sina erfarenheter av våld i den egna vardagsmiljön. Därav framgår att 
över 20 av dessa barn blivit kroppsligt bestraffade i hemmet en eller nera 
gånger. Barnens reaktioner på bestraffningar har varit starka och kvardröj
ande. De minns situationerna i detalj. Flera anser det "orättvist" att vuxna får 
slå barn och de skulle ha velat slå tillbaka men har inte "vågat" -den vuxne iir 
starkare. Någon som ofta fött stryk talar om "hat" till fadern som brukat slå. 
Ett par barn som blivit "vana" låter förstå att det ger dem ett övertag i 
kamratslagsmål på skolgårdarna. Med detta återgivande av vissa. låt vara 
mycket hegränsade rön, vill Rädda Barnen understryka vikten av, att en 
attitydföriindring till våldet mot barn som medel i uppfostran µåskyndas och 
att samhället medverkar hiirtill med klara bestämmelser som förkastar aga i 
uppfostran. 

Alltsedan 1949 har regering och riksdag tillsammans prövat olika lag

;indringar för att ge uttryck ål statsmakternas skepsis mot den tidigare tillåtna 
kroppsagan i hemmen. - - - Tolkningstvisterna har inte blivit mindre. 
Emellertid har varje lagändring aktualiserat en diskussion om barnuppfost
rans mål och medel, och förhoppningsvis har utvecklingen drivits åt rätt håll 
av en opinionsbildning, som utgått både från barnpsykologer, andra fackmän 
och insiktsfulla politiker. Det nu föreliggande förslaget, att barn inte får 
utsättas för kroppslig bestraffning, är på nytt ett resultat av sådan samverkan 
för att klarare än hittills uttrycka ett principiellt fördömande av kroppsaga 
som uppfostringsmedel. Rädda Barnens Riksförbund välkomnar en lagstift
ningsåtgärd som syftar till att precisera denna uppfattning. 
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1.16 H11smndl'rsf(irh1111der I lem och Samhälle: 

S_iälvfallet kan ifrågasättas huruvida en hestiimmelse i FB om förbud mot 

aga kan komma att rn någon reell effekt, då efterlevnaden inte kan 

kontrolleras. Det finns också anledning befara, att alltför många foriildrar iir 

helt okunniga om vad FB stadgar. Förbundet tillstyrker dock, att föreslagen 
flirhudsparagraf intages i FB, under fiirutsiittning att samtidigt beslut fattas 
om bred och kontinuerlig information. I detta sammanhang vill frirhundet 

kraftigt understryka vikten av att den nu föreslagna fhriildrautbildningen 
snarast hlir verklighet och att den läggs upp som en fortliipanc.le förberedelse 

för Lien vuxna rollen och anpassas efter åldrar, uthildningsnivåer och 
liv~situationer. 

J .17 R.iksfi"irh1111de1 lfrm och Skola: 

Att använda våld for att p<it\'inga en annan miinniska - harn eller vuxen -

sirn1 egna åsikter eller för att markera sitt missnöje strider mol !lem och 

Skola-rörelsens grundliiggancle miinniskouppfattning. Våld är demoralise

rande för både offer och giirningsman. Riksförbundet tillstyrker därför 
utredningens förslag. 

1.18 Föreningen Barnens R.ä11 i Samhäl/('I rHRJSJ: 

Inom Föreningen BRIS flarnens Riitl i Samhället, har vi sedan sju år arbetat 
främst med att skapa opinion mot misshandel och annan kränkande 
behandling av barn. Vi h:ilsar diirför med stor tillfredsställelse att utredningen 
Barnens Riitt i sitt förslag till iindring av FB vill införa en klar bestämmelse om 
förhud mol alla former <l\' kroppsliga bestraffningar eller andra kränkande 

handlingss:ill som medel i uppfostran av barn. 
Vi anser det också tillfredsstiillandc att hela frågan om påföljd i förslaget 

hiinskjuts till BrB och dess allmänna bestiimmelse om misshandel. Det vore 
olycklig\ om vårdnadshavare för barn skulle siirhchandlas i misshande\sfrå

gor. Övervåld mot och kriinkande behandling av annan person hör ges en 

likv;irdig behandling vare sig den giillcr barn eller vuxna. 

J .19 llire11inge11 Familj och R.ii11: 

Familj och Rätt tillstyrker utredningens förslag till lillägg. 

Förslaget iir en uppföljning av lagstiftarens intentioner alltsedan 1973 års 

iiktenskapsreform all via familjelagstiftningen ge kommande generationer ett 
hiittre samhälle iin dagens genom att föra fram nya viirderingar och försöka 

skapa en allmän opinion för dessa. 
Oavsett om man partipolitiskt kallar inriktningen progressiv eller reform is-
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tisk eller viiljer något annat mode-ord iir det för samhiillet viisentligt att 

lagstiftaren rå tvärpolitisk grundval företriider nytänkande och attitydforänd

ring. I vårt snabbt föriinderliga samhälle iir det av utomordentlig vikt att 

lagstiliningcn inom familjeriiW.:n inte får stanna vid föstsliillande av sedva

neriitt. ---

Föreningen lin ner det diirfor angeläget att den för ca 60 år sedan lagfästa. 

gamla svenska sedvanerätten att aga barn i uppfostringssyftc inte bara har 

utmönstrats ur lagtexten utan iiven uttryckligen förbjuds. Vi tror for den skull 

inte all "agan" i rvsisk eller psykisk form omedelba11 försvinner. 

Den psykiska agan medför många gånger mycket allvarligare effekter än 

den rent fysiska - siirskilt i fråga om bristande sjiilvkänsla. Föreningen kan 

samtidigt förstå men beklagar att den psykiska misshandeln kommit att få så 

litet utrymme i betänkandet. Vi ser det som ett uttryck för hur svår denna iir 

att rå grepp om och således också att definiera. Kroppslig aga iir lätt att kiinna 

igen oavsett barnets ålder men för psykisk aga finns ett brett register, som 

dessutom upplevs mycket olika beroende på barnets mognadsnid. Ett yngre 

barn förstår inte ironi utan känner sig oftast förvirrat och osäkert inför denna, 

likaså om det inte tas på allvar utan utsäus för respektlösa vuxenskämt. 

Att negligera och bemöta barn med tystnad gör dem ångestfyllda och 

olyckliga. Om barn gång på gång utsä!ls för besvikelser i form av brutna löften 

eller indragning av f6rmåner rubbas deras tillit till vuxna, och detta kan 

:tllvarligt skada möjligheten att i en framtid skapa nya relationer. 

Vi måste dock tyviirr vara medvetna om att i många familjer. där kroppslig 

iestraffning iir helt otänkbar. förekommer en kontinuerlig och subtil psykisk 

nisshandel. som helt kan bryta ner barnen. Där sådan utstuderad psykisk aga 

iörekommer blir det svårast att åstadkomma attitydändringar. 

