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Legitimt och illegitimt  
våld mot barn

Under 2006 blev många människor i Sverige djupt upprörda och 
förfasade sig över det så kallade Bobbyfallet. En tioårig pojke hade 
avlidit och kastats i en sjö sedan han under lång tid misshandlats 
ytterst brutalt av sin mor och styvfar. Följden blev att en social  
haverikommission tillsattes för att utreda när barn utsätts för dödligt 
våld, enligt ett beslut som fått namnet lex Bobby. 

Grovt våld mot barn väcker idag enorm uppmärksamhet i media 
och får allmänheten att undra om vi lever i ett aldrig tidigare skådat 
barbariskt och grymt samhälle – ett samhälle där oerhörda brott 
begås mot de mest värnlösa och svagaste individerna. 

För att förstå samtiden och den värld som omger oss kan ett his-
toriskt perspektiv vara till hjälp. Det är så lätt att ta till den gamla 
klyschan det var bättre förr i tiden eller det omvända det var värre 
förr – klichéer som sällan visar sig stämma vid närmare efterforsk-
ning. För det mesta är det inte så enkelt att man kan påstå att det 
var bättre eller sämre förr i tiden. Bilden av det förflutna är oftast 
komplex och mångfacetterad – en del var bättre, en del var sämre, 
en del var annorlunda och en del skilde sig inte så mycket från hur 
det är nu. Med hjälp av historisk forskning kan man avtäcka delar 
av det förgångna. Men man måste vara medveten om att det är just 
delar av livet, tänkesätten och tillvaron i en annan tidsepok som 
kan återges. Den totala och sanna bilden av en svunnen verklighet 
kan aldrig skapas. Med hjälp av källorna kan jag som historiker 
lägga delar av ett pussel, men eftersom många pusselbitar aldrig 
kan hittas blir bilden ofullständig. Jag får små glimtar av livet och 
tillvaron i det äldre samhället, glimtar som jag tolkar med hjälp av 
historievetenskapens verktyg. 

Denna bok är ett försök att visa på en lång tidsaxel – från 1600-talet 
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till nutid – hur man i lag och rättspraxis, allmän debatt och hos folk 
i allmänhet har sett på våld mot barn. Det långa tidsperspektivet har 
valts för att jag vill belysa förändringar i uppfattningen av våld mot 
barn. Den bakre tidsgränsen har satts vid reformationen. Skälet till 
detta är flera: Luthers tankegods som då började spridas innehåller 
bland annat idéer om barnuppfostran och aga. Rättsväsendet professio-
naliserades och den så kallade judiciella revolutionen, som egentligen 
var en process, påbörjades under 1600-talet. Sverige fick en enhetlig 
rättskipning som utövades av experter, inte som tidigare av lekmän. 
Hovrätterna tillkom för att utöva tillsyn över de lägre domstolarna 
och för att döma i grova brottmål. Som historikern Eva Österberg 
har påtalat, övergick rättshanteringen från ”förhandlingsrättvisa” som 
låg nära lokalsamhällets ord och verklighet till ”expertisrättvisa” där 
staten alltmer blandade sig i de rättsliga processerna som en tredje 
part. Rättsutövandet blev mera avlägset och svårbegripligt för män-
niskorna i lokalsamhället. Från att tidigare ha syftat till kompensation, 
förhandling och förlikning mellan privatpersoner kom det rättsliga 
nu att framförallt inrikta sig på dom och straff.1 

Med begreppet barn avser jag i denna undersökning personer som 
är under 15 år gamla. Avgränsningen har valts mot bakgrund av att 
man från medeltiden och fram till det moderna samhället ansågs 
vuxen vid denna ålder, man hade konfirmerats, var straffmyndig 
och ansågs mogen att ta eget ansvar.2 

En annan avgränsning är att jag i stort sett enbart tar upp våld 
som utövats av föräldrar och andra personer som haft fostransansvar 
för det drabbade barnet. Det är i dessa fall det är möjligt att studera 
gränsdragningen mellan tillåtet våld i syfte att tillrättavisa och otill-
låten misshandel. Endast personer med fostransansvar hade rätt att 
aga barn. Om andra människor slog ett barn ansågs handlingen 
alltid illegitim, vilket framgår av några rättsfall som jag tar upp i 
den följande texten.

