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The last major change occurred in 2005 when the new sexual offenses law came into force 

with an increased focus on children. The purpose of this study is that through a content 

analysis to identify and understand the construction of children in the new legislation on 

sexual offenses on the basis of preliminary work. Based on the purpose we came up with two 

questions: How are children constructed in the preparatory works to the new sexual offenses 

law? Are they attributed to child characteristics and responsibilities in the new legislation on 

sexual offenses and if so, how? In order to achieve the purpose of the study we have chosen 

the preparatory works to the new legislation on sexual offenses from 2005 until today. The 

study's empirical work has been further narrowed to the children, which means that a 

distinction is made in the new legislation on sexual offenses to 6 chapter 4-6 §§. The 

theoretical starting point is the childhood sociology and the method used is a content analysis. 

The result shows that the preparation of children in the new legislation on sexual offenses can 

be divided into continuous central themes: children 's agency, children than in adults and 

children's properties and responsibility.  
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1. Problemformulering  
FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, ratificerades i Sverige år 1990 vilket 

innebär att Sverige folkrättsligt förbundit sig att förverkliga barnkonventionen. Detta innebär 

vidare att alla barn i Sverige ska få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

tillgodosedda, utan diskriminering av något slag. Ett flertal nationella lagar vars område rör 

barn har kompletterats med ett barnperspektiv. På frågan om barn får sina rättigheter 

tillgodosedda inom det sociala arbetet menar Söderbäck (2010) att svaret blir varierat 

beroende på verksamhet, tidpunkt och på vilket ställe i landet. Strategin som antagits i Sverige 

om att kunskap om barnkonventionen ska finnas hos vuxna som arbetar med barn har inte 

alltid fått genomslag då kunskap om barnkonventionen är begränsad exempelvis i kommuner 

och landsting (Söderbäck 2010, s. 3). 

 

Inom det sociala arbetet finns det inte några tydliga åldersgränser för när ett barn är moget att 

själv ta ställning till den vård och behandling som de erbjuds. Detta innebär att föräldrarna är 

ansvariga för barnet till barnet fyllt 18 år. Samtidigt menar barnkonventionen att barnets 

åsikter tillskrivs en allt större betydelse ju äldre barnet blir (Söderbäck 2010, s. 3). Forskning 

visar att socialt arbete i Sverige inte utgår från konventionsbestämmelserna (Brunnberg 2001, 

ss.1-3), där barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet i alla avseende som gäller barn 

(Unicef 2009, ss. 4-5). Brunnberg (2001) menar att barn får yttra sig i begränsad utsträckning 

i ärende där barn är involverade inom det sociala arbetet och att arbetet som sker inte är med 

utgångspunkt i att barn kan befinna sig i en utsatt kommunikativ situation. Enligt 

konventionen ska utgångspunkten vid alla bedömningar vara ”barnets bästa” och barn ska 

skyddas från övergrepp, såsom fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Barnets livssituation 

och synen på våld mot barn är olika i den svenska välfärdsstaten och är centrala dimensioner 

som leder till skilda bedömningar av vad som är det bästa för barnet (Brunnberg 2001, ss.1-3).  

 

Sexualbrottslagen är ett exempel på en nationell lag vars område rör barn, där det gjorts 

kompletteringar utifrån ett barnperspektiv. År 2005 gjordes en stor ändring i sexualbrottslagen 

med huvudsyfte att ge samtliga barn och ungdomar ett extra skydd i brott som rör sexuella 

övergrepp. Barn och ungdomars extra skydd träder in oberoende om förövaren använt sig utav 

tvång eller våld (Prop. 2004/04:45, ss. 1, 21).  
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Trots att den nya sexualbrottslagen trätt ikraft år 2005 har antalet anmälda sexuella övergrepp 

kontinuerligt ökat under en tioårsperiod, enligt brottsförebyggande rådet1 (Brå 2014). 

Samtidigt som antalet anmälda sexuella övergrepp ökar, ökar även mörkertalet av de brott 

som aldrig kommer till kännedom för polisen (Brå 2011:6). Med stöd av ovan kan en 

koppling göras till Carlsson (2009) som menar att sexuella övergrepp mot barn ses om ett 

utbrett socialt problem i Sverige och beskrivs vidare som en viktig orsak till sociala problem i 

samhället (Carlsson 2009, s. 19).   

