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This study intends to find out how the cooperation between the involved authorities functions at 

existing crimes current sexual exploitation of children less than fifteen years. The study focuses on 

the legal process, and informants' experiences in connection with cooperation between authorities, 

resources, and the CRC. The cooperation is analyzed by Max Weber's social acts, actor and 

structure, power and power resources, institutionalization, church and Christianity as an institution 

and the New Testament. 

The framing of question is: How do the interviewees perceive the investigative process? How do 

the respondents perceive the cooperation of the authorities involved? What difficulties are identified 

out of the respondents view in the process? How does each person interviewed describe their work 

with the CRC? How do the interviewees believe that the sexual abuse of children gives priority by 

the community?  

One of the conclusions in our study is that the cooperation between the authorities is not to 

satisfaction, and that the cooperation is influenced by what means each authority has to act. The 

authority to act is made possible according to the organization's marginal’s, which also sets the 

limits based on the financial resources available for work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Det kommer alltid att finnas fula gubbar- En studie kring rättsprocessen och myndigheters 

samverkan gällande sexuella brott mot barn. 

Författare: Jenneli Pedersen & Jenny Lindgren 

Nyckelord: Sexuellt utnyttjande, barnkonventionen, barnombudsmannen, rättsprocess, samarbete.  

  

Föreliggande studie har för avsikt att ta reda på hur samarbetet mellan de inblandade instanserna ser 

ut, vid brott gällande sexuellt utnyttjande av barn under femton år. Studien fokuserar på 

rättsprocessen och informanternas upplevelser i samband med samarbetet mellan myndigheter, 

resurser och barnkonventionen. Samarbetet analyseras med hjälp av Max Webers sociala 

handlingar, aktör och struktur, makt och maktresurs, institutionalisering, kyrkan och kristendomen 

som institution och nya testamentet.  

Frågeställningen är: Hur upplever intervjupersonerna utredningsprocessen? Hur upplever 

intervjupersonerna samarbetet mellan de inblandade instanserna? Vilka svårigheter identifieras utav 

respondenterna i processen? Hur beskrivs arbetet med barnkonventionen utifrån respektive 

intervjuperson? Hur anser intervjupersonerna att sexuella övergrepp mot barn prioriteras i 

samhället?  

En av slutsatserna är att samarbetet mellan instanserna inte är till belåtenhet och att samarbetet 

påverkas av vad respektive myndighet har för handlingsförmåga. Handlingsförmågan möjliggörs av 

organisationens handlingsstruktur som också är den som sätter ramarna utifrån de ekonomiska 

resurserna som finns att tillgå för arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vi vill tacka samtliga personer som ställt upp på en intervju. Barn- och ungdomspsykiatrin, 

åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialförvaltningen och barnombudsmannen, utan er hade 

föreliggande studie inte varit möjlig.  

En särskild hälsning ägnar vi vår fantastiska handläggare, Thomas Knoll. 

Tack för att du guidat och ställt upp för oss genom uppsatsens gång. Du har visat stort engagemang 

för vårt arbete även vid obekväm arbetstid helgdagar, tack! 

 

Tack alla!  

Jenneli Pedersen & Jenny Lindgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disposition 

 

Uppsatsen har åtta kapitel. Det inledande kapitlet lyfter fram problematiken och beskriver syftet 

med vår undersökning och problemformulering, samt uppsatsens fokus.  

Bakgrunden i kapitel två, ger läsaren en beskrivning av intervjupersonerna och de myndigheter som 

forskningen behandlar. Kapitlet avser att ge läsaren en inblick i hur processen och samarbetet ser ut. 

I kapitel tre belyses den historiska kontexten samhället har i förhållande till sexuella övergrepp och 

hur lagarna förändrats genom historien.  

Kapitel fyra beskriver de teoretiska utgångspunkterna som använts för analys av det insamlade 

materialet. 

I det femte kapitlet ges läsaren en förståelse för forskningsprocessen. Forskningsmetoden och 

uppsatsens urval och tillvägagångssätt presenteras här.  

Kapitel sex syftar till att ge förståelse för hur intervjupersonerna arbetar i en utredning kring 

sexuella övergrepp mot barn. Avsnittet lyfter fram respondenters tankar om situationen och belyser 

de svårigheter som kan urskiljas utifrån respektive deltagare. Materialet presenteras utifrån de olika 

teman vi utgick ifrån vid intervjuerna. 

Det sjunde kapitlet belyser vikten av att samarbeta i utredningar om sexuella övergrepp mot barn. 

Myndigheternas samarbete analyseras och beskrivs utifrån den valda teorin med syftet att lyfta fram 

en sociologisk vinkel på begreppen aktör och struktur. Hela materialet analyseras ur ett sociologiskt 

perspektiv. För att läsaren ska förstå vad det innebär, måste denne få vetskap om de underliggande 

värderingar som införlivas i en ständigt pågående process. Därför belyses också den historiska 

processen och samhällsynen med begreppen institution, patriarkat och jämlikhet.  

I kapitel åtta lyfts forskarnas personliga tankar fram och en diskussion kring problemet med förslag 

på vidare undersökningar görs.  
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Kapitel 1- Inledning 

Inledningen avser i första hand att belysa att det faktiskt förekommer sexuellt våld mot barn i 

Sverige. Vår önskan är att ni läser och reflekterar över siffrorna och tar åt er allvaret i kommande 

text. Vi vill att ni bär med er vetskapen om att i vår stad, i allas städer och kommuner, finns det flera 

barn som utsätts för sexuellt våld, främst i barnets trygga miljöer där förövaren nästan aldrig är en 

person som vanligtvis skulle misstänka. Siffrorna är hämtade från brottsförebyggande rådets 

kriminalstatistik 2009.  

”År 2008 anmäldes 1 900 fall av misshandel mot barn i åldrarna 0–6 år till polisen. Det är en 

ökning på 23 procent jämfört med föregående år 2007.”  

 ”År 2008 ledde 30 procent av de anmälningarna till beslut i åtalsfrågan. Med detta menas att 

åklagaren har kunnat binda en person till brottet och där åklagaren sedan har åtalat, utfärdat 

strafföreläggande eller meddelat åtalsunderlåtelse.”  

”År 2008 anmäldes totalt 3 898 fall av våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande samt 

sexuellt ofredande mot barn under 15 år.”  

”År 2008 var uppklarningsprocenten på våldtäkt mot barn 55 procent, Sexuellt tvång mot barn 

under 15 år hade en uppklarningsprocent på 46 procent och i fallen annat sexuellt ofredande 

mot barn var det endast 36 procent som blev uppklarade”  

 

Brottsutvecklingen för sexualbrott mot barn under femton år har under flera år varit en stigande 

trend i statistiken (Brottsförebyggande rådet, 2008). En ökning av det sexuella våldet mot barn i 

Sverige är oroande och man vet att det förekommer i en ofantligt större mängd än vad statistiken 

kan visa. Som ett av de första länderna i världen anslöt sig Sverige år 1990 till barnkonventionen 

och har som skyldighet, tillsammans med de nästan två hundra andra länder som åtagit sig att följa 

barnkonventionens stadgar, att skydda varje enskilt barn mot sexuellt utnyttjande. Trots det kan 

barn som utsätts för sexuella brott ha svårt att få sin röst hörd i det rättsliga systemet (Fridh och 

Norman, 2005) 

Det är särskilt oroande att sexualbrotten gällande barn har låg åtalsfrekvens, uppklarningsstatistiken 

för sexualbrott visade 2008 att inte mer än femtio procent av de anmälningar som kommer in blir 

uppklarade. Personuppklaringen varierar för de olika sexualbrotten och för sexualbrott mot barn 

under femton år där förövaren var en närstående till offret, låg uppklaringen på trettiofem procent 

(Brottsförebyggande rådet, 2008). En annan oroande faktor som försvårar att de utsatta barnen får 

sitt skydd tillgodosett, är den låga anmälningsfrekvensen (SOU, 2001). Mörkertalen för dessa brott 

styrs av olika faktorer i samhället, dels i vilken mån barn själva kan berätta vad de blivit utsatta för 

samt huruvida de blir trodda, men också i vilken utsträckning de personer som får barnets 

förtroende faktiskt beslutar att polisanmäla händelsen (Brottsförebyggande rådet, 2008).  

För att barn ska skyddas mot förbrytelser som övergrepp och för att samhället ska kunna följa upp 

de krav som de åtagit sig, krävs att myndigheter som är involverade i en utredning samverkar för 

barnets bästa. Med ovanstående bakgrund är det viktigt att undersöka vad som görs i kommunerna 

för att upprätthålla löftet om barnens rättigheter och belysa respektive myndighets syn på sin insats 

och vad som eventuellt borde ändras.  
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1.1 Syfte 

Föreliggande studie har som syfte att undersöka hur rättsprocessen kring sexuella övergrepp på barn 

under femton år ser ut, samt att analysera den samverkan som krävs mellan myndigheter i den 

aktuella frågan. 

 

 
1.2 Problemställningar 

 Hur upplever intervjupersonerna utredningsprocessen? 

 Hur upplever intervjupersonerna samarbetet mellan de inblandade instanserna? 

 Vilka svårigheter identifieras utav respondenterna i processen? 

 Hur beskrivs arbetet med barnkonventionen utifrån respektive intervjuperson? 

 Hur anser intervjupersonerna att sexuella övergrepp mot barn prioriteras i samhället?  

 

 

1.3 Problemformulering 

De senaste årens ökning av sexuellt våld mot barn är oroande och särskilt då mörkertalet är stort. 

Sverige är anslutet till FN:s barnkonvention, vilket innebär en skyldighet att bland annat skydda 

varje barn mot sexuellt våld, men även se till att utredningsprocessen sker till barnets bästa. Med 

detta i fokus ska föreliggande studie belysa hur de olika myndigheterna arbetar i 

utredningsprocessen, samt skapa en uppfattning om vad myndigheterna gör för att upprätthålla 

löftet om barnens rättigheter enligt barnkonventionen. 

”Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, 

bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra 

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; 

(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;  

(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.”  

(Barnombudsmannen, 2010). 
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Kapitel 2 - Bakgrund  

2.1 Sexuella övergrepp  

Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av 

en annan person (Rädda Barnen, 2006). Med uttrycket barn menas i enlighet med FN:s konvention 

om barns rättigheter, varje människa under arton år (Nordström & Thunved, 2008). 

2.2 Representation av myndigheterna  

Åklagarmyndigheten  

Den intervjuade inom åklagarmyndigheten har varit åklagare i femton år, bland annat hos 

riksåklagaren. Åklagaren arbetar med relationsärenden och barnärenden, inklusive sexuella 

övergrepp. 

Åklagarmyndigheten är sedan januari 2005 en myndighet som sammanfattar alla åklagare i hela 

Sverige. Åklagarmyndigheten har cirka 1200 anställda och däribland räknas landets 850 åklagare. 

Myndigheten är uppbyggd med trettionio åklagarkammare i Sverige vilka leds utav en 

chefsåklagare. Åklagarkamrarna har vanligtvis ett geografiskt arbetsfält som motsvarar ett helt län 

där de samarbetar med polisen, som vanligtvis genomför de praktiska utredningarna när brott har 

begåtts. En åklagares huvuduppgifter är att leda förundersökningen om brott, besluta om åtalsfrågan 

och föra talan i domstol (Ekbom, Engström, & Göransson, 2010). När brottsoffret är under arton år 

är det åklagaren som leder förundersökningen och målet är att få fram tillräckligt med bevis som 

räcker för att kunna väcka åtal (Åklagarmyndigheten, 2010). Reglerna som anger hur rättsväsendet 

skall arbeta i utredningarna finns reglerade i rättegångsbalken. Vid förundersökningar då offret är 

under arton år och brottet riktas mot offrets liv, hälsa, frihet och frid bör förundersökningen 

bedrivas särskilt skyndsamt och utredningen skall vara avslutad senast inom tre månader (2006, s. 

RB23:3a§). 

Polismyndigheten 

Den person som i studien företräder polismyndigheten har varit polis i trettio år. Intervjupersonen är 

kriminalkommissarie på utredningsroteln och har hand om sexuellt utnyttjande av barn och vuxna 

samt barnmisshandel i nära relationer. Kriminalkommissarien är processledare i hela länet för 

kvinnovåld och brott i nära relation. 

I Sverige finns det tjugoen polismyndigheter, varje län har en polismyndighet som opererar inom 

sitt polisdistrikt. Polisdistriktet styrs utav en länspolismästare som ansvarar för polisverksamheten 

inom sitt distrikt, men för ledningen av polismyndigheten utses av regeringen en polisstyrelse. 

Strukturen på myndigheten varierar då polisstyrelsen själva bestämmer över sin organisation. 

Förutom länspolismästaren och biträdande länspolismästare så finns det en stab, en 

länskriminalavdelning och en ordningsavdelning. Polisens mål är att minska brottslighet och öka 

tryggheten i samhället, det är deras uppgift att se till att den som begår brott, ställs inför lagen. Med 

undantag av förvaltningslagen, är polislagen den i huvudsak viktigaste lagen att arbeta med. Varje 

år utfärdar regeringen ett regleringsbrev som talar om vilka mål polisen skall uppfylla under det 

kommande året (Ekbom, Engström, & Göransson, 2010).    
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Socialtjänsten  

Den intervjuade från socialtjänsten är en av tre teamledare på områdesenheten på 

socialförvaltningen. På områdesenheten görs utredningar på barn från noll till tjugo år.   

Socialtjänsten är en statlig organisation i Sverige som verkar för den sociala välfärden och den 

enskildes rätt till god hälsa, vård och omsorg.  Socialtjänsten är varje kommuns ansvar vilket gör att 

strukturen på organisationen kan variera. Myndigheten bygger på fyra grundlagar: socialtjänstlagen, 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt 

lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagens så kallade 

portalparagraf sammanfattar verksamhetens värdegrund som utgår från demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet. Socialtjänsten har som uppgift att utreda barnets behov av stöd och hjälp i 

ett helhetsperspektiv. Socialtjänstlagen innefattar numer en tydlig hänvisning om barnperspektiv i 

alla utredningar kring barn samt definitionen att med barn menas varje människa under arton år. 

Hur utredningarna skall gå till finns reglerat i § 50 SoL. Med utredning menas ”all den verksamhet 

som syftar till att göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i ett ärende” (Nya 

sociallagarna, 2008). Vidare enligt § 50 SoL ”utredningen skall ges den omfattningen att den kan 

leda till ett sakligt korrekt beslut.” (ibid.). En utredning om socialnämndens behov till att ingripa för 

ett barns skydd skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader (ibid.). 

Barn- och ungdomspsykiatrin  

Intervjupersonen från barn- och ungdomspsykiatrin är psykolog och arbetar halvtid som 

avdelningschef på barn- och ungdomspsykiatrin i den aktuella kommunen, samt halvtid som 

verksamhetsutvecklare för barnpsykiatrin. 

Barn- och ungdomspsykiatrin tar emot barn mellan noll och sjutton år. De finns till för att stötta och 

hjälpa barn och ungdomar och deras familjer som har hamnat i problematiska situationer av en eller 

annan anledning. De har kontakt med polis, åklagare, socialtjänst och sjukvård för att kunna hjälpa 

barnet på bästa sätt och med rätt metoder. 

Ibland räcker det med några rådgivande samtal för att hitta en lösning på problemen. Samtalen kan 

också ge föräldrar det stöd som de behöver för att själva kunna hjälpa barnet. Det finns även olika 

familjebehandlingar att tillgå om det skulle vara nödvändigt. Några exempel på sådana metoder är 

systemisk familjeterapi, barnorienterad familjeterapi, funktionell familjeterapi eller 

lösningsfokuserad familjeterapi. För barn och tonåringar som utsatts för trauma, exempelvis 

sexuella övergrepp eller bevittnat familjevåld, finns särskilda grupper (Barn och 

ungdomspsykiatrin, 2009) 

Barnombudsmannen 

Intervjupersonen som representerar barnombudsmannen i studien är jurist på barnombudsmannen 

och arbetar aktivt med barnkonventionen för att påverka myndigheter. 

Barnombudsmannen är både en statlig myndighet och en ombudsman vars främsta uppgift är att 

företräda barn och ungdomar och deras rättigheter. Arbetet sker med utgångspunkt från FN:s 

konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen utbildar och informerar 

myndigheter, landsting och kommuner om barnkonventionen, som i sin tur tar arbetet vidare på 

olika sätt. De lämnar förslag till regeringen på ändringar i den svenska lagstiftningen för att den ska 

stå i överensstämmelse med barnkonventionen. Detta görs bland annat genom skrivelser direkt till 

olika ministrar. De svarar även på en mängd remisser och betänkanden, utredningar och lagförslag 

som de senare kommer med förslag till. Det finns också ett ständigt internationellt kunskapsutbyte 

kring barnkonventionen. Barnombudsmannen har även kontakt med barn och unga för att ta reda på 
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vad de tycker är viktigt i olika frågor. Detta sker främst genom skolbesök, enkätfrågor som barnen 

får svara på samt olika grupper och träffar.  

Domstol 

I Sverige finns det tre typer av domstolar, allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och 

specialdomstolar. Enligt Svensk grundlag har domstolarna en självständig ställning, detta innebär 

att ingen, varken myndighet eller riksdag, kan bestämma hur en domstol skall döma i ett enskilt fall 

(Ekbom, Engström, & Göransson, 2010). 