Det övergripande syftet med denna studie är alltså att ge ett historiskt 
perspektiv på uppfattningen av vad som var tillåtet och otillåtet fysiskt 
våld mot barn. Undersökningen fokuserar på aga och misshandel. 
Andra våldsbrott som barnamord, det vill säga mödrars dödande 
av nyfödda oäkta barn och barnkvävning, behandlas inte här. Dessa 
kategorier har undersökts i min tidigare forskning.3 Inte heller så-
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dana händelser som kan kategoriseras som olycksfall, exempelvis 
vådaskjutningar eller trafikolyckor behandlas. 

En generell fråga är naturligtvis den om syftet med våldet. Det 
jag vill rikta fokus och uppmärksamhet mot är emellertid föränd-
ringen i inställningen till våld mot barn i samhället. Jag menar att 
en förändrad syn på våld mot barn framförallt märks i inställningen 
till gränsen mellan legitimt och illegitimt våld som uppfostringsme-
del, det vill säga aga. För att klarlägga dessa förändringar på en lång 
tidsaxel undersöker jag i princip tre olika slag av källmaterial: 

1. Lagarna, de kodifierade uttrycken för samhällets syn med effekter 
för rättspraxis. 

2. Diskursivt material som debatter, rådgivningsmaterial och poli-
tiska utspel.

3. Rättspraxis genom rättsfall om våld mot barn spridda över tid – för 
att se vad som i alla tider setts som otillständigt våld, respektive 
hur gränsen mellan legitimt och illegitimt våld har förflyttats.

Det är alltså inte våldet i sig som jag vill studera, utan hur det har 
tolkats och uppfattats i lag, rättspraxis, allmän debatt, rådgivnings-
litteratur och hos folk i allmänhet. Jag vill kartlägga hur samhället 
har hanterat uppsåtligt våld mot barn, var man har dragit gränsen 
mellan det legitima och det illegitima och när man har förmått att 
uppfatta barnet som offer för en brottslig gärning. Frågan är alltså 
när barn som utsatts för fysiskt våld uppfattades som brottsoffer. Vid 
vilken grad av våld ansåg omgivningen och myndigheterna att ett 
barn drabbats av en brottslig gärning? 

I nutidens Sverige ägnas stor uppmärksamhet åt brottsoffer. Det 
moderna samhället har vad man kan kalla en brottsofferdiskurs. 
Debatt kring brottslighet och kriminologisk forskning fokuserar 
numera ofta på just brottsoffren. Men själva begreppet brottsoffer 
som språklig konstruktion är av förvånansvärt ungt datum, som 
historikern Eva Österberg visat i boken Offer för brott. Genom 
en sökning på Svenska Akademiens ordboksredaktion och dess 
excerptsamling har Österberg funnit att det sammansatta ordet 
brottsoffer började användas först under 1970-talet. Vid samma tid 
föddes idén att inrätta brottsofferjourer till hjälp och stöd för män-
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niskor som utsatts för brott. Bakgrunden till denna utveckling finns 
bland annat i den feministiska rörelsen under 1960- och -70-talen. 
I vad som har kallats våldtäktsdebatten vid mitten av 1970-talet 
protesterade feministiska debattörer mot att dömda våldtäktsmän 
fick medicinsk och psykologisk hjälp medan våldtäktsoffren läm-
nades därhän med sin ångest och smärta.4 En särskild myndighet 
– Brottsoffermyndigheten – inrättades 1994 med uppgift att betala 
ut brottsskadeersättning till brottsoffer som inte kunde få ersättning 
av gärningsmannen, att finansiera forskning kring brottsoffer och 
att sprida kunskap om brottsoffer.

Det är dock högst sannolikt att man i rättsliga sammanhang långt 
tidigare än själva begreppet brottsoffer myntades hade förmågan att 
urskilja den ena parten i en rättsprocess som offer för ett brott. Marie 
Lindstedt Cronberg och jag själv har i den ovan nämnda studien Of-
fer för brott, undersökt detta inom några brottskategorier. Lindstedt 
Cronberg visar till exempel att vid incest kunde man redan under 
1700-talet se den ena parten som helt eller åtminstone delvis offer 
för brott även om lagen ända fram till 1937 betecknade båda par-
ter som brottsliga vid incest.5 Vid våldtäkt förmådde man mycket 
tidigt, redan under medeltiden, uppfatta kvinnan (fram till 1984 
var våldtäkt könsbestämt och endast kvinnor kunde drabbas) som 
brottsoffer. Men beviskraven var då liksom nu synnerligen höga. En 
kvinna som inte lyckades bevisa våldtäkt riskerade under 1600- och 
1700-talen att dömas för delaktighet i sedlighetsbrott.6

Frågan om förmågan att urskilja en oskyldig människa, ett brotts-
offer, är särskilt intressant i en tid då visst våld mot barn var tillåtet, 
ja rent av påbjudet. 