Fysisk aga är förkastlig som uppfostringsmedel. Än mer förkastlig är ett 

mer eller mindre stående hot om aga. Mest förkastlig iir dock den psykiska 

agan. 

2 UtformninJ.!en av bestämmelsen 

:!. I Hm·riittcn iivcr Skåne och Blekinge: 

Vad gäller utformningen av den föreslagna besUimmelsen har hovrätten 

vissa erinringar. Utredningen har utan utförligare motivering valt ett 

uttryckssätt hämtat från skollagen och stadgorna för barnavårdsanstalter och 

ungdomsvårdsskolor. 

Uttrycket kroprslig bestraffning kan godtas. Det iir entydigt och mera 

tidsenligt iin ordet aga. Däremot är uurycket annan kr~inkande behandling 

oklart. Diirme<l avses enligt utredningen att ange att barn inte heller får 

utsättas för psykiska övergrepp. En klargörande motivering hade varit av 

2 Riksdagen J978!7<i. I sam/. Nr 67 
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viirde. Genom den föreslagna ordalydelsen införes clt begrepp utan säkert 

och avgränsat innehåll. Det läggs nu på den enskilde själv att bestämma vad 

som skall avses med kränkande behandling. Härigenom åstadkommes 

knappast en opinionspåverkan. Det måste också framhållas att den 

uppfostran som sker inom hemmet inte är av samma karaktär som den som 

äger rum i grupp i skolor och andra institutioner. Enligt hovrättens mening 

bör sålunda det valda uttryckssättet närmare preciseras så att dess innebörd 

står fullt klar. 

I sina tidigare remissyttranden har hovriitten föreslagit att bestämmelsen i 

6 kap. 3 § FB skulle innehålla att föräldrarna alltid skall iaktta barnets bästa, 

ge det trygghet och ett gott föredöme. Hovriitten är alltjämt av uppfattningen 

att ett v~igledande stadgande om vårdnadshavarens skyldigheter vid sin 

barnuppfostran främst bör ha en positiv innebörd. 

Det finns ingenting som talar mot alt vid en lagstiftning om förhud mot 

kroppslig bestraffning och annat våld mot barn också införa ett stadgande 

med detta innehåll. Hovrätten föreslår därför att 6 kap. 3 §föräldrabalken får 

följande avfattning: "Vårdnadshavare skall alltid iakttaga barnets bästa, giva 

det trygghet och ett gott föredöme. Över barnet skall utövas den uppsikt som 

erfordras med hänsyn till barnets ålder och övriga omständigheter. Barnet får 

inte utsättas för kroppslig ocstraffning eller annan kränkande behand

ling." 

Vid en lagstiftning enligt hovrättens förslag kan ifrågasättas om inte 

ordningsföljden av 2 ~ och 3 § i 6 kap. föräldrabalken borde kastas om. Det 

synes mest tillfredsställande att först ange grundläggande psykiska och 

därefter materiella krav på omvårdnad av barn. 

2.2 Skoliil"ers1yrelsen (SÖJ: 

Det raka besked som omformuleringen innebär gör det lättare att ge 

information till allmänhet, barn, ungdomar och föräldrar. Dock måste det 

alltjämt föras ett resonemang omkring innebörden av "kroppslig bestraff

ning". SÖ vill i detta sammanhang hänvisa till Gösta Walin, Kommentar till 

föräldrabalken. Stockholm 1971 s. 118. återgiven på s. 19 i betänkandet. Man 

hör skilja på en förebyggande åtgärd t. ex. i form av "'helt svaga fysiska 

ingrepp" för att hindra barnet från att råka illa ut och avsikten att genom 

fysiskt ingrepp utöva bestraffning. SÖ ser positivt på att omformuleringen 

innefattar även den psykiska skada barn kan ta både av fysiskt övergrepp och 

kränkande behandling på annat sätt. 

I kommentartext till lagen och i informationsmaterial bör den psykiska 

komponenten kraftigt understrykas. 
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:3.3 Socia/11rrd1l'11: 

Bestiimmelsen riktar sig formellt till vårdnadshavare även om utredningen 
avser att elen skall iakttas av alla som kommer i kontakt med barn. Avsikten 
med bestämmelsen kan då klarare komma till uttryck om den formuleras p<I 
följande sätt. "Vårdnadshavare är skyldig tillse att barnet inte utsätts för 
fysiska eller psykiska övergrepp eller annan kränkande behandling"'. Detta 
innebär då att varken vårdnadshavaren sjiilv eller andra far anviinda sådana 
uppfostringsmetoder. Bestämmelsen får d[irigenom en mer allmiin räck

vidd. 
Om det lagtekniskt inte går att införa en bestämmelse av ovanstående 

innebörd, biir frågan om sammanbocndes och umgängesberiittigades m. tl. 

skyldigheter gentemot barn tas upp och behandlas i utredningens fortsatta 

arbete. 
Utredningen framhåller att den har for avsikt att återkomma till utform

ningen av en bestämmelse om ett barns psykiska omvårdnad. Socialstyrelsen 
vill poiingtera vikten av att utredningen ingående behandlar denna fråga. 
Annars föreligger risk för att den föreslagna bestämmelsen i 6 kap. 3 ~ FB får 
slagsida åt det "fysiska" hållet. även om forslaget avses innefatta både fysisk 
och psykisk kriinkande behandling. Genom den av socialstyrelsen föreslagna 
formuleringen uts1igs tydligare att barnet inte tar utsättas för psykiska 
övergrepp. 

I ett särskilt yttrande som har fogats till socialstyrelsens remissvar anfört. f. 
byråchefen Gunnar Fahlberg: 

Som socialstyrelsen konstaterat i sitt remissyttrande är det rättsliga läget 
det att aga redan är straffbart iden mån det är att betrakta som misshandel i 
brottsbalkens mening. Utredningen har föreslagit ett "förhud" mot aga i 

IOr~ildrabalken utan att utvidga det stra!Thara området för misshandel i 
brottsbalken. Det iir emellertid felaktigt att kalla en regel ror ett forhud. till 

vilken inte finns kopplad någon sanktionsbestiimmelse. Om man vill ha en 
regel med motsvarande innehåll i fOriildrahalken bör den diirfor utformas som 
en skyldighet for vårdnadshavaren att bevaka barnets rätt att inte bli utsatt för 
olika former av kränkande behandlingar. Som socialstyrelsen angivit 
kommer regeln då automatiskt att medföra en skyldighet för vårdnadsha
varen att inte sjlilv utsätta barnet för olika former av bestraffningar eller andra 
kriinkande behandlingar. 

Om man däremot avser att införa ett agaförbud bör detta ske genom en 
utvidgning av det stra!Thara området i 3 kap. 5 ~ BrB. Av paragrafen bör då 

framgå att den som utsätter barn för sm~irta gör sig skyldig till misshandel 
tiven om smiirtan inte är så intensiv eller varaktig att den i dag är att anse som 
misshandel. Härmed inte sagt att varje övergrepp behöver stralTsanktioneras. 
En sådan regel kan med sk~il kallas för ett agaförhud. Bestämmelsen biir 
naturligtvis kompletteras med den av socialstyrelsen föreslagna regeln i 
föriildrahalken. 