2.3 Utredningsprocessen  

Om en anmälan kommer in till en myndighet eller om misstanke finns att ett barn utsätts för 

sexuella övergrepp, föreligger det enligt lag en anmälningsskyldighet att anmäla misstankarna till 

socialtjänsten. Det är sedan ansvarig nämnds ansvar att utreda om missförhållandena kräver ett 

ingripande från socialtjänsten för att skydda barnet (Nordström & Thunved, 2008). Polisens uppgift 

är att utreda brottet mot barnet med syftet att förövaren skall lagföras och dömas för handlingen. Då 

brotten handlar om sexuella övergrepp mot barn är det åklagaren i länet som ansvarar och leder 

förundersökningen i samarbete med polisen, vilka är de som vanligtvis utför det praktiska arbetet i 

utredningen (Åklagarmyndigheten, 2010).  En utredning om brott mot barn kräver dels olika 

kompetenser men också resurser för att utredningarna skall kunna ha kvalité och verka för att 

skydda barnet (Socialstyrelsen, 2006). För att socialtjänsten skall kunna göra en fullgod utredning 

om barnets situation krävs det breda kunskaper om barns utveckling och beteenden, detta för att 

kunna upptäcka de psykiska problem eller symptom som barn ofta visar i samband med att vara 

sexuellt utsatt. Socialtjänsten har möjlighet att samverka med barn- och ungdomspsykiatrin för att 

inhämta kunskaper om just det specifika barnets bakgrund (Socialstyrelsen, 2006). Alla barn är 

olika vilket också gör att utredningarna varierar från gång till gång. Grundprincipen om 

helhetssynen i en utredning är alltid viktig, alla delar i barnets omgivning tillsammans med både 

psykisk och fysisk hälsa utgör ett sammanhang där alla faktorerna påverkar varandra 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Samverkan och samverkansgrupper 

Enligt 5 kap 1a§ SoL har socialtjänsten en skyldighet att samverka med myndigheter och 

organisationer som berörs i frågan om barn som riskerar att fara illa. I en utredning om sexuella 

övergrepp mot barn kan samverkan med inblandade aktörer bidra med de kunskaper som behövs för 

att socialtjänsten skall kunna göra en bedömning av barnets situation. Socialtjänsten har även ansvar 

för att se till att en samverkan verkligen kommer tillstånd (Socialstyrelsen, 2006). Det är viktigt 

med en väl fungerande samverkan för alla inblandade parter, inte minst för barnet som i detta skede 

både är utsatt och sårbart. För att underlätta samarbetet finns det på olika delar i landet ett så kallat 

barnahus, där alla professionella finns under samma tak och kan möta barnet i en miljö som inger 

trygghet (Rädda Barnen, 2006). I kommuner där dessa inte finns, är det än viktigare att fokusera på 

att samverkan skall fungera, ett alternativ är då samrådsgrupper.  

2.4 Barnahus 

Barnahus är benämningen för en verksamhet där allt samarbete kring utredning om sexuella 

övergrepp, sker på en och samma plats. Lokalerna är anpassade för barns behov så att de under 

utredningen inger en trygghet och vardagskänsla. De som samarbetar i ett barnahus är socialtjänst, 

åklagare, polis, rättsläkare, barnläkare, barn- och ungdomspsykiatri samt fastanställd personal som 

finns på barnahuset. Grundtanken är att utredningarna på barnahus blir anpassade till barnet. När 

anmälan om sexuellt våld mot barn inkommer till myndighet startar parallella utredningar om 

barnets behov av stöd samt en utredning om brott. Istället för att barnet får infinna sig på de olika 

myndigheterna så är tanken omvänd på barnahus. Barnet befinner sig i en trygg miljö och de 
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personer som ska utreda kommer till barnet och alla moment som skall utföras gör i huset (Rädda 

Barnen, 2006).  

2.5 Sociologisk problematik 

Samhället som det ser ut idag styrs på många plan av olika organisationer som har en byråkratisk 

form. När organisationer antar formen av byråkrati styrs verksamheterna i hög grad av rationell 

planering och kalkylering. Andra faktorer som beskriver den byråkratiska verksamheten är att lagar 

och procedurer stiftas så att organisationen skall kunna bedrivas på ett rationellt och optimalt sätt. 

Problemet ligger dock i att när samhället blir helt styrt av byråkrati och institutioner så handlar de 

professionella inom organisationen inte längre rationellt och i enlighet med det egentliga syftet, som 

i vår undersökning är att ha det utsatta barnet i fokus för att skydda det. Professionerna styrs istället 

i allt högre grad utav en funktionell rationalitet vilket kan föra med sig substantiella konsekvenser 

(Collins, 2008).     

 

Kapitel 3 - Historisk redogörelse 

3.1 Sexuellt utnyttjande av minderårig - från medeltiden fram till idag. 

Debatten gällande sexuellt utnyttjande av minderårig har gått från att fokusera på barnets sexualitet, 

oskuld och delaktighet till att inrikta sig mer på praktiska konsekvenser och rättsliga processer, 

såsom behandlingsplaner och förbyggande arbete.    

Medeltiden 

Medeltidens strafflagar dominerades av den kyrkliga uppfattningen och straffen för brott skulle leda 

till en förbättring av individen. Skrämseltaktik var vanligt i samband med de många och grymma 

dödsstraffen (Ekbom, Engström & Göransson, 2010).   

Barnens berättelse i en rättsprocess gällande sexuellt utnyttjande verkade tas på stort allvar. Dock 

kunde beskrivningarna omtolkas relativt lätt då straffen var mycket stränga, exempelvis vid långa 

fängelsestraff eller dödsstraff. Barn under sju år var helt ostraffbara och det var först vid femton år 

som en person var fullt straffbar. Barnaga var tillåtet och samhällets tolerans mot att vuxna slog 

barn var väldigt hög i de fall då barnet straffades för något. Dock var det ett allvarligt brott att 

avsiktligt misshandla någon och överträdelse kunde leda till döden. Brott som hotade samhället eller 

familjesituationen var högt prioriterade under denna tid. Därför kom barn inte alltid i första hand 

när det gäller straffbestämmelser. Exempelvis så faller sexuellt utnyttjande av minderårig under 

andra brottskategorier som otukt och blodskam. Även kategorier som ”könsumgänge med piga” och 

”kränkning av oskuld” inkluderar övergrepp mot barn, men någon egen brottskategori för dessa 

brott finns inte (Bergenheim, 2005. s 33).  

Dessa brott verkade enligt Bergenheim (2005) inte hota familjen och samhället lika mycket som 

utomäktenskapliga sexuella gärningar och därför prioriterades de heller inte lika högt. Därför är det 

förbryllande motsägelsefullt då källor visar att övergrepp mot barn av allt att döma togs på stort 

allvar. Det var dock många fall som aldrig kom upp till ytan, utan mörkertalet för dessa brott var 

enormt (ibid.).   

1600-talet 

Under 1600-talet utfördes undersökningar av utnyttjade flickor, i jakt på fysiska bevis om våldtäkt. 

Tolkandet av skadorna var olika beroende på vem som utförde undersökningen, som var av stor 

betydelse för de utsatta flickorna. Det var oftast vanliga kvinnor eller läkare som utförde dessa 

undersökningar, men ju fler av dem som tillhörde läkarkåren desto oftare användes 
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undersökningsresultatet till den åtalade mannens försvar. Det förekom även att båda parter 

straffades vid så kallat blodskam (incest), men var barnet under femton år blev påföljden mildare 

(Bergenheim, 2005).  

Det föreslås ingen specifik åldersgräns på övergrepp mot barn, mer än att det är förbjudet att utöva 

sexuella gärningar med någon som inte har uppnått mogen ålder. Enligt Bergenheim (ibid.) handlar 

lagen bara om flickor och inkluderar inte pojkar. Det berodde på att man inte betraktade pojkar som 

potentiella offer för våldtäkter.  

Under 1600-talet var dödligheten för barn väldigt hög då barnen växte upp under landsbygdens 

hårda förhållanden. Familjen ställde höga krav på barnen som uppfostrades enligt Luthers lära. 

Barnen skulle från början lära sig vett och man slog ut det onda ur dem redan vid födseln. Föräldrar 

införlivades i tron om att småbarn inte hade någon själ och därför inga känslor. Först när barnen 

kunde prata och förstå guds ord räknades barnen som människa.  På grund av detta fick man endast 

slå barnet i fostrande syfte (Holmdahl, 2000).   

1700-talet 

År 1734 kom den strafflag som ligger till grund för den vi idag använder oss av. Samlag med barn 

var jämförbart med våldtäkt och straffet var döden. I 1734 års strafflag infördes även en lägsta 

åldersgräns på barnen i samband med sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Gränsen var tolv år, men 

handlade fortfarande om flickor av samma skäl som tidigare.  

Man tog dock sexuella övergrepp på barn mycket allvarligt. Den generella uppfattningen om 

förövaren var baserad på fördomar och kategoriseringar. Det ansågs därför att välbärgade och 

snygga män sällan kunde vara gärningsmannen, och definitivt inte familjefadern (Bergenheim, 

2005). Den generella synen på bestraffningar förändrades här och de tidigare grymma straffen kom 

att bli mer humana och fokuserande på att förhindra människor att göra nya brott (Ekbom, 

Engström, & Göransson, 2010) 

1800-talet 

Under 1800-talet förändrades det västeuropeiska samhället i grunden.  Industrialiseringen och 

urbaniseringen gjorde att städerna växte sig avsevärt mycket större på väldigt kort tid och bönderna 

hade inte längre en central roll. Från 1850-talet fram till första världskriget omvandlades Sverige 

från att vara ett jordbrukarsamhälle till att i allt större del, livnära sig på industrin och dess framfart 

(Bergenheim, 2005). Den industriella framfarten ökade efterfrågan på arbetskraft inom industrin 

vilket resulterade i ett underskott på arbetskraft på de lokala gårdarna på landsbygden (Johansson, 

2006). Som efterverkan av industrialiseringen skedde en kraftig urbanisering i Europa. Människor 

fick det bättre ställt och på många ställen fördubblades invånarantalet. I och med att människor allt 

mer flyttade in till städerna löstes de traditionella familjebanden upp och nya sociala grupper och 

mönster skapades (Bergenheim, 2005).  

1900-talet 

Inom barnpsykiatrin var det emellertid så att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, inte 

erbjöds något större utbud av terapi. Det var även så att mannens gärning bagatelliserades och 

skulden lades ofta på barnets besvikelser eller extrema utforskande lustar. Sexuella övergrepp sågs 

dock som en bidragande orsak till ett psykotiskt tillstånd hos barnet, men någon vidare utredning 

gjordes oftast inte. Det var så att man tyckte att barnet inte tog skada av sådana händelser på grund 

av att barnet själv hade provocerat fram ett övergrepp på ett eller annat sätt. Detta blir tydligt via 

följande citat om en flicka som är sju år gammal:  

”1943 hade hon låtit en äldre man vara sexuellt närgången mot sig, redan tidigare haft 

sexuella eskapader med småpojkar”. (Bergenheim, 2005. s 285) 
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Man kunde ibland även hävda att barnet funnit händelsen intressant och spännande, vilket var en 

utav orsakerna till att terapi inte var en självklar del i en behandlingsplan för sexuellt utsatta barn. 

Enligt Wilhelm Reich var en sexuell upplevelse som inte skapade lidande, endast positiv för båda 

parter. Det var nyttigt med sexuella upplevelser för ett barn om det skulle ha en chans att utveckla 

ett normalt intresse för sexualitet, vem det sen var som skapade denna njutning hos barnet spelade 

mindre roll. Man bagatelliserade den vuxnes handling angående sexuellt övergrepp och våldtäkt 

mot barn, man till och med försökte få barnet att känna empati med förövaren för att skapa en 

förståelse och minska aggressiva känslor. En terapeut talade med en flicka som vid fem års ålder 

blivit våldtagen och förklarade följande för flickan om varför männen gjorde som de gjorde. 

Terapeuten menade att: 

”…farbröderna var blyga för andra flickor, att det inte fanns någon större flicka i närheten och 

att det var därför de hade gjort det med henne”  (Bergenheim, 2005, s 286) 

Denna förklaring och förmildring av omständigheter förekom inom barnavårdsnämnden och på 

olika psykiatriska hem för barn i mitten på 1900-talet.  

Sigmund Freud ansåg att sexuella övergrepp på barn kunde leda till allmänna psykiska 

konsekvenser när personen växte upp. Sexuella trauman som upplevs i barndomen har, enligt Freud, 

en stor åverkan på personen senare i livet (Bergenheim, 2005). Det hör till saken att Freud påstod 

att största delen av patienterna med psykiska besvär, har upplevt sexuella övergrepp i barndomen. 

Detta blir en samhällsfråga när samhället sedan ska hantera de människor som blivit sexuellt utsatta 

i sin barndom. Han menade att människor har en särskild form för sexualitet och att man kan 

relatera till den i psykiska sjukdomar hos vuxna.  (McDougall, ref. i Foss, kap 1. Ur en analytikers 

kliniska erfarenhet. 1995)  

3.2 Svenska samhällets förändringar  

Det svenska samhället förändrades under 1700 och 1800-talet. Bondesamhällets livnäring 

minskades och framträdande blev fattiga och hemlösa barn. Barn hade endast ett kroppsligt värde 

under denna tid som arbetskraft och levde ett hårt liv. Barnen fick hjälpa till redan från sju års ålder 

att utföra diverse hushållstjänster. I Stockholm och andra storstäder i Europa var fattigdomen än 

mer utmärkande. Holmdal (2000) beskriver storstäderna som överbefolkade och smutsiga och de 

som var som mest utsatta i landsbygden begav sig till storstaden i hopp om att få arbete. 

Industrisamhälles framfart och ökade fattigdom gjorde att barnen kom att ses som billig arbetskraft 

och tobaksfabrikerna fick medgivande att låta barn arbeta med följande motivering: 

”fabriksägarna skulle till arbete i fabrikerna få intaga gossar och flickor som med tiggeri löpa 

kring gatorna men äga någorlunda friska lemmar” (Levander, L. 1946: Holmdahl 2000 s. 79). 

I samhället under 1900-talet hade många fler fått det bättre ställt ekonomiskt och allt fler bostäder 

växte fram i städerna. Sverige fick en folkskola och i början av 1900-talet var man inte längre 

tvungen att närvara i katekesen (kyrklig tros lära). Den borgerliga moralen började etableras och 

kyrkans makt minskades. 1956 övergick Sveriges folkskola från att vara kyrklig till att tillhöra den 

borgerliga kommunen (Holmdahl, 2000). Barnsynen påverkades av Rousseaus tankar om att barnet 

istället för agas måste inse sina handlingar, erkänna dem och känna skuld för dem (ibid.). Barnaga 

blev förbjudet i folkskolan 1958 och förhållandena i samhället förändrades långsamt mot förbättring 

(ibid.). 1950-talet var kärnfamiljens årtionde och familjen centrerades nu kring barnet.    
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Mot förändrade tider 

Under femtiotalet och början av sextiotalet kom också att ske vissa förändringar i samhällets syn på 

den rättsliga hanteringen av ärenden gällande sexuellt våld mot barn. Tekniska förändringar såsom 

ljudupptagningar i förhör med barn blev populärt, vilket ligger till grund för de videoförhör som 

idag används vid alla förhör med barn. Under samma tid så riktades stort intresse mot förövarens 

plats i samhället. Fokus lades på dennes uppväxt och de beteendemönster som uppstod i förhållande 

till erfarenheter och upplevelser. Detta relaterades till förövarens roll i samhället och straffen för 

sexuellt våld mot barn kunde baseras på dessa faktorer. Psykologi och sociologi var nära 

sammankopplade under denna tid och den vetenskapliga utvecklingen inom ämnena etablerades.  

Under perioden 1950-1980 så gjorde lagen en del framsteg gällande sexuellt utnyttjande av 

minderårig. Det behövde inte längre finnas tecken på våldshandlingar i samband med det aktuella 

brottet eftersom det i vilket fall som helst var olagligt att utföra dessa handlingar mot barn. En ökad 

förståelse för att barnen kunde ta skada på ett psykiskt plan och inte bara fysiskt kom under denna 

tid, samtidigt som brottet fortfarande var en ond gärning mot allmän moral snarare än mot barnet 

själv (Bergenheim, 2005). 

 

3.3 Lagstiftningens förändringar för sexualbrott 

Sedan slutet på 1970-talet har lagstiftningen för sexualbrotten varit i centrum för en kritisk 

diskussion. Kapitel sex i brottsbalken har omarbetats helt två gånger sedan brottsbalken började 

gälla år 1965. Den första april 2005 trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft. Syftet med den är 

dels att ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas rätt till personlig och sexuell integritet, 

dels att på olika sätt lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för 

sexuella kränkningar och sexuellt våld (Brottsförebyggande rådet, 2008) Internets framfart de 

senaste tio åren har även bidragit till en helt ny marknad för sexuellt utnyttjande av barn. Foton, 

filmer och andra former av digital media flödar mellan tusen och åter tusentals förövare (ibid.). 

Bakom varje bild och bakom varje film finns minst ett sexuellt brott som har begåtts mot ett 

oskyldigt barn. Barnsexturismen är också en relativt ny form utav sexualbrott, som ger förövaren 

möjlighet att begå brottet utomlands för att sen åka hem och återgå till det normala.  

Till skillnad från den tidigare sexualbrottslagen har den nya lagen särskilda straffbestämmelser för 

brott som riktar sig mot barn: våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp 

mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering samt köp av sexuell handling av barn. När det 

gäller sexualbrott mot barn finns en speciellt oroande faktor som minskar sannolikheten för att ett 

brott mot barn anmäls till polisen, barnet kan oftast inte anmäla själva. Mörkertalet för dessa brott 

styrs i hur hög grad barn kan berätta vad de blivit utsatta för, i vilken mån de blir trodda och i vilken 

utsträckning de personer som får barnets förtroende beslutar att polisanmäla händelsen 

(Brottsförebyggande rådet, 2008).  
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Kapitel 4 - Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Max Weber 

Vi ämnar använda oss utav teorier utifrån Weber om sociala handlingar och byråkrati. För att 

förklara sociala handlingar använder vi oss utav begrepp som idealtyper, handlingstyper och 

socialordning. (Boglind, Eliason, & Månson, 2005) Weber studerade människors handlande i 

relation till en rådande samhällsstruktur och genom att tolka de olika aktörernas motiv kan man 

skapa en förståelse för handlandet. Med aktör menas alla personer som enskilt inleder eller ingår i 

sociala handlingar (Brante, Andersen, & Korsnes, 2003). 

Vi avser att undersöka aktörers samarbete i en gemensam utredning där de representerar olika 

organisationer med skilda motiv och värdegrunder. Fokus ligger på vad som är barnets bästa i en 

utredning om sexuellt utnyttjande av barn. Enligt Weber är social relation ett begrepp som förklarar 

summan av flera individers handlande. Begreppet bygger på sociala handlingar där aktörerna 

handlar utifrån vad de finner meningsfullt. Individerna kan också se hur andra i samhället handlar 

och rikta sin handling efter det (Ibid.).   

4.2 Sociala handlingar 

Weber använder sig av fyra olika handlingstyper vilka skiljer sig åt genom dess olika 

målinriktningar. Handlingarna kan vara målrationella, värderationella, affektuella eller traditionella 

handlingar. Enligt Weber är idealtyperna förenklade versioner av verklighetens förhållanden. De är 

en tillgång för att göra en handling meningsfull i betraktarens ögon. I uppsatsen använder vi den 

värderationella handlingstypen. Av alla fyra handlingstyperna var det den värderationella som var 

framträdande i resultatet. Målrationella handlingar är de handlingar som präglar den byråkratiska 

organisationen.  