Med det långa tidsperspektivet blir det också möjligt att få en 
uppfattning om när, hur och varför gränsen för straffvärda gärningar 
mot barn har förskjutits. Den svåraste, men inte desto mindre tänk-
värda frågan är den om varför förändring har skett. Det är intressant 
att konstatera att Sverige var det första land i världen som införde 
totalförbud mot fysiska bestraffningar av barn 1979 – ett förbud som 
väckte stark opinion i många andra länder. Går det att finna svar på 
frågan varför just Sverige? Finns det historiska rötter som pekar fram 
mot att Sverige skulle bli pionjärland inom detta område – något 
som skiljer det från andra länder?
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Vad man uppfattar som våld är historiskt betingat, föränderligt 
och alltså, enligt min mening, en kulturell konstruktion. I linje 
med den nederländske antropologen Anton Blok vill jag också 
framhålla att våldet har en kulturell mening. Självfallet har vålds-
handlingar en individuell aspekt – enskilda människor skadas och 
utsätts för svåra lidanden. Den enskilda individens upplevelse av 
smärta och förnedring kan man inte bortse från. Men våldet ger 
också uttryck för viktiga komponenter i den kultur där det utövas. 
Våld är ett sätt bland många som kulturen kommer till uttryck på 
och genom att undersöka våldsbrott och tolka dem som kulturellt 
betingade handlingar kan vi få kunskap om så mycket mera än 
den enskilda våldshandling som analyseras.7 Våldet måste alltså 
sättas in i ett vidare sammanhang och tolkas mot bakgrund av 
den rådande kulturella kontexten. Genom att undersöka vålds-
handlingar mot barn kan vi alltså få veta något om vilka tankar, 
värderingar och föreställningar om sådana handlingar som fanns 
i det äldre samhället.

Själva begreppet våld kan underkastas en begreppshistorisk 
analys, något som historikern Kenneth Johansson har gjort på 
ett förtjänstfullt sätt i artikeln ”Makt, våld och besinning” från 
2004. Här visar Johansson att under medeltiden hade begreppet 
våld en vidare betydelse än idag. Våld var en benämning dels för 
makt-välde-kraft (latinets potestas-potentia) och dels för att ange 
någons rättighet (auktoritet) att göra något. Därutöver innefattade 
det medeltida våldsbegreppet samma innebörd som vi vanligen 
ger det idag, det vill säga gärningar som omfattas av någon form 
av fysiskt våld, latinets violentia. Med tiden har alltså våldsbe-
greppet snävats in och aspekterna av makt, kraft och auktoritet 
har skalats bort. Kenneth Johansson diskuterar också vad som är 
våldets motsats och kommer fram till att besinning, att behärska 
sig, återvinna sinneskontrollen, överväga andra möjligheter och 
i bästa fall avstå från våldet är det begrepp som bäst lämpar sig 
som motsats till våld.8 

Även Eva Österberg har i en intressant artikel diskuterat vålds-
begreppet. Hon analyserar våldet i de gamla isländska sagorna, 
berättelser som av den moderna forskningen har uppfattats som 
skildringar av ett typiskt våldssamhälle. Våldets motsats blir i denna 
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analys hos Österberg vänskap och hon framhåller att såväl våld som 
vänskap är relationella begrepp. Både våld och vänskap förutsätter 
att minst två människor är inblandade och att aktiva gärningar ut-
förs – våldet kräver fysisk aktivitet och vänskapen behöver positiv 
uppmärksamhet, ömsesidiga gåvor och återkommande bekräftelse 
för att upprätthållas.9