 

Med stöd av forskning som visar att socialt arbete i Sverige inte sker i överensstämmelse med 

konventionsbestämmelserna (Brunnberg 2001, ss. 1-3) och barndomssociologin som teori 

med fokus på barnets bästa vill vi studera framställningen av barn i en juridisk kontext, utifrån 

innehållet i förarbeten till den nya sexualbrottslagen. Detta eftersom att förarbetena ligger till 

grund för lagändringar och därför även indirekt till det sociala arbetet med barn som utsatts 

för sexuella övergrepp. Genom att studera framställningen av barn analyseras lagstiftningen i 

samhället vilket blottlägger de normer och synsätt, som annars inte öppet vill kännas vid 

(Andersson & Swärd 2008, s. 237).  Med stöd av det tolkningsföreträde den nya 

sexualbrottslagen ger anser vi att det är av vikt att studera hur framställningen av barn ser ut i 

förarbetena till den nya sexualbrottslagen. Vidare använder vi ett barndomssociologiskt 

perspektiv för att studera barn som något som ges samhällelig och kulturell betydelse 

(Halldén 2003, s. 13), där barnet ses som en aktiv aktör med ett eget agentskap (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, ss. 44-45). 

 

2. Bakgrund sexualbrottslagen 
Sexualbrottslagstiftningen trädde ikraft år 1965 efter debatter kring frågan om att våldtäkt 

inom äktenskapet skulle kriminaliseras (Prop.1962:10 s. 156) och regleras i Brottsbalken 

(BrB) kap 6 (1962:700). Sexualbrottslagen har sedan dess omarbetats ett flertal gånger. År 

1998 tillsatte regeringen en demokratisk sammansatt kommitté som antog namnet 1998 års 

sexualbrottskommitté med uppdrag att göra en total översyn av bestämmelserna om 

sexualbrott. Översynen omfattade såväl det materiella innehållet som språk, lagteknik och 

systematik. Den senaste stora ändringen skedde år 2005 då den nya sexualbrottslagen trädde 

ikraft med ett ökat fokus på barn (Prop. 2004/05:45, ss. 1-2, 18-22).  

 
                                                
1 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en statlig myndighet som arbetar med att främja brottsförebyggande arbete  
samt bidra med kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området (SFS 2007:1170). 
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År 2013 anmäldes 17 700 sexualbrott, varav 6 000 rubricerades som våldtäkt. Dessa 

sexualbrott som våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt tvång motsvarar 91 % av de 

anmälda brotten. Detta är en ökning av anmälda våldtäkter med 5 procent jämfört med år 

2012. Enligt brottsförebyggande rådet har antalet anmälda våldtäkter kontinuerligt ökat ur en 

tioårsperiod, vilket kan förklaras av förändringar i 2005 års sexualbrottslag. Rubricerades som 

sexuellt utnyttjande kom i med denna lagändring att rubriceras som våldtäkt. Mellan år 2005 

och år 2011 visar statistiken på att antalet anmälda våldtäktsbrott ökat samtidigt som antalet 

anmälda brott om sexuellt tvång och utnyttjande minskat, denna statistik visar på ett resultat 

av lagändringen. I en rapport från brottsförebyggande rådet 1 juli år 2013 kom ännu en 

skärpning av sexualbrottslagen där den lagliga definitionen av våldtäkt utvidgades till att även 

omfatta de fall där offret reagerar passivt (Brå 2014). 

 

2.1 Det rättsliga systemet  
Inledningsvis kommer processen från förarbeten2 till lagändringar att presenteras för att ge 

läsaren en inblick i det rättsliga systemet. Fokus kommer i huvudsak att vara på barn och 

deras tolkningsutrymme i det rättsliga systemet.  

 

Sveriges riksdag är den instans i Sverige som stiftar lagar och lagändringar utifrån förslag från 

regeringen i form av propositioner. Riksdagen består av 349 ledarmöten som fördelas mellan 

partier i riksdagen som svenska folket på ett demokratiskt sätt röstat fram (Sveriges Riksdag 

2013). När regeringen tillsätter en utredningskommitté för att granska lagändringar tillskriver 

regeringen kommittén ett stort förtroende vilket även tyder på att gruppen har en specifik 

kompetens. Regeringen har vidare tolkningsföreträde i jämförelse med kommittén då 

regeringen granskar resultatet av kommitténs undersökning. Innan en proposition skickas till 

riksdagen bearbetar regeringen dessa föreslagna lagändringar (Sveriges Riksdag 2013).  