Målrationell handling 

Handlingarna verkställs utifrån beräkningar av vad som bäst och mest effektivt leder till uppsatta 

mål. Aktören strukturerar och tänker rationellt ut det alternativ som är lämpligast för situationen.  

Värderationell handling 

Handlingar utförs i tron om ett bestämt beteendes egenvärde, oberoende av handlingens effekter 

(Ibid.). En aktör som handlar utifrån värderationella grunder tänker inte på konsekvenserna av 

handlandet. Fokus ligger på själva värdet som handlingen innebär för aktören. Exempel kan vara en 

person som handlar i egenskap av religiös tro, men också yrkesverksamma aktörer som handlar i 

egenskap av yrkesetiken förklarar ett värderationellt handlande. För att bestämma om handlingen 

utgörs av ett värderationellt beteende behövs kunskap om aktörens normativa värden, handlingar 

som personen vill utföra oavsett vad följderna blir (Gilje & Grimen, 2007).  

Social ordning.  

Weber förklarar att de sociala relationer som införlivas och efterlevs av aktörerna i ett stadigvarande 

mönster, antar formen social ordning. Aktörer i en social ordning påverkas mycket utav upplevelsen 

av att deras handlande är legitimt.  En social ordning kan enligt Weber grunda sin legitimitet på 

olika sätt men kärnan är att den består av stadigvarande sociala relationer. Dess legitimitet kan 

grunda sig antingen affektuellt, genom aktörens känslor och hängivenhet till ordningen eller för att 

ordningen ger uttryck för värden som aktören anser vara de mest totala, och till sist den religiösa 

grunden där aktören följer ordningen för att uppleva frälsning (Ibid.).  

Legitimitet och makt präglar handlingarna då de bestäms utifrån vad individen anser vara 

meningsfullt och rättmätigt. Maktproblemet beskriver inte bara handlingarna individuellt utan 
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genomsyrar också på det organisatoriska och samhälleliga planet (ibid.).  Weber beskriver att en 

social ordning kan efterföljas genom att aktörerna är medvetna om allmänhetens ogillande mot den 

som avviker från den specifika normen som ordningen står för, det vill säga individens 

förväntningar på specifika påföljder. En sådan social ordning beskrivs som konvention. En 

konvention styrs av den sociala omgivningen och deras sanktioner mot avvikaren under vad Weber 

kallar primär socialkontroll.  Sekundär socialkontroll ger aktörerna legitimitet då staten eller 

myndigheterna genom olika professioner upprätthåller ordningen och beskrivs som en rättsordning 

(ibid.). 

4.3 Organisationsteori 

Organisationer är enligt Weber en social relation som är sluten för utomstående och lydnaden av 

reglerna för organisationen övervakas av en chef eller en administrativ medarbetare. Rationella 

handlingar ställs inför de icke rationella handlingarna, som är de affektiva och traditionella 

handlingarna. I uppsatsens analys använder vi byråkrati som en idealtyp för att lättare kunna 

beskriva myndigheternas struktur i samhället och ge läsaren en förståelse för varför det många 

gånger kan vara svårt att samverka mellan myndigheter (ibid.). 

Byråkratiska organisationer kännetecknas av bland annat av organisationens rationalitet och 

auktoritära system (ibid.). För att en organisation skall anses vara byråkratiskt i Webers mening, 

skall den vara uppbyggd under tio kriterier, dessa kan sammanfattas följande: Tjänstemännen i 

organisationen utför sitt arbete som en plikt i tjänsten. De har fått sin position genom kontrakt som 

baserats på intyg av kompetensen. De organiseras i en fast hierarki av tjänstepositioner, och varje 

position har också sitt kompetensområde. Tjänsten ersätts av fast lön och lönen bestäms i första 

hand efter hierarkin men också efter ansvar som följer med positionen. Ett befintligt system för 

befordran genom arbetstid eller prestationer men befordran bedöms av en överordnads omdöme. De 

arbetar fritt från ägande av medlen och utövar sin tjänst under en strikt och systematisk disciplin 

(Ibid.)   

Byråkratiska organisationer har en speciell legal auktoritet och är den mest överlägsna formen inom 

organisationer. Weber beskriver den utifrån termer som ”precision, stabilitet, disciplin och 

tillförlitlighet.” (Boglind, Eliason, & Månson, 2005, s. 160). På grundval av hur den är 

systematiserad är det möjligt för den överordnade instansen eller andra aktörer att granska arbetet 

som sker i verksamheten, exempel på byråkratiska organisationer är organisationer inom staten, 

men även kyrkan kan komma att ses som en byråkrati enligt Weber (Ibid.).        

4.4 Teoretiska Begrepp  

Aktör och struktur 

Enligt Weber handlar aktören efter medvetna rationella beräkningar efter vad den personen finner 

meningsfullt. Allt handlande kan härledas ner till enskilda aktörer då människan alltid skapar sin 

egen verklighet (Ibid.) Men när man beskriver en aktörs handlingar måste vi tänka på i vilken 

struktur aktören befinner sig. Även om människan skapar sin egen verklighet så har aktören en 

begränsad möjlighet att bestämma över den rådande strukturen varför det blir viktigt att förstå 

sammanhanget i vilken handlingarna utförs. Människor skapade papperslappar och bestämde att 

dessa skulle ha ett värde i form av pengar. Vi har inte skapat det ekonomiska systemet men om vi 

vill köpa något som kostar pengar måste vi använda det systemet som blivit oss givna. Ekonomin 

utövar en struktur över oss som begränsar aktörens möjligheter till handling. Genom att skapa olika 

institutioner som lever kvar oavhängigt av individerna, skapas den struktur som på ett omedvetet 

plan tvingar aktören att handla i viss riktning (Ibid.).  
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Makt och maktresurs 

Begreppet innebär enligt Weber att den som har makt är den som har störst chans för att få sin vilja 

igenom trots motstånd. Makt ska alltid ses relationellt. Det är en social relation mellan två eller 

många (ibid.). Men makt förutsätter inte alltid ett motstånd. En maktutövning kan också innebära att 

makten är så total att motstånd aldrig kommer på frågan. Makt som införlivas genom institutioner är 

en maktresurs. En maktresurs kan påverka individers handlande indirekt genom samhällets 

underliggande grunder (Ibid.).  

Susan Brownmiller (ref. i Bergenheim, Kap 8, 2005) menar att våldtäkter mot kvinnor mer rör sig 

om en maktutövning män emellan, snarare än den sexuella upplevelsen. Våldtäkt var även ett bevis 

på mannens fysiska överlägsenhet gentemot kvinnan. Våldtäkten var alltså inte riktad mot kvinnan 

själv utan hennes kropp användes som en bricka i ett spel med fokus på styrka och överlägsenhet. 

Idag är det inte längre så att kvinnan tillhör mannen, men anledningen till våldtäkter är fortfarande 

grundad på denna maktutövning (Bergenheim, 2005).     

Patriarkat 

När vi talar om patriarkat i uppsatsen definierar vi begreppet enligt dess traditionella innebörd. 

Patriarkat innebär att makten i samhället baseras av män, ålder och faderskap (Brante, Andersen, & 

Korsnes, 2003). Begreppet är användbart för uppsatsen då vi genomgående under historien levt 

under patriarkala förhållanden även om dessa har förändrats efter samhällets förändringar och 

innebörden i modern tid förflyttats till att betona och jämföras med könens jämlikhet i samband 

med radikal feministernas framväxt (ibid.). Vi ämnar använda begreppet för att kasta ljus på 

fenomenet som sådant att även om samhället idag åstadkommit jämställdhet och demokrati på 

många plan så existerar det ett patriarkalt system som har rötter i de värderingar och system som 

införlivats genom Sveriges starka påverkan av kristendomen.  

Institutionalisering 

Enligt Berger (Ref. i Miegel & Johansson, 2002) är en socialstruktur det sammanhang som bildar 

ett interaktionsmönster. Den sociala strukturen delas och upprepas genom mellanmänskliga 

interaktioner. De interaktioner som blir objektiva och tillgängliga för alla människor i samhället 

bildar ett symbolsystem. Berger förklarar att all mänsklig aktivitet som upprepas kontinuerligt blir 

till en vana, dessa vanor förklaras genom begreppet institutionalisering (Miegel & Johansson, 

2002). Vanor som blir institutionaliserade är de vanor som tas upp av hela samhället eller blir 

gemensamt av en hel grupp (ibid.). Institutioner som uppkommer i en institutionaliseringsprocess 

kommer enligt Berger påverka individernas handlingar på ett omedvetet plan. 

Socialiseringsprocessen är ständigt pågående. Processen tar aldrig slut men dock är den föränderlig 

genom mänsklig handling. Förändras individens omgivning och struktur, moderniseras också 

socialiseringsprocessen och individen antar nya vanor (ibid.).  

4.5 Kyrkan och kristendomen som institution  

Den första missionären anlände till Sverige under 800-talet men det var först vid 1100-talet som de 

första klostren grundades i Sverige (Holmdahl, 2000). Institutionaliseringsprocessen för kyrkan 

pågick under en lång period innan kyrkans vanor etablerades till vad Berger menar med institution 

(Miegel & Johansson, 2002) och vad Weber menar med en social ordning (Boglind, Eliason, & 

Månson, 2005). Kyrkans tro utvecklade hegemoni över folket genom värderingar och den kristna 

moralen. Författaren och historikern G.E.M de Ste. Croix (1981) illustrerar på ett utförligt sätt hur 

kristendomen och deras negativa attityder mot sexualiteten och kvinnan har haft en stor påverkan på 

våra värderingar angående hur vi betraktar dessa frågor än idag (De Ste. Croix, 1981). 
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Den religiösa föreställningen om kvinnan - en socialiseringsprocess 

Människan föds inte till en social varelse utan det är något som genom erfarenheter och upplevelser 

skapas eller inte skapas. Som barn socialiseras man in i samhället utav först och främst genom sina 

föräldrar som lär barnet vad som är rätt och fel, och vad som är accepterat beteende utifrån rådande 

kultur och lagar (Ekbom, Engström & Göransson, 2010). Under hela medeltiden fram till mitten av 

1900-talet hade kvinnor och barn litet människovärde. Den negativa bilden beror till stor del i att 

flickbarnen och framförallt kvinnan som underlägsen mannen, införlivades genom den religiösa 

världsbild som så starkt präglade hela Europa under denna tid (De Ste. Croix, 1981). Även 

författaren Nancy Tuana (Ref. i Miegel & Johansson, 2002) menar att det är genom våra 

föreställningar om världen som vi utvecklar våra inställningar till människor och vår omgivning. 

Framförallt är det genom västvärldens religiösa föreställningar om kvinnan som sekundär till 

mannen som orsakat det förtryck i vilket kvinnor och barn levt under i så många år och fortfarande 

än idag, präglas samhället i stor grad av denna föreställning (ibid.).  

Ett historiskt perspektiv på hur kvinnor och sexualitet framställts genom tiderna är av vikt för att 

kunna se ett samband mellan samhällsförändring och en förändrad syn på sexualitet. I den bibliska 

skapelsemyten är det Eva som lockar Adam att bita av den förbjudna frukten och är orsaken till 

”The fall” (De Ste. Croix, 1981). I myten om Pandora öppnar hon den förbjudna asken med all 

ondska i världen (Miegel & Johansson, 2002). En tidig framställning av kvinnorna som roten till 

väldigt mycket elände i världen, gav uttryck för sexualisering av ondskan, i förhållande till hur den 

kristna tron framställer myten om jungfru Maria som en sexuellt ren och obefläckad moder (ibid.). 

På medeltiden skulle kvinnor klä sig så att de inte åtråddes i neutrala kläder vilket Tseëlon menar 

var ett tecken på att sexualiteten skulle förnekas. Under denna tid betraktades kvinnor som klädde 

sig skrikande och överdrivet som syndiga i liknelse med myten om Eva (Ibid.).  

Under 1700-talet förändrades synen bland annat på det kvinnliga modet från att vara moralisk och 

kysk till att beteckna social status och kvinnorna som förut betraktades som syndiga sågs nu i brist 

på klass och civiliserat uppförande (ibid.).  Samtidigt skedde en urbanisering i Sverige där 

människorna fick det bättre ställt ekonomiskt. Strafflagen infördes och samlag med barn straffades 

med döden, som påpekat tidigare ansågs inte välbärgade män vara gärningsmän vid våldtäkter. Det 

var utifrån social status som kategoriseringar och fördömande gjordes, men likväl var de som hade 

social status de dygdiga och moraliska enligt den rådande moral kulturen (Bergenheim, 2005). 

Poängen med dessa föreställningar ligger i vårt religiösa arv som tillsammans med 

civilisationsprocessen har skapat en negativ och snedvriden syn på kvinnor, barn och sexualitet. En 

föreställning som fortfarande figurerar i ett modernt samhälle. Vid diskussioner kring våldtäktsmål 

och övergrepp, både från allmänheten och från rättsväsendet, förekommer det att skuld också läggs 

på offret. Genom klädsel och offrets beteende innan övergreppet diskuteras det kring hur offret kan 

ha påverkat förövaren att begå brott. Detta är orsaker som bidrar till förmildrande omständigheter i 

domsluten, och hela tiden återger legitimitet på de föreställningarna.  

Vi vill belysa den samhälleliga förändringen och synen på sexualiteten som den såg ut förr och som 

den ser ut idag. Kristendomens attityder mot kvinnor, barn och sexuella frågor har spelat en stor roll 

i påverkan på vårt samhälle, och hur vi hanterar sexuella frågor än idag. 
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Nya testamentet: Paulus och Luthers lära 

Nya testamentet består dels av fyra olika böcker som benämns som Evangelium och av aposteln 

Paulus brev, samt Luthers företal om Paulus brev till romarna. De sistnämnda texterna är de som 

kristendomen mest lutar sin tro mot och skiljer sig på olika plan i Jesus lära enligt evangelisterna 

(De Ste. Croix, 1981). Enligt Gamla testamentets skapelseberättelse lät Gud heligförklara förbundet 

mellan mannen och kvinnan och skapade dessa två med tanken att de skulle vara ett. För mannen 

och hustrun var nakenhet ett naturligt fenomen ända tills de åt av kunskapens träd. Genom kunskap 

blev de medvetna om sin nakenhet inför varandra vilket Gud vredgades för men förmanade ändå att 

kvinnan skall ha kvar sin åtrå mot mannen (1 Mos. 3:10,11,16).  

Diskursen skildras i Nya testamentet som hade en ohälsosam attityd till sexualiteten och kvinnan. 

St. Paulus lära om kristendomen är ett viktigt bidrag för att skapa en förståelse för varför 

sexualiteten blev tabu och varför kvinnor och flickor aldrig riktigt kunde hävda sin egenrätt. 

Kristendomen institutionaliserades som De Ste. Croix kallar för den ”Paulinska kristendomen” (De 

Ste. Croix, 1981, s. 105). Att kristendomen kom att bli Paulinsk härrör i att människorna under flera 

århundraden tolkade och levde efter det Nya Testamentet som baseras på St. Paulus lära och 

Luthers tolkningar av kristendomen. Då kristendomen kom att inspirera nästan hela Europa, kan 

man inte förneka att denna institution inte skulle ha påverkat vårt samhälle (De Ste. Croix, 1981). 

St. Paulus beskriver den sexuella lusten som en synd och sexualitet är något som måste förtryckas 

och förvisas till det dolda. Kvinnor ansågs som sexuella och hotfulla varelser som måste 

kontrolleras och kuvas. I första brevet till korintierna hävdar St. Paulus att det är bra för mannen att 

inte röra vid en kvinna och uppmanade därför alla att vara lika avhållsamma som han själv var (De 

Ste. Croix, 1981). De Ste. Croix (1981) belyser ytterligare faktorer inom kristendomen som spelat 

stor roll för hur vissa samhällen strukturerats, patriarkatet och hierarkin (ibid.).  

Att män kan anse sig stå över kvinnor och barn har god grund i kristendomens institutionaliserade 

föreställningar som i hög grad baserades på St. Paulus och hans starka ställning i såväl den 

urkristna, som vår tids katolska och vår egen luthersk-protestantiska kyrkolära. Anmärkningsvärt 

här är att Paulus skrev sina texter långt efter Jesus tid men ändå fick Paulus lära en ledande ställning 

i samhället. Paulus syn på kvinnan som sekundär och underordnad mannen går inte att missförstås: 

”En man är inte pliktig att hölja sitt huvud, eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans 

härlighet, kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. Ty mannen är icke av kvinnan, utan 

kvinnan av mannen. Icke heller skapades mannen för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens 

skull.” (1 Kor. 11:7,8,9). Kvinnan skulle också i enlighet med den institutionaliserade kristendomen 

”lära sig i tystnad” (De Ste. Croix, 1981, s. 107). ”det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra 

underordna sig, såsom lagen bjuder” vill de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina 

män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.” (1 kor. 14:34,35). Ett patriarkalt 

system byggdes upp och institutionaliserades på grundval i St. Paulus sociala handlingar för flera 

sekler sedan. Handlingarnas legitimitet låg i hans ideologiska legitimeringsfunktion för det 

nedåtgående romerska rikets härskande klass, och alla härskande klasser sedan dess. Paulus står 

som en utomordentlig talför förespråkare för tre av de fyra över och underordningskategorierna; 

klass, kön, ålder och etnicitet (De Ste. Croix, 1981). Den sistnämnda (etniciteten/rasen) finns inte 

med. Paulus använde sin auktoritära ställning och kristendomen i sin predikan om ett patriarkalt 

leverne. Paulus lära skulle få upp det romerska riket på fötterna och de som levde i enlighet med 

hans förmaningar skulle komma att belönas. Synsättet vann legitimitet och antogs av nästan alla 

kristna kyrkor i världen. 
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Kapitel 5 - Metod 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för forskningsprocessen. I kapitlet redogörs valet 

av metod samt uppsatsens ansats. Vidare presenteras uppsatsens urval och tillvägagångssätt.  

5.1 Val av metod 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur involverade myndighetspersoner upplever 

utredningsprocessen och analysera på vilket sätt dessa myndigheter samverkar utifrån barnets bästa. 