Idag uppfattas allt fysiskt våld mot barn som misshandel. När jag 
använder begreppet barnmisshandel ansluter jag mig till den nutida 
definitionen och låter det omfatta alla typer av våld mot barn. I det 
äldre samhället gjorde man skillnad mellan aga och misshandel. Aga 
som utfördes på anvisat sätt betraktades som ett tillåtet och ibland av 
staten föreskrivet medel för uppfostran medan annat våld tolkades 
som misshandel. Visst våld mot barn var alltså tillåtet medan annat 
var förbjudet. Eva Österberg och Dag Lindström har konstaterat att 
det redan under medeltiden fanns tydliga gränser för hur mycket våld 
man fick utöva mot barn i fostrande syfte. Deras forskning klargör 
att kroppsliga bestraffningar inte fick leda till fysiska skador och att 
sådana bestraffningar enbart fick tillgripas för att tillrättavisa och 
lära in gott uppförande, inte för att hämnas på det felande barnet. 
Att våld i form av kroppsstraff var tillåtet betyder inte att allt våld 
var godkänt. Det fanns en tydlig gränsdragning mellan lagenlig 
aga och brottslig misshandel – mellan legalt och illegalt våld inom 
familjen, skriver Österberg och Lindström.10

I det tidigmoderna samhället rådde alltså en positiv attityd till 
begränsat våld i fostrande syfte. Denna inställning började förändras 
under 1800-talet. Historikern Marie Lindstedt Cronberg har i sin 
forskning om husbondeväldets undergång analyserat husagadebatten 
vid 1800-talets mitt. Hon skriver att: ”I debatten om husagan bröts 
en äldre positiv hållning till våldet mot en nyare där agan i stället 
uppfattades som en fysisk kränkning. Våldet omtolkades från husaga 
till misshandel.”11 Då gällde det husbondens rätt att aga tjänstefolket. 
Bland tjänstefolket kunde även finnas barn eftersom det var vanligt 
att flickor och pojkar tog sin första tjänst redan i tolvårsåldern. Rät-
ten att aga de egna barnen ifrågasattes ännu inte.

För att göra det långa tidsspannet mera hanterbart och över-
skådligt har jag valt att disponera texten i följande tre faser eller 
tidsperioder: 
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1. Fram till ca 1750 – tiden före upplysningen och moderniteten, 
före det ökade befolkningstrycket och den vetenskapliga utveck-
lingen. 

2. Ca 1750–1900 – på väg mot det moderna och vissa nya idéer, 
men före demokrati och folkhem. En period med proletarisering, 
urbanisering och ökad fattigdom etc. 

3. Ca 1900 till nutid – ett skede med Rädda barnenrörelsen, demo-
krati, folkhem, välfärdsstat och globalisering etc.

Källmaterialet 
Lagtexter

Undersökningen omfattar som jag redan nämnt flera olika typer av 
källmaterial. Källans art och ursprung har betydelse för hur den ska 
värderas och hur den kan tolkas av historiker. Följande avsnitt ger 
en kortfattad översikt av det källmaterial som studien bygger på.

Lagtexter, stadgor och olika typer av förordningar är normativa 
texter – kortfattade och kärnfulla formuleringar som anger hur 
något bör vara eller vad som är förbjudet. Det är viktigt att vara 
medveten om att lagar och regler är just normativa och att de 
inte återger hur det verkligen är i praxis – i det levda vardagslivet. 
Normerna är rättesnören – förhållningsregler som människorna i 
samhället bör sträva efter att efterleva. Relativt ofta råder konsensus 
– befolkningen accepterar normerna och efterlever dem någorlunda 
väl. Den brittiske kulturhistorikern E. P. Thompson har påpekat 
att det måste råda ett visst mått av samförstånd och acceptans 
kring lagarna, annars kan de inte upprätthållas i det långa loppet. 
Om lagstiftningen upplevs som orättfärdig protesterar människor 
genom att överträda reglerna eller göra uppror och statsmakten 
måste då för att bibehålla sin legitimitet anpassa lagarna så att de 
bättre stämmer överens med vad som kan kallas den allmänna 
rättsuppfattningen.12 Alltför hårda, orättvisa eller partiska lagar 
gräver så att säga sin egen grav. Men även när normer och lagar 
upplevs som legitima sker avvikelser och överträdelser – man vet 
hur man bör göra men kan eller vill inte alltid bete sig i enlighet 
med reglementet. Detta är oerhört viktigt att vara medveten om 
när man använder lagtexter som historiskt källmaterial. Om man 
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