Prop. 1978/79:67 20 

2.-1 l.ä11sstrrc/.11·11 i ÖstNgii1/a11d\ !ii11: 

Linsstyrelsen ifdgas:itter Wmpligheten av att ordagrant infora skollagens 

best:immelse om agafurbud i för:ildrabalkens privatriittsliga regelsystem. 

Linsstyrelsen mreslårtfomr att 6 kap. 3 ~ FB får följande lydelse: Vårdnads

havare skall utöva den uppsikt över barnet som :irerforderlig med hänsyn till 

barnets ålder och övriga omstiindighetcr samt diirvid utesluta aga eller annan 

kriinkande behandling. - Om barnets integritetsskydd anses böra tydligare 

framhiivas föreslår liinsstyrelsen en särskild regel. benämnd 3 a §av följande 

lydelse: Barnet får inte agas eller behandlas på annat kränkande sätt. 

2 .5 Svrnska k11mm1111/(irhundi't: 

6 kap. 3 ~ FB i dess nuvarande lydelse riktar sig enbart-till vårdnadshavare. 

Av motiveringen till kommittens förslag framgår att avsikten är att 

best:immelsen skall iakttas av alla som har hand om barn. Detta framgår 

emellertid inte av den föreslagna lagtexten. Den föreslagna bestämmelsen 

torde vara en sådan föreskrift, som enligt regeringsformen kr1iver stöd i lag. 

För att andra iin värdnadshavare skall omfattas av bestämmelsens innehåll 

bör det diirför enligt styrelsens mening i annan lag införas en motsvarande 

bestiimmelse, som riktas till dem som har hand om barn m.:h som inte 

omfattas av annan lagstiftning. 

2.6 I "ästmanlands läns tandsring: 

I utformningen av förslagets. 29 detaljtolkas aga som innefattande bl. a. i 

detta begrepp ett litet slag på handen. Den nu föreslagna bestiimmelsen 

innehiir att iivcn sådana uppfostringsmctoder är olämpliga. Detta stycke bör 

utgå. då det torde vara omöjligt att leva upp till detta krav för de nesta 

för:ildrar. 

2. 7 Fo/kf){lf"/il'ls kvinnotörhund: 

Syftet med utredningsuppdraget var att undersöka förutsiittningarna att i 

föriildrahalken införa en inte straff5anktionerad bestämmelse som gav klart 

uttryck för insWllningen att samhiillet inte liingre kan godta att kroppsligt 

våld används mot barn som uppfostringsmedel eller straff. Den bestämmelse 

som enligt förslaget införes i föräldrabalken giiller dock enbart vårdnadsha

vare. Förbundet anser att ett dylikt förbud mot aga borde giilla alla som har 

hand om barn. 

2 .8 Mod!' rata samlingspartil'ls kvinno(iirhund: 

utredningens betänkande finns ingen redovisning av utredningens 
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uppfattning om var gränsen går mellan aga, kroppslig bestrafTning och 
kroppslig tillrättavisning. Det finns inte heller i betänkandet någon redogö
relse för var man anser att gränsen går mellan psykiskt kränkande behandling 
av harn och annan behandling som trots att den strider mot barnets vilja syftar 
till att göra barnet medvetet om de begränsningar för handlingsfrihet i 
förhållande till omgivningen som omfattar alla människor i ett fungerande 

samhälle. 
Moderata samlingspartiets kvinnoförbund anser att det lir en brist i 

utredningens arbete att diskussioner kring dessa frågor inte redovisas i 
bctiinkandet. De normer för samlevnad som i vårt land för de ncsta är 
sjiilvklara i deras samverkan med människor utanför familj och trängre 
vänkrets iir inte alltid så självklara i umgänget med och uppfostran av barn. 
Många olika kulturmönster finns representerade i vårt lands befolkning och i 
ncra av dem är kroppslig hestraffning av barn ett godtaget uppfostringsme

del. 

3 Information om den nya bestämmelsen 

3.1 SkolöFers1vrclscn (SÖJ: 

Enligt SÖ:s mening iir det angelliget att så snart som möjligt besluta om 
författningsändringen, så att informationsverksamhet och utbildning kan 
starta utan onödigt dröjsmål. 

SÖ anser det vara viktigt att jämsides med information t. ex. i massmedia 
en kontinuerlig information/utbildning förs in i mödravårdscentralernas och 
harnavårdscentralernas verksamhet och att man därvid bör finna vägar att nå 
samtliga föräldrar. 

Föräldrar från andra !Hndcr och kulturer ställer sig ofta undrande inför vad 
de upplever som svenska uppfostringsmönster. I många fall saknar de 
kunskaper om svensk syn på barnuppfostran. 

Det är viktigt att information på invandrarspråken sprids genom tillgäng
liga informationskanaler i anslutning till laglindringen. Det lirockså viktigt att 
nyinnyttade invandrarfamiljer vid hoslittning i Sverige får information om 
lagar och bestämmelser som de har att iaktta. 

SÖ tillstyrker således utredningens förslag att särskilda informationsin
satser riktas till familjer med annan kulturbakgrund än den svenska. 

I anslutning till undersökningen om barnmisshandel (Socialstyrelsen 1969) 
infördes i kursplanerna att undervisning rörande misshandel skall ges 
blivande personal inom vårdyrken. 

Information till skolpersonal och elever är angeliigen. De bör stimuleras till 
diskussioner kring frågor som rör relationer människor emellan med målet att 

3 Rik1dagen 1978179. I sam/. Nr 67 
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söka motverka övergrepp och våld. Ett ansvar för denna information åvilar 
säviil lokala som regionala och centrala myndigheter. 

3.:! Snci11/srrrcl.w•11: 

Hur stor effekten av ett aga förbud blir är beroende av hur infimnationcn om 
den fiireslagna bestämmelsen når ut. Socialstyrelsen ser det som mycket 
angeHiget att informationen om att barn inte får utsättas Rir fysiska eller 
psykiska övergrepp når ut till alla. Styrelsen instämmer i utredningens 
uppfattning att frågan om olämpliga och Himpliga uppfostringsmetoder tas 
upp i förmdrautbildning enligt barnomsorgsgruppens förslag. Det är i detta 
sammanhang viktigt att det vid diskussioner om uppfostringsmetoder finns 
någon som iir kunnig i dessa frågor. 

Det iir siirskilt angeliiget att invandrargrupperna inte Himnas utanför. 
M;\nga invandrare har ett annat kulturmönster diir det är tillåtet att anviinda 
aga som uppfostringsmedel. Det är angeläget att information om bestiim
rnelsen sprids i undervisningen på olika utbildningsnivåer, t. ex. i grundsko
lan, i gymnasieskolan. i utbildningen till vårdyrken och till andra yrkes
grupper som har kontakt med barn. 