För att kunna ge en beskrivning av faktiska förhållanden i hur myndigheterna arbetar i vår aktuella 

fråga och belysa det utifrån respektive myndigheters syn, valde vi att använda oss utav den 

kvalitativa metoden.  

Den kvalitativa metoden 

Den kvalitativa metoden har en historia som skapat uppkomsten av olika paradigm. Paradigmen 

inom kvalitativ forskning är de olika metodspråk som forskaren använder sig av för att tolka men 

även hur forskaren förhåller sig till forskningen. De olika förhållningssätten har under senare tid 

utsatts för en del kritik. Denzin och Lincoln betonar i ”Handbook of Qualitative Research” (1994b) 

att den kvalitativa forskningen innehåller flera olika metodiska ansatser där varken den ena eller den 

andra kan antas vara den bättre, men ifall man har kännedom om de olika paradigmen kan forskaren 

identifiera sig med något av dem och därmed öka sin medvetenhet om sitt eget ställningstagande i 

forskningen (Ryen, 2004).  

För att få en grundligare inblick i vårt ämne, men även i varje enskild myndighets situation, valde vi 

att kombinera kvalitativa intervjuer tillsammans med redan befintlig statistisk information. Enligt 

Denscombe (2000) får forskaren andra perspektiv att belysa sin problematik på, genom att använda 

sig av mer än en informationskälla. För att uppnå hög kvalité på vår forskning har vi använt oss av 

dels skriftliga källor, genom de litteraturstudier och rapporter vi läst under uppsatsens gång. Sedan 

har vi tagit del av statistik som belyser i vilken mån brotten anmäls samt uppklaras. För att 

uppsatsen skulle bli mer levande och ge en djupare förståelse kring utredningen om sexuella 

övergrepp, valde vi också att intervjua ett antal nyckelpersoner på berörda myndigheter som arbetar 

med utredningar om sexuella övergrepp på barn.  

Kvalitativ metod innebär att underlaget för uppsatsen består av ”mjuk” data. Mjuk data kan man 

sammanfatta till de material vilka består av böcker, ord, samtal och texter (Boolsen, 2009). Syftet 

med undersökningen är att beskriva hur myndigheterna arbetar i utredningsprocessen och vad 

myndigheterna gör för att skydda barnet. Enligt Denscombe (2000) är det den kvalitativa metoden 

som lämpar sig bäst för att kunna beskriva en situation mer ingående. För vår forskning var det 

ytterst relevant då vi ämnade analysera ett väldigt komplext sammanhang i vilket olika myndigheter 

samverkar. Denscombe menar också att det är nödvändigt för forskaren att använda sig av kvalitativ 

forskning för att kunna uttrycka komplexiteten i situationen och därmed ge läsaren de detaljer som 

krävs för att kritisera validiteten i forskningen. Det är också den metod som är mest fördelaktig när 

det handlar om känsliga frågor, personliga åsikter eller uppfattningar. 

5.2 Hermeneutik 

För att ett fenomen skall kunna förklaras som meningsfullt måste det först tolkas för att sedan kunna 

förstås. I våra roller som sociala aktörer är tolkningsprocesser ständigt närvarande i vardagen och en 

förutsättning för att kunna interagera med omgivningen (Gilje & Grimen, 2007). Inom 

hermeneutiken är det viktigt att belysa sammanhanget för det fenomen man undersöker. Ett 

fenomen som beskrivs utan kontext får ingen mening och kan därmed heller aldrig förstås (ibid.). 

För vår undersökning blev det viktigt att klarlägga synen på sexuella övergrepp ur ett historiskt 

perspektiv. Diskursen om barnets delaktighet i övergreppen och sexualiteten har förändrats genom 
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tiderna, men många händelser låter förstå att samhällets syn på sexuella övergrepp fortfarande är 

jämförbart med den runt medeltiden. För att en tolkning som sådan ska vara möjlig är det av vikt att 

veta en del om samhället. Viktiga infallsvinklar kan vara politik, kultur, religion och ekonomi. En 

annan viktig faktor i tolkningen av vår studie var sammanhanget i vilken aktörerna handlar. Det är 

först genom att identifiera situationen som handlingen äger rum i som kan ge en förklaring till 

handlingen (ibid.).  

5.3 Förförståelse 

Enligt hermeneutiken kan vi inte betrakta någonting utan att påverkas av de kunskaper vi har bakom 

oss. Det är genom tidigare förutsättningar som tolkningar av ett fenomen kan förstås. Dessa 

förutsättningar beskrivs av Hans-Georg Gadamer som förförståelse (Gilje & Grimen, 2007). Denna 

undersökning har genomförts utifrån en kvalitativ metod.  Intervjuerna med aktörerna är det 

material som ligger till grund för analysen och det är utifrån våra respektive perspektiv som vi 

kommer att besvara forskningsfrågorna. Enligt Gilje & Grimen (2007) är förförståelse ytterst 

väsentligt för att nå förståelse. De svarar också för forskarens grundidéer om vad och varför 

undersökningen kan rikta sig mot viss riktning. De förkunskaper, levnadsbakgrund, 

trosuppfattningar och fördomar som vi personligen hade inom ämnet utgjorde vår förförståelse och 

influerade därför också våra tolkningar. Det är utifrån aktörens sätt att se på världen som avgör vad 

denne finner problematiskt eller tar förgivet.  

Vi som skrivit denna uppsats ser på samhället som en viktig enhet i vilken myndigheterna fyller en 

funktion. Vi anser att vi är en del av samhället men samhället är också en del av oss. Aktör och 

struktur införlivas genom varandra i en ständigt pågående process. Polismyndigheten, socialtjänsten 

och barnombudsmannen är de myndigheter som är till för att skydda de människor som lever i 

samhället. De är viktiga för att de är med och skapar struktur och trygghet för individerna.   Polisen 

har den viktiga rollen att arbeta med att utreda brott och lagföra brottslingar, men polisen arbetar 

även med att förebygga att brott begås. Vi anser att socialtjänsten fyller en viktig funktion i 

samhället genom att främja människors rätt till en social välfärd. Barnkonventionen verkar för att 

främja barnens rättigheter i samhället.  

Det är mycket viktigt att hela processen angående sexualbrott mot barn fungerar till barnets bästa, 

av alla inblandade parter. Faktum att statistik och annan forskning visar att så inte alltid är fallet, 

gör att denna uppsats är högst intressant för alla indragna instanser och inte minst för de utsatta 

barnen. 

Vi är två kvinnor i trettioårsåldern som är sociologistudenter. Vi har båda ett stort intresse i 

samhällsfrågor där en central del är att hjälpa utsatta individer. En av oss har utbildning i juridiska 

frågor och myndigheters ramar, lagar och förordningar och hur man kan tillämpa dessa.   

5.4 Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod 

Enligt Ryen (2004) är intervjun den metod som lämpar sig bäst när man vill ta fram data som 

beskriver intervjupersonens perspektiv, men har även använts flitigt för att visa andra aspekter i 

olika sammanhang. Vid det inledande arbetet övervägde vi att göra en deltagande observation i 

uppsatsen för att kunna se hur ett samråd fungerar. Vi valde bort det alternativet på grund av att det 

dels var svårt med tanke på tidsramen för våra respondenter men främst ansåg vi att observation inte 

var nödvändigt utifrån syftet. Genom intervjuerna kunde respondenterna beskriva situationen mer 

ingående utifrån hur de upplevde samarbetet. På det sättet kunde de uppleva en trygghet i att det 

som sägs i intervjun inte heller medför några konsekvenser för de inblandade. 

Denscombe (2000) beskriver olika typer av forskningsintervjuer och argumenterar deras olika 

styrkor och svagheter. Ostrukturerade och eller semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

låter den intervjuade berätta på sitt eget sätt. Att lyssna och låta den intervjuade utveckla sina tankar 
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bidrar till att få relativt uttömmande svar. En strukturerad intervju innebär att forskaren har stark 

kontroll över frågorna. Intervjuguiden är formulerad i likhet med ett frågeformulär där den 

intervjuade får färdigställda frågor och ett begränsat antal svarsalternativ. 

Att göra semistrukturerade intervjuer var för vår del det mest optimala då vi ville ha mer 

djupgående information.  Vid semistrukturerade intervjuer använder forskaren sig av en mall med 

både de ämnen som skall behandlas men också färdiga frågor ställs som besvaras (ibid.). Vi gjorde 

intervjuguiden med ämnena förundersökning/utredning, förhör, samarbete, barnkonvention och 

samhällssyn/mörkertal. Under dessa teman hade vi frågor. Frågorna fick vi anpassa lite för varje 

myndighet så att de var relevanta för dem vi intervjuade.  Vid ostrukturerade intervjuer har 

forskaren relativt lite kontroll över situationen och den intervjuade har möjligheten att sväva ut i 

svaren. För att kunna utnyttja sådana utsvävningar utan att tappa tråden måste forskaren vara 

flexibel, välinformerad och påläst på sin guide (ibid.). Vi förberedde intervjuerna genom att 

memorera guiden och för att ha översikt över vad respondenten redan sagt gjorde vi under intervjun 

markeringar i guiden när det vi var ute efter hade besvarats. På detta sätt behövde inte respondenten 

upprepa vad som sagts vilket kunde öka risken att vi hade fått två olika svar om samma fråga.  

Denscombe (2000) menar att människor kan ge olika svar beroende på vem som ställer frågan. Data 

påverkas av forskarens personliga identitet. De faktorer som dominerar är forskarens kön, ålder och 

etniska ursprung. Dessa faktorer får särskild betydelse när undersökningen avser känsliga ämnen 

och kan påverka ärligheten i svaren. För att minimera risken att påverka den intervjuade följde vi de 

råd som Denscombe tar upp när det gäller forskarens själrepresentation. I intervjuerna höll vi en så 

pass passiv och neutral inställning som var möjlig för situationen. Vi tog i beaktning konventionella 

kläder och viss försiktighet med att uttala våra personliga åsikter och tankar (ibid.).    

5.5 Urval 

Det urval vi gjort inför undersökningen kan förklaras i hur Ryen (2004) beskriver 

forskningsprocessen för kvalitativa intervjuer. Det icke slumpässiga urvalet skiljer sig åt både 

storleksmässigt och på konstruktionen. I det icke slumpmässiga urvalet väljer forskaren de 

representanter som kan förmedla det som är centralt utifrån forskarens utgångspunkt. Ryen 

beskriver just att styrkan för ett icke slumpässigt urval ligger i att det har ett mindre urval men ger 

ett större djup vid enskilda intervjuer (ibid.). 

Vårt syfte med undersökningen var att beskriva hur myndigheter arbetar men också hur de 

samarbetar i en utredning om sexuella övergrepp mot barn. Vi har valt ett icke slumpmässigt urval 

för vår studie. Urvalet har skett med hänsyn till uppsatsens syfte. För uppsatsens validitet ansåg vi 

att det var mer relevant att intervjua de personer som faktiskt var inblandade i en utredningsprocess 

och därmed kunde beskriva situationen som den såg ut i verkligheten. Informanterna är 

nyckelpersoner i utredningsprocessen. Detta innebär det att det är de som har kunskaperna och 

erfarenheterna inom det fält uppsatsen behandlar (Denscombe, 2000). Fördelen av vårt urval härrör 

från två aspekter. Dels att urvalet består av ett begränsat antal individer. Det begränsade antalet var 

positivt både för forskningens tidsram men också för den budget som förelåg för forskningen.  

Ett ickeslumpmässigt urval för studien förde också med sig fördelen i att urvalet endast består av 

nyckelpersonerna på fältet.  

Detta anser vi ökar validiteten för undersökningen då den verkligen undersöker det den ska.  

De nyckelpersoner som kom att medverka i forskningen var alla inom fältet för utredningen om 

sexuella övergrepp mot barn. Vi intervjuade en representant inom socialförvaltningen, en åklagare, 

en kriminalkommissarie svarade för polismyndigheten och en psykolog som representerade barn- 

och ungdomspsykiatrin, och en representant för Barnombudsmannen.    
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5.6 Tillvägagångssätt 

För att få en så intressant uppsats som möjligt utgick vi från våra gemensamma hjärtefrågor och det 

brinnande intresse för barnens rätt till en bra och trygg barndom. Då det förekommer brott mot barn 

i samhället kom våra tankar in på hur barnen behandlas under brottsutredningen, vilket ledde oss 

vidare till de inblandade instansernas samarbete med fokus på barnens bästa. För en begränsning av 

de brott som kan begås mot barn valde vi att inrikta oss på sexuellt utnyttjande av barn under 

femton år. Här ingår även sexuellt utnyttjande i form av bilder och filminspelning för 

vidarespridning på internet, pedofili, våldtäkt och annat sexuellt ofredande mot barn. 

Litteratursökning 

Genomförandet av undersökningen tog vid med att samla in ett stort urval av bakgrundsfakta för att 

vi skulle få kunskaper inom vårt ämne men också för att ta reda på vad som har forskats inom 

området tidigare. För att närma oss materialet använde vi oss utav sökmotorerna Google och Libris. 

Nyckelorden vid sökningen var sexuella övergrepp och samarbete. Sökningen via Libris uppsök gav 

fem träffar och endast en av dessa behandlade samverkan. För att hitta mer material valde vi därför 

att söka via Google med samma nyckelord vilket gjorde att vi fick 153 000 träffar på området.  

Forskning om sexuella övergrepp mot barn i Sverige är tämligen bred, de figurerar mest 

undersökningar om ämnet och få uppsatser behandlar just myndigheterna. Genom åren har fokus 

ökat kring myndigheters utredningar inom ämnet och samverkan för barnets bästa. Forskningen 

kring sexuella övergrepp har bedrivits redan sedan 1970- talet men vi har valt att fokusera på 

myndigheterna, samarbete och barnkonventionen. Vi begränsade urvalet till de nyaste inom ämnet 

men även dem är gjorda runt 2007. De mest relevanta undersökningarna presenteras nedan. 

Tidigare forskning 

Barnombudsmannen har gjort en mängd rapporter som belyser ämnet om sexuella övergrepp och 

rättshanteringen, bland annat rapporten ”det svåraste att utreda” rapporten syftar till att utveckla 

arbetsmetoder och strukturer för åklagare och polis till brottsutredningarna där barnet är offret. 

Rapporten gjordes år 2006 och alla Sveriges åklagarkammare har deltagit i undersökningen.  

Statens offentliga utredningar (SOU) har genom åren utvecklat många rapporter inom ämnet om 

våld mot barn, ”SoU 2000:42 barnmisshandel”.  

SOU. Sexualbrotten ett skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. Stockholm: 

Statens offentliga utredningar, 2001. 

Socialstyrelsen (SoS) gav 2000 ut rapporten ”SoS 2000:1 sexuella övergrepp mot barn- en 

kunskapsöversikt”, rapporten är en sammanfattning utav femton expertrapporter om sexuella 

övergrepp mot barn som socialstyrelsen låtit göras med fokus mot ledning och handläggare inom 

socialtjänsten. Rapporten syftar till att uppmärksamma vilken rätt barnen har till skydd, stöd, 

kunskap samt bemötande.  

Socialstyrelsens rapport ”strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att 

fara illa”. 

Socialstyrelsen. Barn och unga i socialtjänsten; Handbok för handläggning.  

Rädda Barnen har också gjort undersökningar som belyser att det finns ett problem i myndigheters 

hantering av utredningarna samt forskat kring förslag om lösning av problematiken genom att införa 

såkallade Barnahus, ”därför barnahus” är en rapport som belyser varför det är ett bra alternativ för 

att skydda barnet i utredningsprocessen. 
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Rädda Barnens rapport ”detta borde alla veta om sexuella övergrepp” Stockholm: Rädda barnen, 

2006.  

En C-uppsats gjord 2009 utav Sara Sjögren vid Luleå tekniska universitet, belyser problemet om 

professioners samverkan vid utredningarna om sexuella övergrepp mot barn utifrån olika 

gruppteorier som ger en förklaring till vad som kan skapa problem inom ett samråd för utredning 

om sexuella övergrepp mot barn.   

Den mesta forskningen som finns om ämnet tar upp kritiken om hur det skall vara och vad som 

skall göras men det finns relativt lite forskning om samhället. Likaså finns det endast en liten del 

som svarar på frågan om varför myndigheterna inte svarar upp till den kvalitén på 

barnutredningarna som de bör göra. Docent Bo Edvardsson har forskat i barnavårdsutredningar och 

kritiskt granskat den utredningsmetodik som socialnämnden använder vid utredningar. Edvardsson 

visar i sin bok ”kritisk utredningsmetodik” på metod och tankefel som förekommer hos handläggare 

i utredningar. Edvardsson har även lagt ut fallanalyser i ämnet på digitala vetenskapliga arkivet 
http://diva-portal.org/smash/search.jsf.      

Utförande av intervjuer 

Då vi skulle intervjua myndigheter var det viktigaste att först få tillstånd ifrån överordnade instanser 

(Denscombe, 2000). Vi valde därför att skicka mail till myndigheternas överordnade där vi beskrev 

vilka vi var, syftet med uppsatsen och varför deras insatser var viktiga. Vi beskrev även på vilket 

sätt vi tillämpar forskningsetiken och att informanterna respekteras och skyddas under forskningen. 

Efter ovanstående process började vi genomgången av materialet. Av de kunskaper vi tillägnade oss 

om de respektive myndigheterna och innebörden av barnkonventionen lade vi grunden för 

intervjuguiden. Efter att vi fått medgivande och kontakt med de som var lämpliga för 

undersökningen fortsatte kommunikationen via telefon. Alla inblandade hade en positiv inställning 

till att medverka i undersökningen och alla valde att avsatta särskild tid för intervjuerna för att 

kunna bidra. Vi hade i förväg avsatt en tidsram på en timme och vid genomförandet valde vi att åka 

till respektive arbetsplats. Denscombe (2000) förklarar att det är viktigt att försöka uppnå en 

bekväm interaktion mellan forskaren och den intervjuade. Att den intervjuade är på hemmaplan tror 

vi ökar känslan av trygghet och därmed kvalitén på intervjun. Vi använde som beskrivet tidigare en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga) till alla intervjuerna men då dessa svävade ut lite extra 

fick vi mer kunskaper som gjorde att det ställdes följdfrågor under intervjuernas gång. Vid varje 

intervjutillfälle började vi med att presentera oss själva och beskrev uppsatsens syfte. Vidare 

berättade vi om deras rätt till att vara konfidentiella och frågade om samtycke till inspelning. Vi 

framhävde också att materialet skulle förstöras efter att uppsatsen var klar och materialet inte längre 

hade betydelse för vår forskning.  