I de förarbeten som omfattar studien diskuterar regeringen, kommittéer och remissinstanser 

vuxnas och barns skydd mot sexualbrott. I förarbetena framkommer det tydligt att regeringen 

har tolkningsföreträde gentemot övriga kommittéer och remissinstanser. Citatet nedan 

exemplifierar regeringens tolkningsföreträde. 

 
Sammantaget gör regeringen bedömningen att det föreligger vissa brister i regleringen och 

tillämpningen av straffbestämmelserna om våldtäkt och sexuellt tvång. Dessa brister bör enligt 
                                                
2 Förarbeten är ett samlingsnamn för t.ex. propositioner, betänkanden och utredningar som tas fram innan 
riksdagen beslutar om en ny lag. De som ansvarar för förarbetena är riksdag, regering och Lagrådet (Lagrummet 
2011). 
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regeringen åtgärdas för att upprätthålla ett så fullgott skydd som möjligt mot kränkningar av den 

personliga och sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten. Det finns således 

behov av att genom lagstiftningsåtgärder göra vissa förändringar i sexualbrottslagstiftningen för att 

ytterligare förstärka det straffrättsliga skyddet för vuxna mot att utsättas för allvarliga sexuella 

kränkningar. (Prop. 2012/13:111, s. 28) 

 

Vidare i propositioner och som ovan beskrivet utformas lagen generellt för att fånga en 

mängd olika handlingar som en individ kan utsättas för vid sexualbrott. Detta medför att 

regeringen tillskriver domstolarna ett högt tolkningsföreträde i tillämpningen av lagen. 

Nedanstående citat exemplifierar tolkningsföreträdet på ett tydligt sätt. 
 

Utgångspunkten för all lagstiftning bör givetvis vara att den skall vara så klar och tydlig som 

möjligt. Avsikten är emellertid att begreppet skall fånga upp en mängd olika sexuella handlingar 

som en person kan utsättas för. Att i lagtext i detalj försöka räkna upp samtliga dessa 

sexualhandlingar låter sig knappast göras. Det får enligt regeringens mening antas ligga i sakens 

natur när det gäller det aktuella området att det fortlöpande kan bli aktuellt att bedöma handlingar 

som lagstiftaren inte förutsett. För att straffvärda handlingar inte skall hamna utanför det straffbara 

området finns det därför ett starkt behov av att använda ett uttryck som ger ett visst 

tolkningsutrymme. Detta talar för att använda det vidare uttrycket ”sexuell handling”. Regeringen 

anser således vid en samlad bedömning att uttrycket sexuell handling är det uttryck som bäst 

beskriver de handlingar som bör omfattas av rekvisitet. Ett visst tolkningsutrymme lämnas till 

rättstillämpningen för att i varje enskilt fall bedöma om ett visst agerande skall anses utgöra en 

sexuell. (Prop. 2012/13, s. 33)   

 

3. Syfte 
Syftet med studien är att identifiera och förstå framställningen av barn i den nya 

sexualbrottslagen utifrån förarbeten.  

 

4. Frågeställningar 
Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå studiens syfte: 

 

• Hur framställs barn i förarbetena till den nya sexualbrottslagen? 

• Tillskrivs barn egenskaper och ansvar i den nya sexualbrottslagen och i så fall på 

vilket sätt? 
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4.1. Avgränsningar 
Studien är avgränsad till den nya sexualbrottslagen som infördes 1 april år 2005, där 

genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott gjordes. Detta innebär att 

empirin är avgränsad till förarbeten som ligger till grund för 2005 års sexualbrottslag och 

fram tills idag som är relevanta för studiens syfte. Med stöd av att stora ändringar gjordes i 

sexualbrottslagen år 2005 med syfte att tydliggöra och förstärka det rättsliga skyddet för barn 

och ungdomar mot sexuellt våld och sexuella kränkningar (Brå 2012:13, s. 110) blir detta en 

viktig och rimlig avgränsning i studien. I enlighet med FN: s konvention om barnets 

rättigheter, definieras barn i denna studie som en person upp till 18 år (Priebe 2009, ss.46-47). 