3.3 Starens inrnndran•crk: 

lnstiillningen till uppfostringsfrågor anses ha ett starkt samband med 

ursprungsmiljön. Undersökningar visar att den växlar mellan olika samhiills
grupper även i Sverige. En helt annorlunda kulturbakgrund kan ytterligare 
medföra andra synsätt på dessa frågor. 

Sker en lagändring enligt utredningens förslag måste alla foriildrar 
informeras om detta. Det kriivs speciella informationsinsatser för olika 
invandrar- och minoritetsgruppcr. För att informationen skall nå fram genom 
den av utredningen niimnda föräldrautbildningen behöver personer med 
im·andrarbakgrund och kunskap i invandrarspråk engageras. Invandrarorga
nisationer och invandrarpress kan vara lämpliga kanaler att fora fram 

information. 
Statens invandrarverk står gärna till förfogande för information och 

samråd. 

3 .4 Liinssrvrelsen i Ösrergiir/ands län: 

Liinsstyrelsen anser att ett agaförbud på kort sikt i första hand får 
psykologiska effekter. På Hingre sikt bör hcstämmelsen förhoppningsvis 
kunna bli direkt attitydpåverkande när det gäller inställningen till barnupp
fostran. Framför allt om diskussionen hålls levande och behovet av 
information i frågan uppmärksammas, exempelvis inom olika former av 
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fiiriildrautbildning, i likhet med vad utredningen fOreslår. 
Det måste samtidigt ses som mycket angeläget, att lagändringen följs av en 

fördjupad diskussion ang~knde innebörden av "kriinkande behandling" av 
harn, så att det psykiska våld som barn utsätts för också fokuseras och 

uppmärksammas. 

3 .5 Barnomsorgsgrupprn: 

Utredningen pekar i särskilt hög grad på invandrarnas uppfostring av sina 
barn. Självfallet skall invandrare informeras om att den svenska synen på 
barnuppfostran kan skilja sig från deras hemländers. Vi har dock uppfatt
ningen att ett så direkt utpekande av invandrare som sker i utredningen inger 

betänk I igheter. 
Utredningen betonar vikten och betydelsen av att en föräldrautbildning 

kommer till stånd. Man konstaterar att föräldrautbildning hör starta tidigt 
redan när grunden läggs till en självstiindig individ med omsorg om andra 
dvs. redan i förskoleåldern och skolåldern. Vi anser att förlildrautbildningen 
måste starta redan före barnets födelse vilket vi föreslagit i vårt betänkande 
om föräldrautbildning <SOU 1978:5). Självfallet är det så att under föräldraut
bildningen kommer att diskuteras bl. a. olika uppfostringsmetoder. Initia
tivet och innehållet skall dock bcstiimmas av deltagarna själva. Vi har därför 
inte föreslagit någon kursplan eller liknande. Vi har däremot vad beträlTar 
verksamheten vid mödra- och barnavårdscentralerna redogjort för vissa 
teman som kan bilda underlag för diskussioner. Vi har som målsättning för en 
allmän förlildrautbildning angivit 

Il att öka kunskaper 
2) att möjliggöra kontakt och gemenskap 
3) att skapa möjligheter till medvetenhet om och påverkan av samhälleliga 

förhållanden. 

Dessa mål avser sålunda en allmän föriildrautbildning som riktas till alla. 
För vissa grupper ex. invandrare måste speciella insatser göras från samhäl
lets sida. I dessa insatser ingår en ökad information om svenska förhållanden. 
Vi har dock noga poängterat att den föräldrautbildning som byggs upp skall 
baseras på respekt för invandrarnas kulturella identitet. Detta innebär 
sjLilvfallet inte att aga som uppfostringsmetod skall accepteras. 

Barnomsorgsgruppen har sålunda uppfattningen att de frågor som aktua
liseras i föräldrautbildning måste utgå från föräldrautbildningsgruppen själv. 
Vi har analogt med denna syn inte velat utgå från så kategoriska förutsätt
ningar som att det för att man skall kunna bedriva en föräldrautbildning är 
nödviindigt att lagen innehåller ett uttryckligt förbud mot kroppslig bestralT
ning, iiven om vi självklart instämmer i att kroppslig bestralTning inte är en 
lämplig uppfostringsmetod. 
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Barnnmsorgsgruppcn kommer att fortsätta sitt arhete med frågan om 

föräldrautbildning under barnets förskole- och skoltid liksom med en 

föriildrautbildning som riktas till alla i samhället. Vi tror att en bred dehatt om 

barn och harns villkor iir nödvändig. I denna debatt är frågor om metoder i 

harnuppfostran en given del. 

3.6 Sociala centralnämnden i Stockholm: 

Utredningen föreslår information genom massmedia och för:ildrauthild

ning. Socialförvaltningen vill i detta sammanhang betona vikten av konti

nuerliga insatser då sporadiska sådana ter sig otillriickliga för att nå det genom 

förbudet åsyftade målet, niimligen att inskränka vuxnas vi\ld mot barn. Med 

rätta framhi\ller utredningen betydelsen av att informationen kommer våra 

invandrare till del. eftersom ett stort antal av dem kommer från liindeL där 

aga utgör ett godtagbart och knappast ens offentligen ifri\gasatt medel i 

harnens fostran. Socialförvaltningen delar helt utredningens uppfattning att 

avvikelser friln det svenska- i vart fall det officiellt fastlagda-synsättet i fråga 

om aga som uppfostringsmedel inte kan godtas. Information om agaforhudet 

har betydelse även av det skälet att utlänning inte kan som stratTrihetsgrund

i det fall agan är att bedöma som misshandel enligt brottsbalken - i\heropa att 

det i hans hemland är tillåtet att slå egna barn. Enligt socialförvaltningens 

uppfattning bör fri\gan om särskilda informationsåtgärder tas upp även i fråga 

om vissa inhemska extrema religiösa grupper, vilka direkt propagerar förs. k. 

kärleksfull aga som systematiskt led i barnuppfostran. 

3. 7 Sociala C('l1tralnämnden i Göteborg: 

I hetänkandet uppmärksammas också invandrarharnens situation. 

Forskare, som arbetar med etniska frågor. har funnit att det sista man ger upp 

av sin kulturella bakgrund är just uppfostringsmönstret. Det krävs alltsi\ ett 

långsiktigt arbete att skapa en ändrad attityd hos invandrarföräldrar att aga ej 

är acceptabelt i det svenska samhället. Föräldrauthildning i Göteborg har 

hitintills. på grund av språksvårigheter, endast kunnat erbjudas finsktalande 

invandrare. Arbete pågår emellertid för att finna metoder att även nå andra 

grupper av invandrare. 