Denscombe (2000) beskriver det mänskliga minnet som relativt opålitligt som 

forskningsinstrument, varför vi valde att använda bandspelare som dokumentation under intervjun. 

Bandspelare användes vid varje intervjutillfälle. Fördelen med bandspelare var att vi efter varje 

intervju kunde färdigställa materialet till papper utan att missa något som sagts. Vi kunde också 

vara mer fokuserade på respondenten och följa med i samtalet. Det hade varit svårt att anteckna 

korrekta svar och samtidigt följa med i samtalet. Att vi hade materialet framför oss underlättade 

också i analysarbetet. En nackdel med bandspelare enligt Denscombe är att de har en faktisk 

påverkan på intervjun, dels för att den inte fångar upp den icke verbala kommunikationen men 

också för att själva närvaron av en bandspelare kan få respondenten att känna sig illa till mods. 

 

 

 

http://diva-portal.org/smash/search.jsf.
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5.7 Etiska överväganden 

Under hela uppsatsens konstruktion diskuterade vi kring de olika forskningsetiska moment vi var 

tvungna att överväga. Detta var en ständig process i forskningen och nedan redogör vi för de etiska 

dilemman som vi ställdes inför. 

Enligt Kvale (Ryen, 2004) omfattar de etiska ställningstagandena alla stadier under 

forskningsprocessen Många forskare belyser att det finns etiska aspekter som är viktiga att följa i 

forskning. Dessa kan sammanfattas: samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, informationskrav och 

nyttjandekravet. 

Informerat samtycke innebär att de som skall vara föremål för forskningen får vetskap om 

forskningens innebörd. Innan intervjun tar vid skall forskaren förklara syftet med uppsatsen och 

presentera vad intervjun skall behandla. Enligt Trost (1993) får forskaren själv avgöra hur mycket 

som skall avslöjas innan intervjun börjar, men det viktiga är att den som blir intervjuad måste veta 

så pass mycket att denna kan urskilja vad intervjun handlar om. Syftet med informerat samtycke 

ligger just i att den intervjuade skall vilja delta frivilligt efter att denne tagit del av innebörden 

(ibid.). 

För att leva upp till kraven på informerat samtycke skickade vi inledningsvis ett brev via mail till 

alla respondenterna där vi förklarade våra avsikter med intervjuerna och att vi vidare skulle 

kontakta dem över telefon. Genom att respondenterna i förväg fick reda på att vi skulle göra en 

uppsats på c-nivå och att vi avsåg fokusera på utredning om sexuella övergrepp mot barn, fick de 

redan inledningsvis tid att överväga om de frivilligt ville delta. En del utav respondenterna ville ta 

del av materialet efteråt för att kontrollera att det som sagts under intervjun inte kunde bidra till 

sakfel. Enligt Trost (1993) tillhör materialet forskaren efter avslutad intervju och vi diskuterade för 

och nackdelar med detta. Alla intervjuade valde dock att fortsätta sin medverkan och vår 

undersökning var därför möjlig. Vi anser därför att kravet för informerat samtycke uppfylls i 

forskningen. 

Ryen (2004) förklarar att konfidentialitet är till för att skydda den intervjuades identitet och 

privatliv, vilket är en aspekt som forskaren alltid bör ta i beaktning. Det innebär att den som läser 

uppsatsen inte skall kunna identifiera vem personen är i en utsaga. Som forskare kan man komma 

förbi dilemmat genom att avidentifiera personen i uppsatsen. Trost (1993) förklarar att endast de 

uppgifter som är relevanta för analys och förståelse behöver redovisas i uppsatsen. 

Kravet på konfidentialitet var under uppsatsen under ständig diskussion. Vi fick flertalet gånger 

överväga noggrant vad vi ville ha med i analysen och ställa oss frågan, vad kan detta innebära för 

våra respondenter? Hur kan vi undvika att de kan identifieras? Vi kom fram till att enda sättet var 

att avidentifiera orten på dem som intervjuats. På så sätt kunde vi förmedla deras yrkesroller i 

processen utan att riskera att någon identifierar dem.  

5.8 Validitet 

Denscombe (2000) förklarar hur man som forskare bör vara medveten om forskningens validitet. 

Det innebär att det man kommer fram till i sin forskning innehar en viss giltighet och att forskaren 

bland annat varit källkritisk och inte tagit första bästa källa. Man ska vara uppmärksam på att man 

undersöker det som studien är avsedd att undersöka (Thurén, 1991). Det innebär även att forskaren 

erkänner sig som en influens i sin forskning och att subjektiva tolkningar av intervjupersonernas 

personliga berättelser, förekommer. Denscombe (2000) menar att det är bra att använda sig av flera 

olika forskningsmetoder, för att få en hög validitet i sitt resultat. Exempelvis kan man ha både 

intervjuer, enkäter och observationer i sin forskning. För att styrka validiteten i vår studie har vi en 

litterär studie samtidigt som vi gjort intervjuer. 
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Begreppet reliabilitet innebär att uppsatsen går att generalisera och att resultatet går att upprepa 

både av annan forskare men också vid en annan tidpunk. Reliabilitet är något vi varken kan eller vill 

uppnå med vår studie (Brante, Andersen, & Korsnes, 2003). Ingen människa kan komma in utan 

förförståelse i en kvalitativ forskning och vår egen uppfattning av omvärlden baseras på tidigare 

vanor och de kunskaper vi införlivat genom livet. Detta innebär att våra subjektiva tolkningar och 

förförståelse influerar forskningens resultat och andra forskare skulle, med sina 

bakgrundserfarenheter, ha möjlighet att tolka materialet annorlunda (Thurén, 1991). Det är dock 

däremot av största vikt att man redogör tydligt för hur man går tillväga genom alla stadier i 

förloppet för att forskningen ska bli så valid som möjligt (ibid.).  

Källkritik 

I vår studie har vi använt oss av en hel del litteratur. I forskningsstudier är det viktigt att man noga 

tar i beaktning vad den litteraturen man använder innebär för studien. Därför har vi ett särskilt 

kapitel som beskriver böckerna och dess författare. Att granska författarna till vår litteratur ökar 

studiens validitet och kan styrka att vi valt källorna med omsorg.  

Ekbom, Thomas, Engström, Gunnar & Göransson, Birgitta. Människan, Brottet & följderna: 2010. 

Boken ger en beskrivning av bland annat myndighetsorganisationerna och forskning som bedrivits 

inom brottsutveckling. Författarna till boken är följande, Thomas Ekbom: expert på kriminalvårds 

frågor som sträcker sig både nationellt och internationellt. Ekbom har fyrtio års kompetens inom 

kriminalvården som bland annat personalutbildare. Gunnar Engström har varit verksam 

kriminalvårdsdirektör och samarbetat som sakkunnig i statens utredningar. Birgitta Göransson är 

verksam som kriminalvårdsdirektör och är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Göransson är 

också utvecklare för verksamheter inom kriminalvården. Boken är ett viktigt komplement då den 

ger en beskrivning av brottsutvecklingen och verksamheterna utifrån kvalificerade personer med 

vana inom yrkesområdet. Boken är också aktuell och utgiven 2010 vilket innebär att den är nyligen 

uppdaterad i den senaste forskningen och statistiken. Boken använder gedigna källor från 

brottsförebyggande rådet i både statistik och rapporter. Men använder också mycket arbeten från 

statens offentliga utredningar. Statistik från Brå har krav på källorna ska vara säkra, de är offentliga 

publikationer från myndigheten och vi finner ingen anledning att tvivla på dess tillförlitlighet. 

Författarna har använt sig bland annat av källan Diesen, C, likhet inför lagen, Natur och kultur, 

2005. Som vi anser är tillförlitlig men boken har väldigt mycket referenser och rapporter som vi inte 

har haft möjlighet att granska. De flesta är dock gjorda av statens offentliga utredningar och då 

författarna trots att de är verksamma inom området ställer sig kritisk till rättsväsendet och uppmanar 

att det är en organisation som ständigt måste uppdateras. Författarna anser att människor har en 

subjektiv tolkningsförmåga av lagen som kan påverkas av förhållandena runt omkring. Vi finner att 

författaren har ett objektivt resonemang i boken trots att de förespråkar myndigheterna de redogör 

för. Vi beslutade oss av att lita på att materialet som vi inte haft möjlighet att granska har 

kontrollerats noga av författarna.    

Bergenheim, Åsa. Brottet offret och förövaren, 2005 

Författaren är professor i idé och lärdomshistoria men är även professor i pedagogik och verksam 

på historiska institutionen vid universitetet i Umeå. Boken är ett viktigt komplement i vårt arbete för 

att skildra de föreställningar om sexuella övergrepp som figurerat under historiens gång. Boken 

möjliggör därför den historiska delen i vår studie som är essentiell för uppsatsen. Författaren har 

tagit hjälp av professionella för översättning och tolkning av de engelska, franska och tyska 

vetenskapliga böckerna men också för att tolka 1800-talets rättsmedicinska texter.   
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Kritik mot Bibeln. 

Källorna i Bibeln är relativt opålitliga då det inte framgår tydligt vem som har författat texterna. 

Bibeln är skriven långt efter både Jesus och lärljungarnas död och är baserade på muntliga utsagor. 

Texterna har också förändrats genom tiderna. Vi är uppmärksamma på problematiken om Bibelns 

tillförlitlighet och använder den endast för att belysa vad som framgår i texterna. Diskursen om dess 

validitet tillför inte vårt arbete något större värde. 

 

Kapitel 6 - Resultat 

6.1 Rättsprocessen och utredningen 

Det har nyligen uppdaterats en handbok i länet som behandlar ämnet om misstankar om misshandel 

och sexuella övergrepp mot barn och barn som upplevt våld i sin familj. I den finns kortfattat 

förklarat hur bland annat rättsprocessen ser ut och de inblandade instansernas arbetsuppgifter i 

processen. 

Förundersökning 

När en anmälan kommer in tas den emot av polisen eller åklagaren. Ett samråd sker mellan polis, 

åklagare, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten som gör en bedömning av barnets 

situation och huruvida en polisanmälan ska göras. Förundersökningen görs utav åklagare som ger 

vidare direktiv om vad som ska göras, om åtal ska väckas och om en förundersökning ska påbörjas 

eller inte. En bedömning utförs om en särskild företrädare till barnet är nödvändig.  

Förhör med barnet 

Förhör med små barn sker genom videosamtal, på grund av att barn inte skall behöva vittna i 

tingsrätten. Det finns speciellt utbildade personer inom polisen som håller i förhör med barnen. Det 

är viktigt att dokumentera barnets kroppsspråk och annat som kan vara av intresse för utredningen. 

Åklagare och socialtjänst har möjlighet att vara närvarande bakom kameran vid förhöret med 

barnet, för att själva få en uppfattning om hur situationen är.  Förhöret kan ibland ske på den plats 

där övergrepp har ägt rum, dock är det inte alltid det bästa alternativet för barnet, då det kan bli för 

jobbigt. Sker förhöret hos polisen i ett förhörsrum är barnet och förhörsledaren alltid ensamma. 

Barnets föräldrar eller annan närstående bör finnas med utanför rummet som en trygghet för barnet. 

Polisen har som mål att höra barnet innan socialtjänsten fortsätter med sin utredning.  

Efterbehandling 

Barn- och ungdomspsykiatrin har som uppgift att stötta barnet och hjälpa det att komma på fötter 

igen efter en tragedi. De arbetar både med barnet och med deras familjer. De arbetar bland annat 

med individuell samtalsterapi, barnpsykoterapi, stödsamtal och strukturerade behandlingar med 

beteendeinriktning. Även pedagogiska och medicinska insatser görs.  

Behandlingen med barnet och dess familj ska ske först när polisutredningen är klar och ibland är det 

den tryggaste personen för barnet som får gå i behandling för att sedan hjälpa barnet.  

”Tidigare kunde det vara långa väntetider men nu har vi större krav. Vi ska ha en vårdgaranti 

som är trettio dagar till nybesök och sedan efter beslut om behandling, ska det vara trettio 

dagar till påbörjad behandling och utredning. Tuffa krav. Vi uppfyller inte det. Det kommer 

bli tufft att hinna med!” 
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6.2 Samverkan mellan myndigheter 

Det finns, i varje kommun, en samrådsgrupp som ska träffas vid nya ärenden för att tillsammans 

bedöma situationen och vad som ska göras. I samrådsgruppen ingår personer bland annat från 

polismyndigheten, åklagarmyndigheten, barn- och ungdomspsykiatrin, barnkliniken, 

familjerådgivningen och socialförvaltningen. Det är viktigt med samrådsgrupper dels för att 

samarbetet ska vara så bra som möjligt och att man ska kunna få en uppdatering om vad som händer 

i kommunen, men även för att de inblandade ska få ett ansikte på varandra. Intervjupersonerna 

skildrar på olika sätt varför just de anser att samrådsgruppen är viktig. En av dem lägger vikten vid 

att arbetet då kan ha samma gång, särskilt för att det inte finns något barnahus som kan underlätta 

samspelet mellan de iblandade och att kommunikationen mellan varandra då är viktigt ”så de vet 

lite vad som är på gång i ärendena”. En viktig del för att kommunikationen ska fungera är 

kopplingen mellan socialtjänsten och åklagaren. Följande citat beskriver resonemanget. 

”Så att man har den kopplingen så att man vet lite vad som händer.  Jag tycker att det är 

stora vinster att göra så att man inte fördärvar för varandra.”  

Intervjupersonen som representerar socialtjänsten menar att samarbetet är viktigt för att barnet så 

snabbt som möjligt ska få hjälp. ”Ja de här barnen skall ju få bästa möjliga hjälp så fort som möjligt, 

de ska ha skydd. De ska ha hjälp att bearbeta det de varit med om, å, de ska inte vara rädda för att 

ge sig ut på stan eller vistas i sitt eget hem. Det finns ju inget viktigare.”  

Barnet och dess familj måste ha chans att få den assistans som passar bäst för de problem som finns 

just då. Det är olika för olika barn med olika familjer vem de får förtroende för och vad för slags 

behandling som fungerar. Det är inte alltid socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller 

kriscentrum som kan erbjuda den bästa metoden, därför måste barnet ha möjlighet till kontakt med 

flera olika människor, menar representanten för socialtjänsten. 

Intervjupersonerna menar dock att dessa samrådsgrupper inte alltid fungerar som det är tänkt. Enligt 

alla intervjupersoner är ett samarbete mellan de inblandade myndigheterna nödvändigt. För att alla 

instanser ska kunna göra ett bra arbete krävs både en god samverkan mellan myndigheterna, samt 

en förståelse för varandras arbetsuppgifter. Det är viktigt för barnets bästa genom rättsprocessen och 

att de olika instanserna har en förståelse varför andra myndigheterna gör som de gör, men ibland 

kan samarbetet variera beroende på olika saker, som intervjupersonen från åklagarmyndigheten 

uttrycker det i nästkommande citat: ” Jag tycker att det funkar jätte bra. Sen ibland så ibland beror 

det ju på enskilda handläggare och ibland hos polisen och socialtjänsten som gör att det fallerar.” 

Det handlar också om att ha en tillit till varje instans expertis och att inte klandra eller ifrågasätta 

handlingar, menar personen som företräder åklagarmyndigheten.  

”Ibland kanske det är så här att det här kan jag omöjligt anhålla någon på. Att man kan förstå 

det då hur man resonerar så man inte ser det som att man inte vill, eller att man inte vill jobba 

med, att man kan ha förståelse för att det här är faktiskt inte så allvarligt brott, men vi får se 

om vi kan göra på ett annat sätt”. 

Det som kan vara svårt, enligt intervjupersonen från socialförvaltningen, är de olika 

handläggningsrutinerna och att den rättsliga processen med förhör och domstolsbeslut kan ta för 

lång tid. Följande citat beskriver den eventuella problematik som kan uppstå när barnet måste tas 

omhand samtidigt som utredningen hos polis och åklagare har sin gång: ”Man måste kanske 

omhänderta barnet om inte förövaren frivilligt flyttar på sig, då är det inget man kan vänta med tills 

nästa vecka utan det måste kanske ske nu”. Intervjupersonen från barn- och ungdomspsykiatrin 

uttryckte ett liknande missnöje gentemot de ibland alltför långa utredningsperioderna: ”Det kan ju 

vara okej om utredningen går fort, men när det drar ut på ett halvår till ett år så är det inte 

acceptabelt. Då kan vi inte ta hänsyn till rättsprocessen”.  Både Barn- och ungdomspsykiatrin och 

socialtjänsten är i behov av att så snabbt som möjligt påbörja sina utredningar och behandlingar av 

barnet. Det kan dock krocka med åklagarens och polisens förhör och utredningar vilket bidrar till en 
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situation där förövaren kan få chans till att påverka barnet ”De (socialtjänsten) kanske ändå sätter 

igång en utredning om hur barnet har det hemma och då informerar de ju föräldrarna i vissa fall. 

Och har vi då inte hunnit höra då är ju risken...//…att vår förundersökning förstörs, för då är det ju 

jätte goda chanser till att påverka barnet”.  

Alla de intervjuade är dock eniga om att ett gott samarbete parterna emellan och en god kännedom 

och förståelse för varandras arbeten är nödvändig, samtidigt som man måste känna tillit till de olika 

instansernas specialiteter och ha en öppen kommunikation. Ett citat av intervjupersonen från 

polismyndigheten angående uppgiftsskyldigheten gentemot socialtjänsten, klarlägger vikten av ett 

gott samarbete för att följa barnkonventionens stadgar om barnets bästa: ”Dom har ju också mycket 

hårdare sekretess än vad jag har till exempel, men samtidigt måste man ju samarbeta så att barnet 

ska få den absolut bästa vården”. Myndigheter har dock en skyldighet gentemot varandra att lämna 

ut uppgifter till socialtjänsten som kan vara av betydelse för en utredning, om de har en god grund 

till det (Kap 14 1 § SOL). Socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin är till för att 

skydda barnet, polis är till för att hitta en förövare och åklagare arbetar för att styrka brott. Deras 

skilda arbetsuppgifter är ändå inte så avvikande, samtliga arbetar för barnets bästa i processen.   