Vidare innebär detta att avgränsning sker i den nya sexualbrottslagen till 6 kap 4-6 §§ BrB 

som reglerar sexuella övergrepp under brottsbeteckningarna våldtäkt mot barn, sexuellt 

utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Avgränsningen medför att de delar i 

förarbeten och de paragrafer i lagtexten som berör sexualbrott mot vuxna, samlag med 

avkomling, sexuell posering, köp av sexuell handling, sexuellt ofredande, kontakt med barn i 

sexuellt syfte, köp av sexuell tjänst, koppleri och ansvarsfrihet inte studeras. 

 

4.1.1. Sexualbrottlagen  

Som ovan nämnt sker avgränsning i den nya sexualbrottslagen till 6 kap 4-6 §§ BrB. Nedan 

följer dessa paragrafer i sin helhet.  

 

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av 

eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om 

fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365) (Brottsbalken 1962:700).  
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5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i 

högst fyra år. Lag (2005:90)( Brottsbalken 1962:700)..  

 

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn 

under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som 

gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för 

sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år. 

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst ett och högst 

sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen är 

närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende 

eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars inneburit ett 

hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2013:365) (Brottsbalken 1962:700).  

 

5. Barnkonventionen 
I detta avsnitt kommer internationell rätt i form av barnkonventionen och Europarådets 

konvention som belyser barnets skydd vid sexualbrott att lyftas fram. Barnkonventionen och 

Europarådets konvention är av stor vikt i denna studie.  

  

Den 20 november år 1989 antog FN:s konvention om barns rättigheter barnkonventionen av 

FN:s generalförsamling. Sedan år 1990 är barnkonventionen en ratificerad lag i Sverige vilket 

betyder att Sverige har folkrättsligt förbundit sig till att följa konventionen. Barnkonventionen 

syftar till att ge alla barn rätt att komma till tals samt att behandla alla barn med respekt 

oavsett bakgrund. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet i 

alla avseende som gäller barn. Enligt barnkonventionen definieras alla människor under 18 år 

som barn. Definitionen om hur barnkonventionen borde gälla för alla barn i hela världen 

gäller i alla samhällen oavsett religion, kultur, funktionshinder, etnicitet eller andra särdrag. 

Enligt barnkonventionen har staten ett ansvar i att skydda barnet mot övergrepp, utnyttjande 

och vanvård samtidigt som familjens roll framhävs i ansvaret kring det enskilda barnets 

rättigheter (Unicef 2009, ss. 4-5). 
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5.1. Artiklar i barnkonventionen 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav 41 artiklarfastslår vilka rättigheter varje barn 

ska ha, s.k. sakartiklar. Fyra av dessa sakartiklar vägleder hur en tolkning av helheten ska 

göras. De fyra huvudprinciperna är artikel 2, 3, 6 och 12 (Unicef 2009, ss. 4-5).  

 

Artikel 2 handlar om att konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn deras 

rättigheter och lika värde. Barnet ska skyddas från alla former av diskriminering och vanvård 

(Unicef 2009, s. 14).   

 

Artikel 3 handlar om att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grund och vad som 

anses vara barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen 

åsikt och erfarenhet (Unicef 2009, ss. 14-15). 

Artikel 6 handlar om varje barns fysiska hälsa samtandliga, moraliska, psykiska och sociala 

utveckling. Vidare handlar artikeln om varje barns rätt till liv, utveckling och överlevnad 

(Unicef 2009, s. 15).  

 

Artikel 12 belyser vikten av barnets rätt att uttrycka egna åsikter och höras i alla frågor som 

rör barnet och åsikterna ska vidare tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad (Unicef 2009, s. 18).  

 

5.2. Artiklar av betydelse för studien 
Följande artiklar från barnkonventionen påverkar sexualbrottslagstiftningens utformning (art. 

1, 19, 34 och 36).  

 

Art. 1. Enligt barnkonventionen definieras ett barn som varje människa under 18 år, om inte 

barnet blir myndigt enligt den lag som gäller barnet (Unicef 2009, s. 14). 