I betänkandet finns en förhoppning om att antalet fall av barnmisshandel 

kommer att minska i och med att ett förbud mot aga finns inskrivet i 

föräldrabalken. För att kunna förverkliga denna optimistiska instiillning 

kriivs fler aktiva insatser från samhällets sida iin ett allmänt agaförhud. 

Föriildrautbildning och utvecklande av olika psykosociala stöd- och behand

lingsmetoder är nödvändiga. Dessutom kan en kontinuerlig information 

rörande barns behov och utveckling lägga grunden till en opinion mot att 

använda handgripliga bestraffningar mot barn. Hos alla vuxna måste finnas 
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en beredskap att aktivt reagera mot att barn utsiitts for övergrepp i någon 

form. En ökad uppmiirksamhet måste också riktas mot de riskfaktorer som 
finns i barnets niirmiljö. Samhiillsplaneringen bör kunna inriktas på att bättre 
ta hiinsyn till harns behov av positiv kontakt med flera vuxna i sin omgivning. 
Barnet är ingens egendom utan allas tillgång. 

3.8 Sociala u'11Traf11äm11d<'11 i Afafmö: 

Enligt sociala centralnämndens mening är en lagändring inte någon garanti 
fiir en fiir:indring i den önskade riktningen. I fråga om aga synes därför den 
viktigaste frågan vara den av utredningen föreslagna informationen och 
fiir~ildrauthildningen. Endast genom åtgärder av denna typ kan den nödvän
diga attitydforiindringen skapas. Sociala centralnämnden efterlyser här dock 

en information som hör komma in redan under de avslutande åren i den 
obligatoriska skolan. 

3. 9 Si11kvårds/iim1/tningen i Got/ands kommun: 

Behovet av information och a!titydpåverkan är mycket stort. Det är 
nödvändigt med en kraftig satsning på en föräldrautbildning. Man måste då 
fortlöpande försäkra sig om att denna föräldrautbildning verkligen har en 
förmåga att förändra attityder i önskvärd riktning. Detta hör beläggas genom 
liimplig forskning. 

FörU!drautbildning måste kompletteras med förstärkta stödåtgärder åt 
föriildrar med egna problem som i olika grader kan äventyra deras barns 
ut veckling. Behovet av stödåtgärder i form av t. ex. psykologmedverkan på 
MVC BH. BVC och inom barnomsorgen framstår då som ytterst väsent
lig. 

3. I 0 Västman/ands fäns /andstin;:: 

Åtglirdcr i form av fåriildrautbildning, stödåtgärder åt föräldrar med egna 
problem som i olika grader kan äventyra deras barns utveckling, psykolog
medverkan på mödravårdscentraler. BB, barnavårdscentraler inom barnom
sorgen är exempel på väsentliga behov. Man måste vara medveten om att det 
fiir många människor iiven med god vilja iir svårt att leva upp till 

fåräldraroJlen. särskilt de som själva varit med om egna barndomsupplevelser 
av våld och förnedring och aktuella upplevelser, av trötthet, stress, isolering, 
utanförbnslor. 

Niir det giiller invandrare är frågan mera komplicerad än vad som framgår 

av betänkandets. 27. Beaktas bör att här fordras en konstruktiv dialog som 

kanske far sin fulla verkan först i nästa generation. 
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3.11 FolkparTiN1· hinno/lirbund: 

Förhundi.:l anser del viktigt att införandet av den föreslagna best~immelsen 

kombineras med en omfattande informations- och utbildningskampanj. 

Inom många kulturer ingår fortfarande aga som en del i ett invant 

uppfostringsrnönstcr. Genom invandring finns många av dessa kulturer i dag 

i Sverige. Det är ytterst angeläget att våra invandrare får ingående informa

tion om vår svenska syn på aga. Av denna information måste tydligt framgå 

att fysiskt och psykiskt våld aldrig kan tolereras oavsett kulturell 

bakgrund. 

Skall det föreslagna tillägget i föräldrabalken få någon större praktisk 

betydelse måste barnens rättsliga intressen tillvaratas av någon opartisk 

myndighet. Förbundet föreslår här att utredningen i sitt fortsatta arhete ges 

möjlighet att ta upp en diskussion om att införa en barnomhudsman. 

3.1 :! Moderata samlingspartiets kvinnn./lirbund: 

Införandet av den föreslagna kompletteringen av 6 kap. 3 § FB måste om 

den skall ha avsedd verkan, kombineras med en massiv informationsinsats, 

som förklarar innebörden i bestämmelsen. Denna information bör riktas inte 

hara till föräldrar och vårdnadshavare, utan även till alla dem som i 

institutioner, domstolar. myndigheter, förvaltningar och andra samhälls

organ kommer i kontakt med barn och barns problem. Informationen bör 

förmedlas genom alla de organ som kommer i kontakt med föräldrar och 

andra vårdnadshavare och dessutom genom massmedia. 

Ett viktigt komplement till denna informationsinsats är införandet av 

föräldrarådgivning, där föräldrar och andra vårdnadshavare ges möjlighet att 

diskutera och söka lösningar på de problem som de upplever i sin 

fostrarroll. 
Information och fåräldrarådgivning skall utformas i en medvetenhet om 

att de som har kontakt rned barn önskar finna konstruktiva vägar till att lösa 

konnikter mellan sig och barnen. Konflikter är oundvikliga, i alla nära 

relationer. De är en del av livet självt. Information och rådgivning måste 

inriktas på att ange sådana konstruktiva vägar ur konflikter som kan bidra till 

en utveckling hos den enskilda individen och klargöra vilka konsekvenserna 

blir för barnen och för relationen mellan barn och fostrare av sådana åtgärder 

som i något avseende kränker barnen. 

Det ~ir, enligt förbundets mening, oerhört viktigt att inte skuldbelasta de 

föriildrar och vårdnadshavare som i dag gör sitt allra bästa för att inte skada 

eller förkväva sina barn, vare sig fysiskt eller psykiskt, men som iindå ibland 

upplever att de misslyckas med att nå en sådan målsättning. 
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3. 13 Si·cr(~n socialdl'mokratiska kvi1111of(irh1111d: 

Dt>n informationskampanj, som utrt>dningen skisserar kring lag:indringen, 

iir enligt förbundets åsikt nödvändig för att förslagets innebörd skall nå ut i 
vida kretsar 1lL·h inte bli någon pappersreform. Behovet av att foriildrautbilcl
ningen startar tidigt, redan i förskoleåldern i form av förberedelse får 

vuxenroll, föriildraskap och gemensamt ansvarstagande för barn. kan inte 
nog understrykas. En speciell inriktning av information till invandrarfamiljer 

iir också nödviindig. Specialinsatser behövs i synnerhet för dessa grupper med 

ot'ta helt andra uppfostringstraditioner än de svenska. 