6.3 Prioritet och Resurser 

I den handbok som nyligen stiftats för länet, angående misstankar om att barn far illa, står som 

målsättning att barnet bland annat omgående ska ha rätt till skydds-, stöd-, kris- och 

behandlingsinsatser . Enligt barnkonventionen, som Sverige har åtagit sig skyldigheten att följa, ska 

barnet komma i främsta rummet och det som sker i en rättsprocess ska vara till barnets bästa. Även 

socialtjänsten har en handbok där dessa frågor tas upp som en prioritet som ska efterföljas. Detta 

ligger inte riktigt i linje med hur det ser ut i verkligheten, enligt studiens informanter: ”Det låter 

jätte bra men verkligheten ser annorlunda ut. På grund av allas tidsbrist”.  

Socialtjänsten, åklagare och barn- och ungdomspsykiatrin återkommer ständigt till att otillräckliga 

resurser, främst i form av tid, som är den största orsaken till att de inte kan utföra sitt arbete på ett 

optimalt sätt. Med tanke på bristande resurser, som ändå verkar vara en tråkig följd av otillräcklig 

prioritet då det till viss del beror på vem som har makten, vill ändå den inblandade personalen i de 

olika myndigheterna inte sluta kämpa för sitt arbetsområde.  

För att uppnå ett resultat i rättsprocessen, som i enlighet med barnkonventionen handlar om att se 

till barnets bästa, krävs resurser. Resurser i form av bland annat tid, pengar, plats och 

yrkesverksamma personer som är inblandade. Det som enligt intervjupersonen på polisen påverkar 

utredningens tidsram, kan exempelvis bero på att det ibland måste finnas en särskild företrädare, 

exempelvis en advokat som har vårdnaden om barnet medan förhören hålls och processen pågår. 

Det kan även vara att exempelvis en pappa är misstänkt och mamman inte kan ta vara på barnets 

rättighet, då behövs en särskild företrädare. Följande citat tyder på att det är mycket som ska gå i lås 

i en process: ”Då ska det ju stämma med tider och advokater idag är väldigt upptagna. Sen ska de i 

sin tur hämta barnet och komma hit. Det är en lång procedur”. Det är också så att förhör med barn 

tar längre tid än med vuxna individer, som blir kallade till förhör som förhoppningsvis kommer den 

dagen och tiden som är överenskommet. Med barn är det annorlunda vilket bland annat verkar 

påverka intervjupersonernas upplevelse om resurskrav som ställs på dem. Nästkommande citat tar 

upp en del av de situationer som kan komma att förlänga rättsprocessen där barn är inblandade. 

”det är inte alltid de vill gå in i förhörsrummet och ibland får man lirka lite. Det kanske vill ha 

mamma med sig en stund…//...Prata lite med det…//…så till sist får det förtroende för 

förhörsledaren och vågar lämna eller att mamma då kan gå ut. Så det är rätt mycket sådant 

som tar tid, ibland vill barnet överhuvudtaget inte gå in i förhörsrummet, då kanske man får 

ställa inte det och så får man ta en ny dag”. 
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Det är endast en liten grupp inom polisen som får lov att höra barn, vilket enligt en av 

intervjupersonerna ytterligare är en faktor som bidrar till att det ibland tar lång tid. Samtidigt som 

att det är viktigt att ha rätt utbildning när man har med barn att göra på detta sätt i dessa situationer 

”Det är lite därför också ibland att det är svårt, vi ska hinna med och får man då ett annat ärende, 

det kanske är många barn som ska höras så tar det ju tid”. Intervjupersonen från polismyndigheten 

är den som är mest nöjd med de resurser som tilldelats de olika instanserna. Detta beror på att 

länskriminalpolisen anser denna fråga som prioriterande, vilket kommande citat lyfter fram: ”Min 

länspolismästare är ju väldigt mån om brott i nära relation. Det är en hjärtefråga för henne också 

som tur är. Jag har aldrig haft en länspolismästare som har samma inriktning som jag själv har”.  

6.4 Barnombudsmannen och barnkonventionen till barnets bästa 

Barnombudsmannen är en myndighet som företräder barn och ungas rättigheter och baserar sitt 

arbete på barnkonventionens stadgar om barns rättigheter. Samtliga instanser i studien ska på sitt 

sätt göra allt vad de kan för att arbeta på ett sätt som ligger i linje med barnkonventionen. Det är 

olika vad som krävs av varje land att efterfölja och det baseras på landets möjligheter och resurser 

enligt Barnombudsmannen (2010). Sverige har resurser till att kunna följa det som står i alla 

paragrafer vilket gör att det ställs hårdare krav på ett land som Sverige. Intervjupersonen som 

representerar barnombudsmannen menar att barns rättigheter är en oerhört viktig sak att poängtera 

och att det är extra viktigt när barnen far illa. I rättsliga sammanhang tycker hon att kompetensen 

ska vara hög hos de personer som arbetar med barnen, då det är en mycket jobbig situation för dem. 

Några av intervjupersonerna i föreliggande studie har fått en utbildning i barns rättigheter enligt 

barnkonventionen som de även anser vara en viktig del i processen ”Ja. Den tänker vi i princip på 

varenda dag. Vi uttalar inte barnkonventionen men vi har det tänket. Barnens rätt. Hela tiden och 

det har samtliga. Är man intresserad av att utreda brott mot barn så har man det i kroppen. Då 

behöver man aldrig nämna det egentligen”. 

Barnahus har varit på tapeten i länet ett tag men det har inte prioriterats ännu. De flesta av 

intervjupersonerna anser att ett barnahus skulle underlätta situationen för barnet och dess familj. Det 

positiva med barnahus är att allting är samlat under ett enda tak och barnet behöver inte åka till 

olika platser för olika ändamål. Alla som vill barnet något kommer till barnahuset. Det som är 

nackdelen är att det strider mot barnkonventionens andra paragraf – barns lika rättigheter. En av 

intervjupersonerna är bekymrad över att barnahus inte finns att tillgå för alla barn i Sverige, vilket 

följande citat pekar på: ” Enligt artikel två återigen då i barnkonventionen så ska alla barn ha lika 

rättigheter och eftersom det ser olika ut så blir det inte så att alla barn har det. Det beror på var man 

bor, vilken hjälp man kan få.” Det är heller inte självklart att barn tas på stort allvar i en 

rättsprocess, menar flera av de intervjuade personerna. I vissa fall är barnen till och med 

underlägsna, just för att de är barn och inte är lika trovärdiga i sin berättelse som vuxna.  En av 

intervjupersonerna uttryckte sig upprört över att barn inte tas på lika stort allvar:  

”Barn är ju barn men de kanske berättar att det här slaget gjorde ont, och så frågar man om det 

var ett slag med öppen hand eller med knuten hand, det vet dom inte alltid, men dom säger att 

det gjorde jätte ont på mig, då tycker jag att det dyker upp då och då att rätten skriver om, att 

det här slaget inte kan ha gjort så ont eller detta kan inte ha varit ett slag med knuten hand 

utan det måste ha varit en öppen hand. Det har jag funderat mycket över, att man skriver om 

barnens berättelse och att man inte på samma sätt som när en vuxen berättar alltså lägger rätt 

grund.” 

I en rättsprocess där barnens rättigheter ska komma i fokus, blir det oerhört märkligt när rätten 

skriver om barnets historia så att den ska passa det vuxenperspektiv som idag präglar samhället. Det 

är avgörande för hela processen att de som är inblandade i rättsmål med barn, har kunskap om hur 

barn tycker och tänker, samt hur barn på sitt sätt kan förklara en situation. Samma gäller för 

polismyndigheten som har hand om barnförhör och liknande, vilket följande citat belyser: ”Det 

gäller ju också när man håller på med detta att man har förmågan när man tittar på ett videoförhör 
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att faktiskt lyssna in vad barnet säger. Dom säger inte saker på samma sätt som jag skulle göra eller 

förklara, och framförallt när det gäller sexuella övergrepp.” På grund av att barn inte har samma 

erfarenhetsmässiga kunskaper om hur saker och ting bör eller ska gå till, så måste de ju relatera 

varje ny situation till vad de har varit med om tidigare. Därför är det så viktigt att barnperspektivet 

ligger i fokus och att kunskapen hos rätten och den domare som är inblandad inte är bristande, som 

den stundtals uppenbarligen är, enligt intervjupersoner i vår studie. Nästkommande citat styrker 

föregående resonemang: ”de e ju bara barn, så de har ju aldrig varit med om ett samlag, de är inte i 

den åldern, eller i alla fall ska inte ha varit med om ett samlag. De berättar ju om detta på ett annat 

sätt och då gäller det ju verkligen att man kan tänka in, vad kan barnet faktiskt mena?” 

De flesta intervjupersoner tycker dock att det under senare tid har skett förändringar på domstolens 

sida. Det har blivit bättre och fler åtal idag leder till fällande domar jämfört med tidigare.  

6.5 Mörkertal, samhällets syn på sexuellt våld och utbildningar om barns rättigheter. 

Problemen med sexuella övergrepp mot barn prioriteras av myndigheterna när anmälningarna 

kommit in till polisen men mörkertalet i samhället är stort, anser flera av de intervjuade personerna. 

”Det är mörkertalet som är problemet. Jag har aldrig upplevt att man inom polisen eller 

socialtjänsten inte tagit det på allvar. Men där emot så har vi bara toppen på isberget”, menar en av 

de intervjuade personerna.  

För att kunna göra folk medvetna om problematiken kring sexuella övergrepp mot barn finns 

förslag från några av informanterna: ”Ja, vi tycker att barn ska ha barns rättigheter på schemat och 

att de får lära sig om barnkonventionen. Det finns förslag om det i skollagen, att det borde va en del 

av kursplanen.” Skolorna måste ta ett mycket större ansvar i att lära ut, menar flera av de 

intervjuade. Det är viktigt att prata om sex och vad som är tillåtet och inte inom sexuellt beteende. 

Det är även betydelsefullt att de studenter som i framtiden kommer att arbeta med barn och 

ungdomar, får lära sig att prata om sex och förhållanden på ett sätt som tillmötesgår respektive 

åldersgrupp. Det är viktigt att de som arbetar med barn har kunskap om socialtjänstens arbete och 

skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott. Ett önskemål är att domare som dömer i mål där 

barn är inblandade, i allt större utsträckning ska ha kompetensen att kunna ta barns berättelser på ett 

bra sätt och kunna förstå vad de menar när inte alltid orden räcker till, eller när barnet inte har 

förstått själv vad det har blivit utsatt för. 

”han (pojken) beskrev ju då som att han kände att det kunde ha varit en legobit som kanske 

hade tryckts upp i analöppningen. Jaha varför en legobit? Jo för jag har jättemycket legobitar i 

min säng. Samtidigt som han då säger att den misstänkte var naken…/…det gäller ju att ha en 

domare som kan gå in och bedöma att så här kan en sexåring förklara det…//…men det är inte 

alla som har den förmågan tycker jag och kanske inte kunskapen heller”.  

En av de intervjuade tycker att det är extra viktigt att nå ut till ungdomar i skolorna. Det är det som 

sedan skapar samhället och mentaliteten, menar hon. Om det går att få unga killar och tjejer att 

förstå vad som är rätt och fel och hur man får lov att bete sig, samtidigt som småskolorna tar sitt 

ansvar att prata om det med de små barnen, så har samhället kommit en bra bit på vägen.  

”Det är lika tabubelagt idag som det var när jag var ung…//…Det är 2010 och de vågar 

fortfarande inte prata om sex i skolorna. Idag är det också rätt så hårt klimat ute bland 

ungdomar. Det är, väldigt generaliserat, så att unga killar tror att det är fritt fram om en tjej 

kommer i kortkort och u-ringat. Hon ska kunna gå naken utan att bli våldtagen. Man skyller 

fortfarande på klädsel att hon var så utmanande klädd och jag trodde hon ville.  

Oroväckande.” 

Informationstillfällen för åklagarmyndigheten, polismyndigheten och andra som arbetar med barn 

är nödvändig enligt många av de intervjuade. Upplevelsen av att barns rättigheter inte alltid 

kommer i första hand plågar flera utav intervjupersonerna som i skrivande stund kämpar med 
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näbbar och klor för sitt mål, trots att det ibland ser mörkt ut. ”Svårt att komma åt och 

brottsförebygga sexuella övergrepp. Tyvärr kommer det alltid att förekomma. Det kommer alltid att 

finnas fula gubbar”, menar representanten för polismyndigheten. 

Förskolan och skolornas roll har stor betydelse i hur stor grad mörkertalet kommer upp, men också 

för i vilken mån anmälningarna kommer in förklarar flera av de intervjuade. Anmälningsfrekvensen 

för sexuella övergrepp mot barn visar på trenden att ökning sker vid de längre skolloven och att de 

anmälningarna som kommer in då gjorts av skolorna: ”Då väller det in anmälningar. Det är likadant 

vartenda år. För då blir man så rädd, oj barnet ska vara borta i tio veckor och man kan inte ha 

uppsikt på dem i tio veckor och den tanken skrämmer dem”. En av intervjupersonerna beskriver 

problematiken med att lärare och kuratorer idag inte har öppna ögon för dessa problem vilket ofta 

framkommer vid de föreläsningar intervjupersonen gör om problemen ute i skolorna: ”Man är rädd 

för den fortsatta kontakten de ska ha med föräldrarna, men om man är rädd för att föräldrarna ska 

bli förbannade om man anmäler en misstanke om brott, då tycker jag inte att man ser till 

barnperspektivet för det är ju faktiskt barnen man ska jobba med, det ju inte föräldrarna.” En annan 

av intervjupersonerna förklarar samma problematik inom skolan: ”När det är mycket debatter så 

kommer det in fler anmälningar, det är ofta skolor som anmäler då…//…vissa anmäler inte alls fast 

det finns starka bevis på barnet i skolan…//…Det är jätte konstigt tycker jag. Skolan kanske är rädd 

i fall det skulle vara en missuppfattning”. 

Problemet att människorna inte anmäler och varför sexuella övergrepp fortfarande idag är 

tabubelagt förklarar en av våra intervjupersoner så här: ”Jag tror de flesta tycker att sexuella 

övergrepp mot barn och då kanske allra mest sitt eget barn, är något av det fulaste och grymmaste 

man kan göra mot ett barn, det gör så ont i alla att behöva tänka på det att behöva se det”. 

Media har dock en stor del i anmälningsfrekvensen, menar flera av de intervjuade. Att 

anmälningsfrekvenser ökar är ett tecken på att problemet uppmärksammas. Intervjupersonen från 

polismyndigheten hävdar att anmälningarna har ökat från mars 2009 till i år med femtio ärenden 

med brott i nära relation. Det som ökar mest är sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel. 

Samma person yttrar sig även angående mörkertalsproblematiken. Media har en stor del i hur olika 

fall uppfattas och samhället är snabb på att döma hur olika fall bör behandlas. Det är inte alltid 

rättvist, menar en av intervjupersonerna, då alla myndigheter har sina mål och riktningar att följa, 

”Men det finns också mycket tycken och uppfattningar i samhället. Många tror sig veta fast de inte 

gör det”. Till detta hör även att människor i allmänhet, och via media, tycker och påpekar saker om 

offret som inte alltid stämmer. Man vill inte tro det värsta om sina familjemedlemmar eller grannar 

och anklagar då offret istället. Nästkommande citat visar på en attityd från samhället som upprör en 

av våra intervjupersoner riktigt mycket: ”Och ibland när grannar och närstående uttalar sig negativt 

om offret kan jag bli riktigt arg. Ibland tycker allmänheten sig veta hur ett offer ska bete sig men 

ingen är ju den andre lik.” Media är ett verktyg för att arbeta med mörkertalet och för att förändra 

den allmänna synen som samhället har på sexuella övergrepp. 

 

”Tv. Att det blir mycket omdebatterat, det ser vi ju på kvinnofridsproblematiken, sen det blev 

lyft mycket i pressen och i media på olika sätt, så har det ju blivit väldigt mycket lättare att 

jobba med det. Många fler vågar tala om att det här har hänt mig, men när det gäller sexuella 

övergrepp så har vi inte kommit dit ännu men jag vet inte varför”. 

Representanten för barn och ungdomspsykiatrin förklarar att sexuellt våld mot barn aldrig har 

accepterats av samhället och nu när det börjat förekomma sexuellt våld även i andra former som 

”grooming” över internet, blir det viktigt att man är uppmärksam. Det gäller för alla som arbetar 

med barn, men också för föräldrar att ta ansvar över situationen gällande brott över internet. För 

bakom varje barnpornografisk bild och film, finns ett brott. Följande citat beskriver 

intervjupersonens tankar om samhällets syn på det sexuella våldet: ”Min förhoppning är ändå att det 

skett en förändring, det har aldrig varit accepterat men att man ändå ser och reagerar starkare på det 

idag så att säga.” Med tanke på internetproblematiken gällande sexuella övergrepp på barn och 
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barnpornografi över nätet, uttrycker sig samma person så här: ”Jag tror att vi som vuxna ser så lite 

av det och vill inte riktigt tänka att det finns så mycket skit”. 

Slutligen får nästkommande citat stå för samtliga intervjupersoners högaktade insatser i sina 

individuella myndigheters arbeten mot sexuellt utnyttjande av barn: ”Man måste va eldsjäl för att 

hålla på med det här, det går inte annars!” 

 

Kapitel 7 - Sociologisk analys 

Organisationer och dess kontext 

När vi tolkade materialet fann vi flera mönster som antyder att myndigheterna kan förklaras utifrån 

vad Weber menar som en organisation (Boglind, Eliason, & Månson, 2005). Organisationerna 

består av enskilda individer och dessa kommer vi benämna som aktörer i analysen. Detta för att dels 

få lite avstånd till personerna vars deltagande kom att beröra oss personligen genom sina berättelser 

och engagemang i vår fråga, men begreppet är även passande för att kunna beskriva en individs 

delaktighet i de processer som verkar på ett omedvetet plan (Brante, Andersen, & Korsnes, 2003). 