 

Art. 19.1. Alla lämpliga lagstiftningsadministrativa och sociala åtgärder, samt åtgärder i 

utbildningssyfte, ska vidtas för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt 

våld, skada eller övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller 

annan persons vård (Unicef 2009, s. 21). 
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Art. 19.2. Ovanstående skyddsåtgärder bör innefatta effektiva förfarande för såväl upprättande 

av sociala program som syftar till att ge barnet och de som har hand om barnet nödvändigt 

stöd, som för andra former av förebyggande, behandling och uppföljning av att behandla barn 

illa, samt förfarande för rättligt ingripande (Unicef 2009, s. 21).  

 

Art. 34. Barnet ska skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

Åtgärder ska vidtas för att förhindra: 

a) Att ett barn tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. 

b) Att ett barn utnyttjas för olaglig sexuell verksamhet (Unicef 2009, s. 34). 

Art. 36. Barnet ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något 

avseende (Unicef 2009, s. 34). 

 

5.3. Europarådets konvention 
Den 22 januari år 2001 presenterades EU:s rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt 

utnyttjande av barn och barnpornografi. EU:s rambeslut omfattar vissa garantier för 

brottsoffer om att exempelvis utredningar och åtal inte ska vara beroende av en anmälan eller 

rapport från offret. Det ska tydligt markeras att bekämpandet av dessa brott är en 

angelägenhet för hela samhället och inte bara för de inblandade. Medlemsstaterna kom även 

överens om att åtal för allvarliga sexualbrott mot barn även ska kunna väckas efter att barnet 

har blivit myndigt. Med tanke på att barn kan ha mycket svårt att berätta om så allvarliga och 

integritetskränkande gärningar och det kan leda till att brotten inte uppdagas förrän barnet är 

vuxet, ansågs bestämmelsen vara viktig. EU:s rambeslut är en annan del av internationell rätt 

än barnkonventionen och dessa ska således inte blandas ihop (Prop. 2003/04:12, ss. 5-6).        

 

Mellan år 2006 och år 2007 utarbetade Europarådet en konvention om skydd för barn mot 

sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Syftet med Europarådets konvention är att 

förebygga och bekämpa sexuell exploatering av och sexuella övergrepp mot barn. Genom 

konventionen tillskrivs brottsoffer både skydd och rättigheter samt att nationellt och 

internationellt samarbete i frågan främjas (Prop. 2012/13:111, ss. 55-56).     
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6. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning som berör definitionen av sexuella övergrepp, 

barnets bästa som juridiskt begrepp, lagstiftningens utformning och den rättsliga processen att 

lyftas fram. Detta i huvudsak med fokus på barn. 

  

6.1. Definition av sexuella övergrepp 
Det framkommer i tidigare forskning att definitionen av sexuella övergrepp mot barn tenderar 

att vara omfattande. En ökad medvetenhet om sexuella övergrepp mot barn har lett till ökat 

professionellt och vetenskapligt engagemang, särskilt med hänsyn till uppkomsten av 

psykiska problem för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Med tanke på att sexuella 

övergrepp mot barn kan ha olika definitioner är det av stor vikt med forskning som tydligt 

visar vilken definition av sexuella övergrepp som används i varje studie. Det kan vara svårt att 

hitta en definition av sexuella övergrepp som är lämplig för alla professionella domäner som 

är engagerade i frågan om sexuella övergrepp mot barn. Många fall av sexuella övergrepp mot 

barn kommer aldrig till känna för det professionella systemet. Studier kring sexuella 

övergrepp mot barn kan öka kunskapen om problemets omfattning, egenskaper hos offret och 

förövaren, och egenskaper hos de sexuella övergreppen i sig. De kan också erbjuda en 

utgångspunkt för bedömningen av förebyggande åtgärder och behandlingsprogram (Priebe 

2009, s. 18-26).   

 

Definitioner av sexuella övergrepp på barn varierar inom samhällsvetenskaplig forskning. Det 

finns många gemensamma egenskaper, men definitionerna varierar i sina nyanser, speciellt 

när de inblandade barnen är äldre ungdomar. Medan rättsliga definitioner ofta drivs av 

politisk eller social oro, tenderar psykologiska definitioner att kretsa kring offrets 

konsekvenser av övergreppet. Satsningen på psykologiska och fysiska utfall har sporrat 

hetsiga debatter i den psykologiska litteraturen beträffande de definierande egenskaperna hos 