3.14 S\'cnska kl'innors vänsterflirbund: 

Vi vill understryka behovet av en massiv information om att all slags 

kroppslig bestraffning och annan förnedrande behandling faktiskt är straff

bar. siirskilt till invandrare. vilkas kulturmönster ofta kan omfatta mer 

auktoritära uppfostrings metoder. och andra mindre privilegierade grupper. 

som kan ha svårt all tillgodogöra sig allmiint riktad information. Dessutom 
måste en väl utbyggd föräldraupplysning ge kunskaper om andra alternativ 

till barnuppfostran. 

När det gäller den typ av aga, som är att betrakta som regelrätt misshandel 

är utredningen alltför optimistisk i sin syn på att antalet misshandelsfall kan 
sjunka genom ett förbud mot aga. Utredningen har i dessa fall i för hög grad 

utgått från att misshandel skulle vara en rationell åtgärd som led i 
uppfostringsarbetet. Man har inte tillräckligt beaktat de ekonomiska och 

psykosociala faktorer. som kan utlösa barnmisshandel. För att undvika dessa 
i sig extrema. men tyvärr ofta förekommande fall behövs långt mer än ett 

förbud mot aga. Det har visat sig att föriildrar som misshandlar barn ofta 
befunnit sig i mycket pressade situationer ekonomiskt, socialt och att de levt i 
segregerade miljöer. 

3.15 Riidda Ramens riksf(irhund: 

De sakkunniga har själva definierat sitt uppsåt med förslaget på ett 
oantastligt sätt: man vill skapa underlag för att upplysa såväl föräldrar som 
andra om att barn inte får behandlas illa. 

Det är ett utmärkt underlag får den föräldrautbildning som f. n. utredes i 
annan ordning och som utredningen om Barnens Rätt fäster förhoppningar 
vid som också Rädda Barnen delar. Den bristfälliga kunskapen om barnets 
fysiska och psykiska behov är inte mindre påfallande därför att den så ofta 1ir 

omedveten hos dem som blivit föräldrar. För en djupare förståelse av 

barndomens betingelser krävs genomgripande attitydförändringar som 
måste förberedas redan hos den helt unga miinniskan. Det är alltså väldiga 
uppgifter. som väntar framöver, på att fylla ut förväntningarna kring den 
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lagtext som de sakkunniga nu har föreslagit och som Riidda Barnen hiirmed 

tillstyrker. 

3.16 llusmorsf(irhundet Hem och Samhälle: 

Förbundet delar utredningens uppfattning, att effektiv och kontinuerlig 

upplysning om betydelsen av barns uppväxtvillkor måste komma till stånd 

for att skapa en fast opinion mot det våld i olika former som blivit allt 

vanligare och möter både barn och vuxna såväl i det verkliga livet som i den 

underhållning som bjuds. Bristande kunskaper om de framtida psykiska och 

(vsiska risker de barn löper som under uppväxtåren utsätts for övergrepp 

måste undanröjas genom medveten och kontinuerlig information, som går ut 

till alla och med utnyttjande av alla de kanaler samhället kan förfoga över. 

Förbundet understryker vad i utredningen anförts, att risk finns, att barn som 

utsatts for våld från fostrarnas sida som vuxna kan komma att betrakta våld 

som en naturlig metod att driva igenom sin vilja. En sådan inställning 

mot verkar samhällets strävan mot ett absolut avståndstagande från våld i alla 

former. 

3.17 Riks/örhundet Hem och Skola: 

Vad avser utredningens avsnitt om föräldrautbildning som ett värdefullt 

instrument för information om lämpliga och olämpliga uppfostringsmetoder 

önskar förbundet fästa uppmärksamheten på möjligheterna att utgå från 

aktiviteter i skolan/institutionen som är gemensam för föräldrar och barn. 

I det av riksförbundet under flera år begärda obligatoriska ämnet Samlev

nadskunskap skulle barn och föräldrar kunna vinna en ömsesidig kunskap av 

stor betydelse. Ett sådant pedagogiskt inslag innebär med sannolikhet också 

ett stort framsteg i strävandena att nå de föräldrar som för närvarande inte 

aktivt går in i samarbetet hem-skola. I utvecklingen av denna ide kring 

foräldrautbildning i skolan måste problemet med förlorad arbetsförtjänst 

lösas. 

3.18 Föreningen Barnets räl/ i samhället (BRIS): 

Vi är eniga om -och har på många olika sätt påpekat -att det är nödvändigt 

med en intensifierad informationsverksamhet för samhällets förändrade 

grundinställning till barnuppfostran och till de uppfostringsmål som man vill 

främja. Föräldrautbildning är då ett av de viktigaste instrumenten som vi 

arbetar med för att åstadkomma detta. Vi hoppas därför mycket på det förslag 

till första avsnitt av en utbyggd föräldrautbildning som just lagts fram for 

socialdepartementet av Barnomsorgsgruppen. Men vi vill ändå starkare än 

vad som skett i förslaget från Barnens Rätt-utredningen trycka på behovet av 
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att man redan i förskola och skola tillsammans med föriildrar och Hirare med 
harnen hearbeiar attityder till våld barn emellan och till våld i uppfostran. 
samt över huvud taget arbeta för goda relationer mellan barn och vuxna. 
Utredningen pekar i detta sammanhang siirskilt på de problem som föreligger 
hland invandrargrupperna och ger en osedvanligt skarp beskrivning av den 
innebörden att vi i Sverige inte kan godta ett kulturmönster som bygger på aga 

som uppfostringsmedel. 
Inom BRIS har vi dock den erfarenheten att det iiven inom den svenska 

kulturtraditionen finns kvar en sådan syn och att icke obetydliga grupper i 

vårt samhiille iinnu hävdar t. ex. starkt auktoritiira uppfostringsideologier. 
Det iir därför ytterst viktigt att man tidigt får möjlighet alt komma in i en 
utvecklande dialog om dessa frågor. s<hiil med de små och uppviixande 
barnen som med derns föräldrar. Den vägen är siikert också den effektivaste 
när det gäller att. såsom utredningen hävdat och citerat (s. 17) Hovriitten över 
Skiine och Blekinge, informera om och skapa kunskap och forståelse för de 
positiva krav som bör ställas på vårdnadshavare för att barnen i deras vård 
skall få möjlighet till en god utveckling och en stimulerande barndom. 

3. JCJ Fiireningcn Fami(j och Rärr (foR): 

FoR instämmer med utredningen att information och utbildning iir av stor 
vikt och betydelse. Tyvärr ger betänkandet inte annat iin allmiinna anvis
ningar om möjligheten att utnyttja massmedier. mödra- och barnavårdscen
traler, den obligatoriska skolan (för- och grundskolan) samt den speciella 
invandrarundervisningen. 