När vi beskriver och tolkar en aktörs handlingar måste man förstå att det inte är individen 

personligen vi talar om, utan aktörens handlingar och utsagor är konsekvenser av och i den rådande 

struktur som de befinner sig i (ibid.). En aktör är medverkande i uppbyggnaden av den struktur som 

organisationen präglas av, då varje aktör genom sina sociala handlingar ömsesidigt påverkar 

varandra (Boglind, Eliason, & Månson, 2005). En organisation bygger på hierarki och bedrivs med 

effektivitet och för att förstå det komplexa i deras samverkan ska vi analysera aktörernas sociala 

handlingar och sedan förklara dem genom att sätta in dem i den kontext som påverkar deras 

handlingar och kan leda till oförutsedda konsekvenser (ibid.). De sociala handlingarna påverkas dels 

av vad organisationerna har för krav över sig (tidskravet, samhället vill gärna driva dessa frågor, 

debatt och kritik utifrån, prestige för organisationerna, visa resultat mot överordnad) men också av 

vad organisationen får för resurser tilldelat sig från övre instanser. Organisationerna är i hög grad 

utformade av staten. Den byråkratiska pressen om att vara effektiv har en negativ påverkan på 

aktörerna på olika plan. Dels att aktörerna inom byråkratin ständigt känner sig forcerade av att de 

ska hinna med sina respektive arbetssysslor men de påverkas också av den indirekta pressen som 

följer av att de inte lever upp till, eller tanken om att de kanske inte klarar av vad som förväntas av 

dem. Aktörerna i myndigheterna upplevde alla att tiden inte räcker till. Alla försöker de göra sitt 

arbete så effektivt som möjligt för att nå ett resultat, även om de definierar sina mål på olika sätt så 

beskriver de gemensamt att arbetet måste göras snabbt, effektivt och i minsta möjlighet förstöra för 

varandras verksamhet. Den byråkratiska organisationens mest särpräglade uttryck beskriver Weber 

just utifrån de aspekterna som alla våra aktörer visade hade stor betydelse för hur de skulle kunna 

göra sitt arbete med bästa möjliga resultat. Alla byråkratiska organisationer bedrivs med effektiva 

och resultatinriktade metoder (ibid.). Barnkonventionen tolkar vi som en idealtyp som Sverige har 

antagit för att följa, en lag som främjar barnens rättigheter och ger organisationerna tillgång till ett 

verktyg som ger barn ett fullgott skydd. Men denna idealtyp påverkar dock organisationernas 

effektivitet på olika sätt, vilket kan vara en bidragande orsak till att barnkonventionen under så lång 

tid inte tagits på allvar i organisationerna. Vår tolkning om att organisationerna inte tagit 

barnkonventionen på allvar får grund i att de flesta av aktörerna fortfarande idag hade lite 

kunskaper i och om ett aktivt arbete med barnkonventionen, trots att den funnits som lag i tjugo år. 

För att återgå till vår tolkning om att en efterföljning av barnkonventionen problematiserar för 

organisationerna, genom att byråkratin påverkar deras möjligheter att arbeta effektivt. Genom 

barnkonventionens stadgar följer också metoder som organisationerna bör följa för att ta hänsyn till 

offret som barn. Att göra utredningarna om sexuella brott mot barn med barnperspektiv kan man 

beskriva som att ta in ett barn i den kalla vuxenvärlden som annars är förknippad med skurkar och 

banditer och anpassa denne värld för att barnet ska kunna känna sig tryggt i det. Det är väldigt 
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tidskrävande för organisationerna att tillmötesgå barnets behov av att känna trygghet i den vuxna 

miljö som präglar sexuella övergrepp och samtidigt vara styrda av den byråkratiska verksamhetens 

mål och resurser. Man måste ha i minnet att de byråkratiska organisationerna eftersträvar de mål 

och riktlinjer som givits dem av den överordnande organisationen (staten). Alla aktörer upplevde 

tidspress i sitt arbete med utredningarna och försökte på olika sätt att kompensera i arbetet för att 

kunna göra sitt. Detta framgår genom bland annat att aktörerna delegerade sitt ansvar till annan 

aktör, inte kunde närvara vid samrådsträffar eller inte kunde få tillstånd några träffar i samrådet för 

att aktörerna inte hade tid, men också för att de var tvungna att prioritera bland alla arbetsuppgifter 

de hade att utföra. Byråkratiska organisationer är effektiva genom deras rationella och kalkylerande 

metoder som ska fungera för att hela tiden underlätta och göra arbetet effektivt i organisationen, 

men dessa organisationer kan komma att fungera ineffektivt beroende på de sociala handlingar som 

interagerar inom organisationen.  

Interaktionen mellan organisationerna 

Ett annat mönster vi kunde urskilja fann vi i interaktionen mellan organisationerna. Diskursen om 

legitimiteten på deras handlingar (varför de ansåg sig ha rätt att handla utan att ta hänsyn till den 

andres arbete). Alla aktörerna präglas således av ett, enligt Weber så kallat värderationellt handlade, 

vilket innebär att deras respektive mål följaktligen måste uppnås oavsett hur konsekvenserna kan 

komma att påverka samarbetet och de andra instansernas arbete (Boglind, Eliason, & Månson, 

2005). Aktörerna menar att ett samarbete är viktigt, samtidigt som de menar att respekt för varandra 

och deras respektive arbetsuppgifter också har betydande roll. Ändå framgår det att samtliga aktörer 

anser att samarbetet på olika sätt inte fungerar som det borde. Myndigheterna har individuella 

strukturer som är menade att på bästa sätt få aktörerna att uppnå det mål som är utsett för vardera 

organisationen. Det individuella målet är förvisso i samma riktning för alla aktörer, men i sin iver 

att utföra ett bra arbete och med ett mål där det egna syftets framgång är i fokus, blir inte alltid 

samarbetet som de önskar. Bakom en alltför hård fokusering på ens egna värderationella 

handlingsmetoder glöms barnets bästa, och processen som helhet gynnar inte barnet.  

Det kan vara ett möjligt förslag till varför aktörerna ibland väljer att handla utifrån eget tycke 

istället för att stämma av i samrådsgruppen eller rådfråga den instans som är expert inom det 

specifika området. Ett exempel där det inträffar sådant eget beslutsfattande är när barn- och 

ungdomskliniken inte alltid blir inbjuden till de samråd som regelbundet ska ske i kommunerna. 

Barn- och ungdomspsykiatrin är ledande experter inom sitt område i samrådsgruppen och 

representerar den barnpsykiatriska kompetensen. I deras kompetens ingår att ta ställning till vad 

man vet om barnet, hur man ska tolka barnets symptom och när och hur man borde komma in och 

utreda och behandla. Att ignorera deras givna plats i en sådan samrådsgrupp och strunta i en invit, 

tyder på att gruppen inte tas på det allvar som den är menad att göra.  

De fem intervjupersonerna arbetar alla för att det utsatta barnet ska få sina behov tillfredsställda och 

att hela förloppet ska vara så smärtfritt som möjligt, men de påverkas av sina byråkratiska 

organisationers mål och riktlinjer. Dessa skiljer dem åt och verkar problematisera för ett väl 

fungerande samarbete.  För att tolka och förklara aktörernas handlande i den rådande strukturen i 

samarbetet, har vi identifierat deras handlade efter vad de anser sig vara meningsfullt. De sociala 

handlingarna som präglar aktörerna i samarbetet kan utgöras av dels organisationernas målrationella 

karaktär, men också deras värderationella handlingar (ibid.). 

Handlingarnas legitimering 

Åklagarmyndighetens arbete är meningsfullt då målet är en slutprodukt som gynnar hela samhället, 

vilket innebär en fällande dom på förövaren. Det meningsfulla arbetet skyddar samhället och visar 

att sexuella övergrepp inte är ett beteende som är accepterat. Det gynnar i slutändan också barnet, 

som får bekräftat att förövaren gjort fel genom att denne får ett straff. Socialtjänsten arbetsuppgifter 

står i att utreda om barnets faktiska behov av stöd och hjälp ur ett helhetsperspektiv (Nordström & 

Thunved, 2008). Arbetet för aktören blir meningsfullt i det värde som arbetet innebär för barnet 
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men också genom det ansvar som föreligger socialtjänstens arbetsuppgifter. Enlig Weber kan 

sociala handlingars legitimitet utgöras dels av makt som kommer ifrån rättväsendet och staten, men 

handlingarna kan också legitimeras genom det ansvar en yrkesroll i en organisation innehar 

(Boglind, Eliason, & Månson, 2005). Polismyndighetens arbetsuppgifter får mening och värde i att 

utföra hantverket som lägger grunden för att förövaren ska få sitt straff. Samtidigt arbetar aktören 

från polismyndigheten med barnet och kan påverka att processen för åtal kommer tillstånd genom 

en mänsklig och trygg hantering av barnet. Alla aktörer kan anses ha legitimitet på sina handlingar 

då de alla har meningsfulla och viktiga uppgifter att utföra. Samtidigt som instansernas slutgiltiga 

mål är olika och att de inte är lika engagerade i samma saker, så arbetar alla för att på bästa sätt 

tillmötesgå barnets rättigheter. Men vi ser ändå ett värderationellt handlande hos aktörerna vilket 

bidrar till att barnets bästa kommer något ur fokus och att vägen till att barnet ska få upprättelse och 

behandling, inte blir så optimal som den kunde vara.   

Påverkansfaktorer  

Att socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin upplever ett större missnöje med samarbetet 

och att personerna inom rättsväsendet upplevelser av att samarbetet fungerade bra, kan bero på att 

de aktörer som inte har legitimitet som prioriteras av staten inte heller har samma förutsättningar 

om resurserna. Dock har socialtjänsten ett ansvar att se till att samverkan kan komma tillstånd och 

att utredningen skall ha ett helhetsperspektiv och god kvalité. Kan organisationens höga krav vara 

oförenliga med de resurser de har att tillgå på socialtjänsten? Bidrar det att aktörerna upplever sig 

som mer utsatta och påverkade av att samarbetet inte fungerar för att de arbetar i byråkratins 

pressade situation och samtidigt har otillräckliga resurser för att kunna genomföra utredningarna 

enligt kraven? En annan faktor som påverkar att aktörerna inte är tillfreds med samarbetet kan vara 

de många omorganiseringar som socialtjänsten har genomfört under en relativ lång period. 

Omorganiseringar i organisationerna kan då ha medfört att aktörerna inte har tydliga roller och 

ansvarområden. De flesta av aktörerna vi intervjuade ansåg att det var viktigt för samarbetet att de 

hade tydliga riktlinjer om vem som skulle göra vad i utredningarna och följa strukturen så att 

utredningarna om övergreppet blir av bra kvalité.    

Social ordning: Barnahus  

Vi anser att med en gemensam strategi och gemensamma mål, istället för myndigheternas 

individuella riktningar möjliggör för organisationernas samarbete vilket gynnar barnet genom hela 

processen. Aktörernas deltagande i samrådet är en viktig del för att samrådet skall fungera som en 

enhet. Alla aktörerna från de olika organisationerna kan anta en socialordning med gemensamma 

värderingar och mål om aktörerna samarbetar nära vilket i sig skapar gemensamhet, men detta 

förutsätter att alla aktörer måste vara lika delaktiga och närvarande. Att tiden inte räcker till 

problematiserar för varje aktörs roll och ansvartagande. För ett fungerande samarbete måste alla 

delta och undanflykter för tidsbrist kan inte legitimera frånvaron eller handlingar som strider mot 

gruppens handlingsstruktur. Weber förklarar att sociala relationer som är öppna för andra också 

möjliggör att andra aktörer kan delta i den sociala relationen (ibid.). Om myndigheterna identifierar 

en välgrundad intressegemenskap som alla aktörer accepterar blir deras sociala relation legitim över 

organisationens och aktörerna i relationen arbetar då med samma fokus i en gemensam utredning 

om barnets bästa. Barnahus skulle kunna beskrivas som en socialordning med sekundär kontroll. 

Att aktörerna får en konkret arbetsstruktur med tydliga ramar skulle utgöra en tvingande kraft att 

genomföra arbetet efter vad barnombudsmannen rekommenderar.  

Social ordning: Barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs i Sverige 1990 och aktörerna lyfter på olika sätt fram att det skett en del 

förändringar i organisationerna till det bättre på senare tid angående barns rättigheter. Men för att ge 

en förklaring till varför denna lag som antogs i Sverige för tjugo år sedan har varit en så långvarig 
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process, ska vi först beskriva vad Weber menar med en social ordning. Den sociala rättsordningen 

gav organisationerna legitimitet att arbeta för att barn skulle få sin rätt tillgodosedd genom 

Barnkonventionen. En rättsordning får legitimitet genom lagen och att inte följa rättsordningens 

föreskrifter leder till sanktioner. En social ordning kan få sin legitimitet dels i form av 

rättsordningen men också få legitimitet i form av konvention, vilket innebär att det är allmänhetens 

åsikter och ogillande som kontrollerar att den sociala ordningen efterlevs (ibid.).  

Primär socialkontroll: makten och dess förändrande karaktär 

Genom vad som beskrivits i historien kan vi urskilja att den primära sociala kontrollen har mer 

makt än den sekundära sociala kontrollen även om den senare står som lagbunden. Om Bibeln var 

menat att fungera som en sekundär social kontroll för rättsordning så var det St. Paulus tolkningar 

som institutionaliserades och blev den sociala ordningen som kontrollerades genom konvention 

(Boglind, Eliason, & & Månson, 2005). Den primära sociala kontrollen utövade sin makt över 

folket genom att på olika sätt döma och bestraffa med stöd av den sociala ordningen framför 

rättsordningen, även under de tider där lagen hade förändrats och implementerat skydd för kvinnor 

och barn tolkades lagen med påverkan av allmänhetens ogillande för besluten. Vi tolkar det som att 

barnkonventionen inte togs på allvar av staten och organisationerna för att den handlar om barns 

rättigheter och dessa prioriterades fortfarande inte av de som hade makten och befann sig överst i 

hierarkin. På senare tid har barnens rättigheter dock börjat tas på större allvar av allmänheten vilket 

också har medfört positiva förändringar till att även organisationerna tar ett större ansvar i att arbeta 

med barnkonventionen. Aktörerna vi har intervjuat beskriver sitt arbete med barnkonventionen som 

en mental del i deras tänkande. Det blir tydligt att barns rättigheter är en prioritering som baseras 

efter varje aktörs tänkande om barn i organisationen men också av den högre instansens 

prioriteringar. Även om det är en rättighet enligt lag, en rättsordning så förstår man att den i själva 

verket är som namnet också förespråkar, en konvention. Aktörerna i organisationen beskriver att det 

är en kamp mot högre instanser huruvida deras möjligheter att handla enligt barnkonventionen 

möjliggörs, och om de högre instanserna inte prioriterar resurser till arbetet med sexuella övergrepp 

mot barn så minskar det också aktörernas handlingsutrymme. Men inte desto mindre kan vi förstå 

att de fortsätter att kämpa och att det är styrkan i deras engagemang i denna fråga som avgör i 

vilken utsträckning som aktören arbetar med barnkonventionen. För att se till att barnkonventionen 

efterlevs så har Sverige tillsatt en barnombudsman. Problemet är att barnombudsmannen inte få gå 

in och kontrollera på individnivå. Deras legitimitet som rättsordning sträcker sig endast till att 

kontrollera organisationen varför barnkonventionen är en subjektiv intressefråga (ibid.).  

Domstolen har full legitimitet att avgöra den yttersta domen om vem som anses vara skyldig till 

brott och vem som får gå fri. De är också den enda myndigheten som inte svarar inför någon annan. 

Ingen har heller rätt att säga eller bedöma domstolarnas beslut förutom genom att överklaga domen 

till en högre domstol (Ekbom, Engström, & Göransson, 2010). Även under den moderna tiden kan 

vi urskilja att domstolarna och organisationerna som befinner sig högst i hierarkin inte tar barnens 

rättigheter lika allvarligt som de vuxnas. Barn och kvinnor ses fortfarande många gånger som 

ojämlika i domstolsmyndighetens ögon som vi anser många gånger använder ett institutionaliserat 

vuxenperspektiv. Och även om det enligt våra intervjupersoner har skett förändringar till det bättre, 

så tolkar vi det som att det är mycket arbete kvar att göra för att jämställdhet ska bli en social 

ordning, men arbetet som våra intervjupersoner gör är en viktig del för att förändring ska ske. Dels 

genom deras förebyggande arbete ute i skolorna men också genom deras kunskaper och 

engagemang som de har i arbetet med barnet. Intervjupersonernas kamp med de övre makterna om 

resurser till barnahus, domare som ska vara specialiserade på barn och jämställdhetsfrågor och mer 

utbildning i skolorna om barnkonventionen, är en kamp som avgörs på högre nivåer och deras 

prioriteringar avgörs av vad de anser meningsfullt. 
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Ett kvardröjande patriarkal - ineffektiva organisationer 

Vad som avsågs vara rätt och fel i Sverige kan man koppla till hur samhället var uppbyggt under de 

olika epokerna. Vad som är gemensamt för den sexuella brottsutvecklingen är den allmänna synen 

på att ett sexuellt våld mot barn och kvinnor alltjämt direkt eller under senare tid indirekt 

accepterats. Vår tolkning grundar sig i att Sveriges historia länge präglades av kristendomen som 

institution (Boglind, Eliason, & Månson, 2005) då landet under medeltiden allt mer formades av 

kyrkans makt. Under denna tid fanns det inget rättsligt skydd för kvinnor och barn i en rättsprocess. 

Bergenheim (2005) beskriver att brott mot familj och samhälle prioriterades högt under denna tid 

och detta beror i hög grad på kyrkans tro om det heliga äktenskapet och familjen. Den världsbilden 

människor hade under historien omfattar också att det endast var gifta kvinnor som var dygdiga 

vilket förklarar att utomäktenskapliga brott var de som prioriterades över sexuella brott mot barn 

och pigor som på den tiden inte hade något värde. Kristendomens institutionalisering var en 

bidragande faktor till samhällets tolerans mot sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, men också 

till mörkertalet för dessa brott och fortfarande idag styrs allmänheten omedvetet av 

institutionaliserade vanor i sina värderingar om sexualiteten, trotts att brotten finns reglerade enligt 

lag.  