övergrepp. Forskning tyder på att även om många sexuellt utnyttjade barn uppvisar negativa 

lång- och kortsiktiga resultat, är sådana negativa utfall inte oundvikligt. De skadliga 

effekterna av övergrepp påverkas av flera faktorer som grad av våld, huruvida offren uttryckt 

sina övergrepp, socialt stöd från familj och andra, och huruvida offren definierar sig själva 

som offer. Oavsett de skadliga effekterna av övergreppen är yrkesverksamma och forskare 

överens om att sexuell kontakt med barn är kränkande (Wiley 2009, s. 271). 
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6.2. Barnets bästa 
Det finns ingen exakt definition av begreppet barnets bästa. Svensson (2001) menar i en viktig 

rapport att vi inte vet vad det bästa för barnet är och inte heller vem som är den mest 

kompetenta personen att definiera detta. Barnets bästa är ett mångtydigt begrepp och har en 

politisk, en etisk och en juridisk dimension som fått sin gemensamma internationella grund i 

konventionen om barns rättigheter, barnkonventionen. Vidare utgår barnkonventionen ifrån en 

avvägning mellan två principer, dels att barnet är och bör vara ett självständigt rättssubjekt, 

med samma människovärde och inte mindre värd än vuxna, och dels i behov av särskild 

omsorg och skydd på grund av sin sårbarhet (Svensson 2001, ss. 39-40).  

 

Den formella ståndpunkten kring barn är att de inte har rätt till samma autonomi som vuxna. 

Barn är till viss del självständiga subjekt, vilket innebär att de kan ha rättigheter, exempelvis 

genom de rättigheter barn har i barnkonventionen. Däremot kan barns rättigheter inskränkas 

om det är av hänsyn till barnets bästa utifrån barns behov av skydd. Barns autonomi kan ses 

som en utvecklingsprocess, där barnet förvärvar mer och mer autonomi och är i behov av allt 

mindre skydd och omsorg ju äldre barnet blir. Med stigande ålder bör barn få komma till tals 

allt mer i den svenska rättsprocessen. Vidare menar Svensson (2001) att det är fråga om en 

avvägning mellan barnets rätt till att behandlas som ett självständigt autonomt subjekt, och 

barns behov av deras särskilda skydd på grund av sin sårbarhet för övergrepp och utnyttjande 

av olika slag. Barnets bästa som överordnad princip handlar om en avvägning mellan barnets 

rätt till autonomi och deras behov av skydd (Svensson 2001, s. 41).  

Barnets bästa som ett juridiskt begrepp kan ses som ett öppet koncept och som en princip som 

ska genomsyra hela rättssystemet eller som ett slutet koncept som får sitt bestämda innehåll i 

olika regler i rättsordningen. Dessa synsätt hänger ihop med två olika förhållningssätt, ett 

principstyrt där en helhetsbedömning görs och hänsyn tas till det speciella i varje situation, 

och ett regelorienterat synsätt med givna kriterier för vad som är barnets bästa i normalfallet. 

Oftast är inte verkligheten så renodlad utan beslut kan vara en kombination av båda 

förhållningssätten. Det är däremot en poäng, utifrån ett analytiskt perspektiv, att renodla 

förhållningssätten för att se fördelar och nackdelar med de olika förhållningssätten och visa på 

att ett beslut kan bli olika beroende på utgångspunkt (Svensson 2001, ss. 42-43).  

Juridiskt sett finns det ett visst utrymme att tolka och tillämpa barnets bästa. Antingen med en 

öppen bedömning som inte sker utifrån givna kriterier, eller med en låst bedömning med 



   
 

    
 

11 

bestämda tolkningar av begreppet, antingen i lagregeln som sådan eller i tillämpningen av 

den. I praxis har flexibiliteten stelnat trots att det i förarbetena betonas att en flexibel tolkning 

ska användas. Det är vanligt i praktiken att det arbetas med bestämda tolkningar av barnets 

bästa, alltså som en låst bedömning (Svensson 2001, ss. 44-45). 

Barnets bästa kan ses som en avvägningsprincip mellan autonomi och barnets behov av 

skydd. I svensk rätt handlar autonomi främst om att barnet har rätt att komma till tals i frågor 

som särskilt berör barnet. Barnets rätt att komma till tals kan komma att åsidosättas om det är 

i enlighet med barnets bästa. En åldersgräns sätts efter vilken barn normalt anses kunna 

uttrycka sin mening självständigt, vilken inte är absolut utan kan frångås om det finns skäl för 

det. Det är av vikt att barn slipper ta ansvar för val som de egentligen inte har någon möjlighet 

att göra. Istället betonas de vuxnas ansvar för att ta svåra beslut. Ansvaret för skydd läggs 

följaktligen på andra rättssubjekt än barnet, huvudsakligen på föräldrarna till barnen, men 

också på samhället i övrigt och på staten som lagstiftare och fördelare av resurser (Svensson 

2001, ss. 46-47). 