Som FoR inledningsvis framhållit är det viisentligt att lagstiftaren fram
träder som föregångsman och attitydskapare inom familjerätten. Utan ett 
konkret och långsiktigt utbildningsprogram förändras inga attityder. allra 
minst inom ett så känsligt område som familjelagstiftningens. där invanda 
mönster och ibland även fördomar påverkar sinnena utan all vi ens sjiilva i-ir 
medvetna om det. Lagiindringar i sig själv medför inga attitydförändringar. 
Det finns alltför många exempel på detta i samhaml med de senare årens 
fömiljerältsreformer. Det har också visat sig att det inte riicker med att 
lagstiftaren skisserar ett utbildningsprogram om det inte samtidigt anslås/ 
anvisas medel. 

FoR delar uppfallningen att föräldrautbildningen måste starta redan i 
förskoleåldern. bl. a. kanske som en motvikt till attityder från det egna 
hemmet, och sedan stegvis fortsätta upp i vuxen ålder. 

U ndervisningsformerna i får- och grundskolan liksom i vuxenutbild
ningen måste diskuteras oi.:h troligen delvis utformas av centrala instanser. 
Alla torde vara överens om all gamla tiders sedeliirande berättelser inte har 
mycket att ge. Det iir viktigt att finna undervisningsformer som på cll aktivt 

sätt engagerar, t. ex. rollspel och andra former av dramatik. oavsett ålder. 
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Samtidigt måste man inse all i dag ~ir det ännu relativ\ m !lirare som har 

tillr;ickliga kunskaper inom dessa områden. Även om det på vissa skolor 

finns enstaka Hiran: som har tilliignat sig denna metodik, torde det med 

rådande klassföarsystem på låg- och mellanstadiet ställa sig svårt all 

organisera liirarbytcn. Medverkan utifrån synes ofrånkomlig även om denna 

kriivcr ökade ekonomiska resurser och trots svårigheten finna lämpliga 

handledare. 

Fiiriildrautbildningen i vuxen ålder, dvs. från 20-årsåldern och uppåt, borde 

enligt f-oR ocksä vara ett obligatorium. Blandade samtalsgrupper för män och 

kvinnor meJ handledare - försöksverksamhet har visat att det senare är en 

nödvändighet - skulle ges möjlighet ta del av varandras erfarenheter med 

förhoppningsvis ökad insikt som resultat. Inom överskådlig tid finns inte 

ekonomiska resurser fiir ett dylikt obligatoriurn. 

Utredningen har pekat på möjligheten att Higga foriildrautbildningen i 

anslutning till mödra- och barnavårdscentralerna. Den begrlinsade torsöks

verksamhet som ägt rum är inte entydigt positiv. Det har bl. a. visat sig att det 

hittills i huvudsak är kvinnor som deltar och att där saknas de kvinnor som 

det känns siirskilt angeläget att nå. 

Vill vi acceptera könsuppdelad föräldrautbildning finns för männens del 

möjligheten att denna tillsammans med samhällskunskap läggs in i värn

pliktsutbildningen. Det är allmänt kUnt att motivationen för ämnet samhälls

kunskap inte är siirskilt stor på högstadiet och alt en fortbildning skulle vara 

bra i 20-årsåldern. Yiirnpliktsutbildningen måste dock i så fall förlängas vilket 

kriiver en ekonomisk resursförstärkning. - - -

Oavsett vilka utbildningsvägar lagstiftaren väljer iir det uppenbart att 

avscviirda belopp måste anslås för alt intentionerna med lagändringen skall 

förverkligas. 

Massmedias möjligheter alt skapa bestående allitydförHndringar får inte 

överskattas. En annonsering i pressen och på TV:s "Anslagstavlan" om att 

"från I jan. 1979 får barn inte utsättas for kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling" blir inte annat än informativ. Artiklar och program 

om barnmisshandel är som regel inte heller av sådan karaktär att de föriindrar 

synsättet inom den egna familjen. De avfärdas lätt med kommentaren "så här 

går det inte till hos oss". 
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LAGRA DET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid sammantr~ide 

1978-11-06 

31 

Nänarande: justitierådet Hesser, regeringsrådet HamdahL justitierådet 

Höglund. justitierådet Hesslcr. 

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 7 september 1978 

har regeringen pii hemst:illan av statsrådet Romanus hcslutat inhiimta 

lagr:\dets yttrande över förslag till lag om ändring i förmdrabalken. 

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Bertil 

fkdahl. 
Förslaget föranleder fi.ijande yttranden inom lagrådet. 

Hesscr och I hig/1111d: 

Det remitterade förslaget innebär, att till nuvarande bestiimmelse i 6 kap. 

3 ~ föriildrabalken om plikt för vårdnadshavare att utöva uppsikt över barn. 

som står under ha.ns vårdnad, fogas en ny bestämmelse av innehåll. att barnet 
inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Ett sådant förhud sägs i remissprotokollet utgöra det första steget i en allmän 
översyn av de regler som rör vårdnaden om barn. Den närmare betydelsen i 

rättsligt hänseende av elen föreslagna bestämmelsen synes dock inte hell 
kl:!rlagcl. 

Paragrafen fick sin nuvarande lydelse genom lagfodring år 1966. Som skiil 
för det nu foreslagna tillägget anfcirs i remissprotokollet, att det rent rfötsligt 
är något osäkert i vilken utstriickning liittare handgripliga tillrättavisningar av 
barn är straffbara. Bland annat har det yppats tveksamhet om räckvidden i 

straffrättsligt hänseende av 1966 års lagändring. Frånvaron av en bestäm
melse i foriildrabalken som uttryckligen förbjuder handgripliga tillriittavis
ningar s~igs ha av många föräldrar uppfattats så, att viss rätt till aga finns, 
något som anses innebiira en allvarlig fara. i det att en sådan uppfattning liitt 
banar väg for skadligt våld mot barn. 

Med den nya bestämmelsen avses att undanröja all tvekan om att en 
bestraffningsåtgiird mot barn iir brottslig, om motsvarande handling mot en 

annan person iir straffbar som misshandel enligt brottsbalken. Det har dock 
inte ansetts påkallat att straflbelägga övertriidelse av bestämmelsen utöver 

vad som redan följer av brottsbalkens regler. 

Den rättsliga betydelsen av den föreslagna lagiindringen blir, secld mot 
bakgrunden av vacl som förekom i 1966 års lagstiftningsiirende, au det klart 
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siigs ifriin att s~1dan misshandel som i och för sig skulle bedömas som 
riiusstridig ;1ldrig kan till rn\gon del p;I grund av aganderätt anses tillåtlig niir 
den utii\'as av v(irdnadshavan: mol barn. Men lagiindringen har en liingrc 

gäende innebörd. För att misshandel i brottsbalkens mening skall föreligga 

kriivs att den kroppsliga stiirningen ej varit alltför lindrig eller hastigt 

övergående !Beckman m. tl .. Brottsbalken I. 4 uppi. 1974. s. 156). Det 

föreslagna tilliigget i lliriildrabalken innebär enligt vad som anförs i remiss

protokollet förbud mot varje handling som medför att barnet tillfogas 
kroppsskada eller smiirta, ii\'en om störningen är helt lindrig eller hastigt 

övergäende. Till den del bestiimmelsen sålunda går utöver det straflbara 

omriidet tår den betydelse l'riimst som pedagogiskt stöd i strävandena att 
iivertyga tliriildrar och andra om att inga former av våld får vara medel i 

barnens fostran. 