Barn hade litet eller inget värde för familjen eller i samhället tills barnen fick ett värde genom 

kroppen som arbetskraft (ibid.). Det medförde att de vuxna såg barnen endast som ett objekt och 

fortfarande inte värderade det känslomässiga värdet i barnet som en människa. När barnet endast 

fick ett värde som arbetskraft och till de husliga sysslorna, gjorde det att den institutionaliserade 

kristendomens maktstruktur och hierarkin om att mannen och husbondens rätt till det som var deras 

kunde fortsatta att socialiseras in och förbi normen för allmänheten. Tankestrukturen om att kvinnor 

och barn är litet värda i hierarkin togs upp av allmänheten som institutionaliserade vanor. (Boglind, 

Eliason, & Månson, 2005). Den sociala ordning som bestod i människornas institutionaliserade 

vanor och tankestrukturer bidrog till att vuxna kunde anse sig ha rätt att utnyttja barn som hade 

underliggande ställning. Bergenheim (2005) beskriver att det finns litet information som belyser att 

pojkar utnyttjades, det som finns dokumenterat är mestadels övergrepp på flickor. Vår tolkning 

härrör i de värderationella handlingarna (Boglind, Eliason, & Månson, 2005). Då flickor under 

historiens gång inte ansågs ha ett värde och pojkar och eller sönerna, ansågs ha större värde än 

flickorna och döttrarna så kan det antas att pojkar faktiskt inte utnyttjades i lika stor utsträckning då 

de hade mer värde i sig för husbonden och eller fadern. Ett värderationellt handlande skulle betyda 

att de som våldtar välja sina offer efter vilka de anser sig ha rätt att utöva makten över så som 

Weber beskriver det rationella handlandet (Ibid.). Ett värderationellt handlande härrör i vad aktören 

anses vara legitimt och är därför ett individuellt avgörande men samhällets institutionaliserade 

vanor och den sociala ordningen påverkar alla som är en del av den helheten och kan då vara en 

faktor som triggar handlingen. Mannens dominerande position i samhället bidrog till att många 

ansåg sig rättmätig det som var hans utan att tänka på konsekvenserna för sin handling. Om en 

våldtäktsman handlar värderationellt kan det bidra till att förklara varför offren dels valdes sedan 

också förklara varför skulden genom historien alltid har legat hos offret, barnet, flickan, kvinnan 

eller pojken. För om mannen hade dessa föreställningar så har de införlivats genom påverkan av 

yttre faktorer, av den sociala ordning som var given för den tiden (Ibid.). 

Barnens plats i nutidssamhället 

Idag har barnet i Sverige större betydelse än någonsin förut. Genom både lagar och förordningar 

men också av föräldrarna skyddas barnen som har en betydligare ställning i samhället idag mot vad 

de har haft genom historien. De har fått ett värde för människorna. För att knyta an till det rationella 

handlandets betydelse för hur man handlar idag så visar statistiken att sexuella övergrepp mot barn 

har ökat kraftigt och då mörkertalet för dessa brott är väldigt stort är det svårt att säga att brotten 

faktiskt har blivit fler, utan att det tyder mer på att det är anmälningarna som har ökat. Att 

anmälningarna tilltar betyder inte fler brott begås utan att de brott som alltid har funnits om än i det 



33 

 

dolda nu kommer upp till ytan. Att fler tar ställning i att faktiskt uppmärksamma och erkänna att det 

förekommer sexuellt våld betyder att de är många som också ändrar sina egna värderingar om vad 

som är meningsfullt. Det finns många aktörer som uppmärksammar problemen och som arbetar för 

att debatten om sexuellt våld skall uppmärksammas, dessa eldsjälar som arbetar aktivt betyder 

mycket för förändring mot nya tider. Socialiseringsprocessen är föränderlig och genom sociala 

handlingar kan samhällets internaliserade vanor och tankestrukturer anta nya former och bilda en ny 

social ordning där jämställdheten gäller för alla (ibid.). En social ordning måste tas upp av alla i 

samhället för att vara legitim och det är viktigt att i skeenden då samhällets institutioner går mot 

förändring, att aktörerna arbetar för att uppmärksamma dilemmat även uppåt i hierarkin av 

organisationer.  

Legitimitet och maktresurser  

Det är staten och rättsordningens maktresurser som har legitimitet att avgöra vad som ska 

institutionaliseras som norm. När anmälningsbenägenheten för dessa brott ökar måste också 

organisationerna bli varse sitt eget handlande i processen för att kunna bidra till verklig förändring. 

Om organisationen som har legitimitet över maktresurserna och om domare handlar värderationellt 

och inte är medveten om att hans beslut påverkats av de underliggande värderingarna som är 

institutionaliserade i samhället, kommer mörkertalet fortsätta vara stort och anmälningarna kommer 

troligtvis inte leda till fler fällande domar. Det hjälper inte hur mycket än aktörerna anpassar sitt 

arbetssätt och kämpar för att få fram tillräckliga bevis, för om domaren är den som endast kan 

döma, är det också beroende på dennes föreställningar om rätt och fel som bestämmer i slutändan 

även regeln säger allas likhet inför lagen. Vad som anses som legitimt påverkar hela processen 

utifrån enskild aktör. Barnet som berättar om ett övergrepp och som förstått att det som gjorts varit 

en kränkning men som ändå behandlas som delaktig på olika sätt, kommer att reproducera en 

omedveten skuld mot sig själv. Detta förstärker den sociala ordning som fortfarande präglar 

samhället genom de underliggande institutionaliserade värderingarna om den sexuella ojämlikheten 

om mannen och kvinnan. Eller för att nyansera tydligare, en domare som förmildrar eller underlåter 

att döma ett brott som begåtts mot ett barn som blivit utsatt för övergrepp. Ett fall där bevisen varit 

tillräckliga för andra professionella aktörer, visar att det är vad aktören anser vara meningsfullt som 

är det legitima. Om den som har makten att döma, inte tydligt visar vad som är rätt och fel eller 

omedvetet påverkas av hur samhället skildrat och skildrar sexualitet och våld mot kvinnor och barn 

med misstanke och ifrågasättande om offrens egen del i handlingen så kommer samhället och 

aktörerna också fortsätta att själva tveka på sitt eget värde om lika rättigheter.  
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Kapitel 8 - Reflektioner 

Slutsatser och åsikter 

Samtliga intervjupersoner betonar ett tätt samarbete för att rättsprocessen rakt igenom ska ske till 

vad som enligt barnkonventionen är barnets bästa. Trots att samtliga intervjuade personer håller 

med om detta så fungerar samarbetet sämre än vad vi väntat oss. Intervjupersonerna verkar vara 

uppdelade i två block. Beroende på arbetets inriktning, så finns det sprickor i samverkansgrupperna. 

Polis och åklagare har som uppgift att styrka brott och få fast en förövare, medans socialtjänsten 

och barn- och ungdomspsykiatrin finns till för att barnet ska få skydd och behandling. Dessa två 

inriktningar, kanske gör att fokus inte alltid läggs på det som är det bästa för barnet. Det kan vara så 

att det är svårt för de olika instanserna att se till barnets bästa under hela processen, eftersom de har 

olika arbetsuppgifter. Vi menar även att de behöver mer insikt i varandras arbete och det som i alla 

fall måste förbättras, är en samverkan mellan de inblandade instanserna, för att tillmötesgå barnet på 

allra bästa sätt. Det kanske är så att det ibland krävs längre förhörs- och utredningstider för att 

slutresultatet ska bli bra.  För att förbättra samarbetet, anser vi att ett Barnahus skulle vara det bästa 

alternativet. 

Trots att sex hundra år har gått sen fjortonhundratalet, så verkar synen på sexuella övergrepp 

fortfarande prägla dagens samhälle, med tanke på den låga uppklaringsfrekvensen och de milda 

straffen. Sexuella övergrepp blir ofta en fråga om trovärdighet i de fall där endast offret och 

förövaren vet exakt vad som hänt och där de tekniska bevisen på övergrepp inte finns eller 

försvunnit med tiden. Tekniska bevis är en viktig förutsättning för att styrka att brott begåtts mot 

barn, varför det är viktigt att kunna göra en kroppsbesiktning i inledningsskeendet. 

Specialistinriktning för alla professionella som arbetar i undersökningarna borde vara ett minimum 

krav. Det gäller alla instanser. Läkare som utför besiktningarna, förhörsledarna och domare. Med 

tanke på rätten som skriver om barnens historier, skolor som inte vågar anmäla misstanke om brott 

av rädsla för kontakt med föräldrarna, att Barnahus inte finns i alla län i Sverige, att 

barnkonventionen efter tjugo år först nu har förändrats och att resurser inte är en prioritet hos staten, 

visar att barnens rättigheter inte är i närheten av vad den borde vara. Vi vill hävda att det som vi 

uppfattar som brister i myndigheternas samarbete och verksamhetens effektivitet kan vara 

relaterade till kvardröjande kristet-patriarkala värderingar kring kön, familj och sexualitet och därav 

medförd begränsad förmåga att på ett målmedvetet sätt ta itu med brottsbekämpningen och stöd till 

barnen genom förebyggande åtgärder. Vi som forskare tycker att barnkonventionen ska vara en 

självklar prioritet för alla som arbetar inom samtliga myndigheter i Sverige. Barnombudsmannens 

arbete är en otroligt viktig del i att få in det självklara i barns rättigheter hos de som arbetar med 

barn, och då framförallt hos de högre makthavarna som bestämmer resursindelningen till olika 

ändamål i kommunerna. Vi anser även att det borde finnas ett Barnahus i varje kommun och faktum 

att det inte prioriteras framför sportarrangemang och liknande ser vi som ett bakslag för Sveriges 

barn.    

Barnkonventionen är idag ett idealmått på hur varje barn borde ha det och det finns ingen som kan 

kontrollera om myndigheter i Sverige ser till barnets bästa i alla situationer. Det är snarare så att det 

beror på enskilda individer och deras intresseområde, huruvida barnkonventionen följs eller inte. 

Barnombudsmannen gör inverkan på kommuner och landsting, men de har fortfarande inte rätt att 

kontrollera enskilda kommuner. Vi anser att det borde gå att kontrollera att barnens rättigheter 

efterföljs, i betydligt större grad än vad det nu gör. 
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Kritiska reflektioner 

Vi har fokuserat oss på de informanter som ingår i samrådsgruppen och som ska samarbeta i 

utredningen om sexuella övergrepp mot barn men vi valde också intervjua en representant från 

barnombudsmannen då vi ansåg att det var en stor tillgång till uppsatsen med dennes kunskaper. Vi 

är medvetna om att materialet kan ses som relativt tunt då vi endast använt oss av fem intervjuer. 

Men det faktum att alla intervjuerna gav oss mer än tillräckligt med djupt material för vårt syfte 

bestämde vi att vår mättnads känsla var nådd och att fler intervjuer inte skulle bidra till djupare 

material utan fungera som kvantitetsfyllnad. När vi bearbetat materialet och valt ut vad vi ville 

redogöra fann vi dock mönster i materialet som vinklade mot andra aktörer som kunde vara viktiga 

för ett helhetsperspektiv. Domare och skolpersonal identifierades av samtliga intervjupersoner som 

delaktiga på olika sätt i frågan om sexuella övergrepp mot barn. Det hade därför varit önskvärt med 

en intervju från domare som dömt i barnmål, och likaså perspektiv från eventuellt dagis- och 

skolpersonal samt läkare på barnkliniken för att få höra deras utsagor om sexuella övergrepp mot 

barn och sätta deras perspektiv på det faktum som framkommit i resultatet. De personer som ställde 

upp var alla väldigt positiva till studien och villiga att bidra med sin expertis. Det något låga 

intervjuantalet kompenserar vi med en stor mängd litteratur, som används i teorikapitlet och som 

bakgrundsmaterial. 

Eventuella reflektioner över ändrade förhållanden 

År 2008 hade en av kommunerna i studien den bästa uppklaringssiffran i Sverige. 

Anmälningsantalet har sjunkit markant sen 2008, vilket kan bero på den långvariga 

omorganisationen som pågått inom socialtjänsten i kommunen. Då det inte finns klara direktiv om 

vem som ska sköta vad inom socialtjänsten, blir situationen sådan att de själva tar tag i problemen 

istället för att anmäla till polisen, och det kan vara en bidragande orsak till dilemmat.  

Fortsatt forskning 

Det är oerhört viktigt att följa upp barnkonventionen och se hur de faktiskt följs i de olika 

kommunerna. Fortsatt forskning kring samarbetet mellan instanser i olika kommuner skulle vara en 

stor tillgång för Sveriges utsatta barn. Barnombudsmannen gör ett ypperligt arbete i sin strävan efter 

en upprätthållelse av barns rättigheter i Sverige, vilket borde efterföljas av samtliga kommuner i 

landet. Med tanke på den eskalerade barnporrsindustrin över internet och en ökad mängd sexturister 

vore det intressant att på något sätt upplysa allmänheten om problematiken. Då medvetenhet hos 

människor skapar debatter och på andra sätt påverkar samhället, vore det effektivt med en satsning 

på att göra alla människor i världen medvetna om denna fruktansvärda brottskategori. Utbildning i 

beteendemässiga uttryck och hur man på andra sätt kan upptäcka att ett barn utsätts för sexuella 

övergrepp, samt vad man ska göra åt saken, är också viktigt för att kunna minska antalet ”fula 

gubbar” som förstör de specifika barnens liv.  

För att få större validitet i studien vore deltagande observationer vid rättegångar och 

samrådsgrupper optimalt, men även att under en längre tid studera varje enskild instans och deras 

sätt att hantera situationer. Genom deltagande observationer skulle vi som forskare kunna få en 

inblick i hur rättprocessen hanteras av varje myndighet, vilket skulle ge stor trovärdighet i studien. 

Detta kräver dock en bredare tidsram än vad vi hade till vårt förfogande denna gång. Vidare studier 

om hur samhällssynen på sexuellt våld mot barn ser ut i Sverige idag är nödvändigt. Ett förslag för 

vidare forskning är således att undersöka domstolsutslag i övergrepp mot barn. Genom att studera 

domstolarnas utlåtanden om övergreppen kan man analysera närmre deras handlingar för att djupare 

förstå dem och tydligare visa konsekvenserna som de institutionaliserade värderingarna medför, 

både för offret och genom ineffektiva instanser.   
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Sammanfattande avslutning 

Avslutningsvis vill vi poängtera och lyfta fram vår sociologiska tolkning av fenomenet. Sexuella 

övergrepp mot barn som har väckt stort intresse hos allmänheten och mycket kritik riktar sig mot de 

olika organisationernas ineffektivitet och förekommande brister i utredningarna. I undersökningen 

framgår det dock att de personer som arbetar med utredningarna har stort engagemang och kämpar 

efter bästa förmåga för att sexuella övergrepps frågor hela tiden ska förbättras och att utredningarna 

ska hålla god kvalité. Vi fann att kritiken delvis är missriktad. Sambandet mellan organisationernas 

ineffektivitet vid utredningarna om sexuella övergrepp mot barn härrör i kvardröjande patriarkat 

och kritik borde istället rikta sig mot de högre instanserna (staten och domare) och ifrågasätta deras 

tolkningar och prioriteringar i frågan om sexuella övergrepp.  

De barn- och kvinnofientliga värderingar som figurerar i frågan om sexuella övergrepp har sina 

rötter i vårt kristna kulturarv. Även om de flesta i samhället idag erkänner sig som agnostiker eller 

ateister till kyrkan och kristendomen så är vi alla produkter av den kristna kulturkretsen som i olika 

grad fortfarande påverkar våra omdömen om sexualiteten.  

 

”Jag tror att det är helt avgörande att ha ett fungerande samarbete. Just exemplet 

med barnahus har ju varit väldigt framgångsrikt för barnets skull och för att det 

blir en bättre utredning också.”  

Jessica Olsson 

Jurist, Barnombudsmannen. 

 

 

 

Jenny Lindgren   Jenneli Pedersen 

________________________  __________________________ 
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Bilaga Intervjuguide  

Introduktion och formaliteter 

- Föreliggande studie har som syfte att undersöka hur rättsprocessen kring sexuella övergrepp på barn 

under femton år ser ut, samt att analysera den samverkan som krävs mellan myndigheter i den 

aktuella frågan. 

- Förklara upplägget, ämnena 

- Bekräftelse på inspelning, det som sägs under intervjun är konfidentiellt och kommer enbart 

användas i forskningssyfte, anonymitet om de önskar 

 

Kan du börja med att presentera dig själv?  

Kan du berätta lite om din roll som XXX?  

Mål - riktlinjerna i utredningen om sexuella övergrepp mot barn. 

 

FÖRUNDERSÖKNING OCH UTREDNING 

 

När det gäller ett fall angående sexuellt utnyttjande av barn under 15 år: 

Kan du beskriva generellt hur processen går till från det att en anmälan kommer in? 

- vilka åtgärder vidtas av (polis, åklagare, domstol) när en person är misstänkt för sexuellt brott mot 

barn? 

 

Upplever du några svårigheter i utredningen av sexuella övergrepp mot barn? Kan du 

beskriva det lite mer. 

 

FÖRHÖRET  

Kan du beskriva om hur förhöret går till?  

- barnets bästa 

- vilka förberedelser vidtas? 

- ett förhör med barnet bör endast hållas en gång, hur fungerar det med andra instansers 

handläggningsrutiner? 

Ser det annorlunda ut när anmälan gäller barn mellan 0-6 år jämfört med äldre barn? 

Hur lång tid tar det vanligtvis från det att ni får en anmälan om brott, till att ni kan förhöra 

barnet? 

Finner ni några svårigheter med att förhöra unga barn och i så fall kan ni beskriva dem? 

 

 

SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER 

Arbetar ni tillsammans med andra myndigheter i utredningen om sexuellt utnyttjande av 

barn? 

– Referensgruppen?  

- Handläggningsrutiner? 



 

 

Kan du berätta lite om hur eller på vilka sätt ni samarbetar med de andra myndigheterna? 

- Fungerar samarbetet med de andra myndigheterna som du skulle önska? 

 

Finner du några faktorer som påverkar samarbetet och utredningens framgång? 

 (myndigheterna/handläggarna) 
- Olika organisationer, olika lagar och syften? 

- Brist på resurser som tid, personer, ekonomi? 

Utveckla. 

Finns det något som kunde förändras/förbättras enligt dig? 

 

BARNKONVENTIONEN 

 

Nämns barnkonventionen i de av regering/riksdagens fastställda styrdokument för 

myndigheten? 

- Nämns barnkonventionen i myndighetens egna styrdokument? 

- barnkonventionens regleringsbrev? 

Har ni fått utbildning om barnkonventionen? 

- I vilken utsträckning?  

Arbetar ni i enlighet med barnkonventionens stadgar i praktiken? 

 

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH SAMHÄLLSSYNEN 

Hur prioriteras det sexuella våldet mot barn i länet?  

Anser du att länet är behov av ett Barnahus? 

 

PÅSTÅENDEN 

Många fall läggs ner i förundersökningsstadiet i brist på bevis. 

(Diesen, C. Bevis 6 – Sexuella övergrepp mot barn) 

Kan ni kommentera det faktum?  

- Vad beror det vanligtvis på? 

- Vad kan göras för att motverka det? 

Det finns ett stort mörkertal för dessa brott, kan du säga något om det? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