Vad nu sagts om kroppslig bestraffning äger sin motsvarighet i fråga om 

annan krUnkande behandling som avses i den föreslagna bestiimme\scn. 

Vi Wmnar förslaget utan erinran. 

/-/amdahl och I/ess/er: 

I remissprotokollet anför föredragande statsrådet. att det rent rättsligt är 
ni.l.got osiiken i vilken utstriickning liittare handgripliga tillräuavisningar av 

barn iir straffbar<i. Bl. a. har det yppats tveksamhet om riickvidden i 

straffriittsligt hänseende av 1966 {trs lagändring. Enligt föredragande stats

rädet uppfattar många foriildrar nog föriildrabalkens tystnad så, att viss rätt till 
aga finns. Så llinge det inte stär helt klart att våldsanviindning i barnupp
fostran inte far förekomma i nägon form, kan det enligt fOreclragandc 
statsrådets uppfattning bli svårt att komma till rätta med elen verkliga 

(allvarliga) barnmisshandeln. 

Föredragande statsrådet anför vidare att med den i lagrådsremissen 
föreslagna nya bestämmelsen det inte kan råda någon tvekan om att en 
bestraffningsåtgärd mot barn ~ir brollslig. om motsvarande handling mot en 
annan person iir straffbar som misshandel enligt brottsbalken. Att straflhe

liigga överträdelse av besrnmmelsen utöver vad som redan foljer av 

brottsbalkens regler är däremot inte påkallat. anför fördragande statsrådet och 

tillägger. att som har framhållits under remissbchandlingen skulle det säkert 

vara olyckligt om det allmänna ingrep eller kunde ingripa med lagföring och 

straff mot varje, iin s;'i ringa övertriidclse av ett förbud mot aga. 

Dessa uttalanden synes motstridiga. A ena sidan skall våldsanvändning i 

varje form vara liirbjudcn i barnuppfostran, å andra sidan iir det inte påkallat 
att straftbclägga övertriidelse utöver vad som redan följer av brottsbalkens 

regler och det betecknas som olyckligt om det allmänna kunde ingripa med 
lagföring och straff mot varje överträdelse av ett agaförbud. 

Laglindringcn 1966. varigenom 6 kap. 3 ~ foriildrabalken fick sin nuvarande 
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lydelse, överensstiimmcr med cl! a\· riksdagen antaget förslag som avvek frC111 

det förslag som genom proposition förelad..:s riksdagen. \led den antagna 

lydelsen åsyftades enligt första lagutsko!lct, vars utlåtande läg till grund för 

riksdagens heslut, att utrymme inte skulle ges för tolkningen att s{1dan 

misshandel, som i uch för sig skulle hcdiimas som riiltsstridig. pi\ grund av 

agandcriitten kunde anses tillåtlig om den uti.ivades av vårdnadshavare mot 

harn. Stadgandet utformades diirför så att den straffrihetsgrund som 

agandcriitten kunde innebiira helt utmiinstrades. Emellertid tillfogade 

utskollet, alt det ej torde ifri1gakomma att. som föreslagits i motioner, genom 

lagstiftning förklara även obetydliga tillriittavisningar lagstridiga !NJA Il 

1966 s. 617 fl. 
Det av ril\sdagen antagna lagförslaget föredrogs i lagradet. Med hiinvisning 

bl. a. till första lagutskollets sistniimnda uttalande yttrade tre ledamöter av 

lagrådet, att i fråga om liittare handgriplig tillriittavisning en riittstilhimpande 

myndighet kunde finna sig bmnad i någon ovisshet om lagiindringcns 

riickvidd. En ledamot ansåg att tillriittavisning i form av helt svaga fysiska 

ingrepp var att anse som tillåten iiven efter ikrafttriidandet av lagiindringen 

(NJA Il 1966 s. 619). 

Tveksamhet kan således, såsom anförs i remissprotokollet, föreligga niir 

det gäller riittsenligheten av helt obetydliga kroppsliga tillriittavisningar. Den 

oklarhet som kan föreligga undanröjs dock inte genom det nu f'öreslagn<1 

tillägget, eftersom övertriiclclse inte straffbeliiggs utöver vad som redan följer 

av brottsbalken. För att misshandel i brottsbalkens mening skall föreligga 

kriivs att den kroppsliga störningen ej varit alltför lindrig eller hastigt 

övergående !Beckman m. Il., Brottsbalken I, 4 uppi. 1974, s. 156). 

Med 1966 års lagiindring avsågs att klarlägga, att en misshandel som i och 

fiir sig iir straffbar enligt brottsbalken inte kan bli rättsenlig diirför att den 

uti\vas mot harn il\' dess v<lrdnadshavare. I den mån ovisshet i detta 
hiinst:end..: det oakti!t alltjiimt li'ircligger iir det föreslagna tillägget ägnat att 

undanröja varje tveksamhet. Vad nu sagts gäller även for andra stralföara 

giirningar mot harnet som kan anses innefattade i orden '"annan kriinkande 

behandling'". Någcm riittslig betydelse utöver vad nu angivits har den 
föreslagna lagiinclringcn icke. 



Prop. 1978179:67 

Utdrag 

PROTOKOLL 

3-l 

vid regcringssammantriide 

1978-11-16 

!\ärrnrande: Statsminister Ullsten, ordförande, statsråden Sven Romanus. 

J'vlundcbo, \Vikström. Friggebo. Wirtcn. Huss. Rodhe, Wahlberg, Hansson. 

Enlunu, Lindahl. Winther. De Cieer. Cars, Gabriel Rom~mus. Tham. Bonde

stam. 

Fiirt>dragande: statsrådet Sven Romanus 

Proposition om förbud mot aga 

Föredraganden anmäler lagråckts yttrande 1 över förslag till lag om ändring 

i föriildrabalken. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Två av lagrådets ledamöter har lämnat förslaget utan erinran. samtidigt 

som de har gjort uttalanden om den föreslagna bcstiimmelsens närmare 

betydelse. Jag kan IOr min del ansluta mig till dessa u11alanden. 

Också de två andra ledamöterna i lagrådet har kommenterat förslagets 

innebörd och diirvid framhållit att lagändringen har begriinsad rättslig 

betydelse. Yttrandet ger mig endast anledning att uttala att den föreslagna 

best~immclscn bör kunna få ett betydande värde som ett medel att päverka 

föriildrars handlande iivcn till den del bcstiimmelsen går utöver det straffbara 

området. 

Hemställan 

Jag hems@lcr att regeringen föreslår riksdagen 

att anta det av lagrådet granskade lagförslaget. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden 

har lagt fram. 

I Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammanträdc den 7 sertemh<:r J 978. 