6.3. Lagstiftningens utformning 
Forskning visar att sexuella övergrepp mot barn påverkas av flera faktorer, och att lagarna är 

svårtolkade (Reynolds & Birkimer 2008, ss. 53- 68). En lagstiftnings utformning och 

formulering påverkar det terapeutiska resultatet av en rättslig process. Eftersom viljan hos 

offret måste respekteras måste offret även respekteras i rättsprocessen. Att kunna berätta en 

historia på ett respektfullt sätt kan vara viktigare för offrets välbefinnande än resultatet av det 

rapporterade fallet (Diesen & Diesen 2010, s. 329). Utformningen av lagen influerar 

möjligheter för advokater att välja arbetsmetoder och lösningar som främjar målen för 

terapeutisk rättsvetenskap. Det är uppenbart att förmågan att vara förebyggande och proaktiv 

beror på omfattningen av lagar, men det är mindre klart att potentialen för advokater att vara 

terapeutiska i sitt dagliga arbete också styrs av utformningen av lagen (Diesen & Diesen 2010, 

s. 329). 

 

Sexualbrottslagen vilar på två skilda rättsliga grunder. Å ena sidan bygger traditionella 

sexualbrottslagar på tvång, där offret betraktas som en förutsättning för våldtäkt. Våldtäkt ses 

som ett brott som innebär misshandel med en sexuell dimension, i vilken den våldsamma 

kraften är straffkomponenten (Diesen & Diesen 2010, ss. 329-330). Trots att förövarens våld 

sätts i fokus är det offrets viljeuttryck som blivit centralt i rättstillämpningen samt i de 
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straffrättsliga texter som definierar sexuella övergrepp. Problemet som i grunden gäller 

förövarens våld görs om till ett problem om offrets vilja. Det blir legitimt att angripa offrets 

kropp om offret inte själv sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester. 

Detta bidrar till att offrets kropp framstår som tillgänglig och gränslös samtidigt som 

sexualiteten framställs som öppen och passiv (Andersson 2004, ss. 275-280). I de flesta länder 

bygger sexualbrottslagen fortfarande på våld eller hot om våld - detta gäller för de flesta 

länder i Europa, däribland Sverige (Diesen & Diesen 2010, s. 329-330). 

 

Å andra sidan bygger moderna sexualbrottslagar på icke-samtycke, där brottet innefattar 

samlag eller liknande sexuella handlingar, med en person som inte har gett sitt samtycke till 

detta. Lagstiftningen hänvisar till denna bristande vilja (icke-samtycke), vilket indikerar att 

brottet betraktas som ett brott mot den personliga integriteten. En sexualbrottslag strukturerad 

på detta sätt har existerat i England sedan år 1976 och har därefter introducerats i länder som - 

Skottland, Kanada, Sydafrika, Irland och Belgien samt i vissa regioner i Australien (Diesen & 

Diesen 2010, ss. 329-330). 

 

Diesen och Diesen (2010) menar att det finns en uttalad skillnad mellan dessa två grunder av 

lagstiftning. En sexualbrottslag som bygger på tvång kan sägas anta att offret är tillgänglig så 

länge inget fysiskt motstånd görs. Detta innebär att det faktiska brottet utgörs av offrets 

motstånd, vilket resulterar i att ”motståndkravet” är det särskilda beviset för brottet. En 

sexualbrottslag som bygger på icke-samtycke antar att ett offer inte är tillgänglig förrän denne 

tydligt har sagt "ja", vilket innebär att förövaren måste kunna förklara hur offret gav sitt 

medgivande. Vidare menar forskare att definitionen av våldtäkt är bredare när lagen 

formuleras på detta sätt. Denna rättsliga grund ökar förmodligen benägenheten att rapportera 

brott, men bör också resultera i ökad respekt för offrets sexuella rätt att bestämma och leda till 

större försiktighet i situationer som är svåra att tolka. Det kan dock inte antas att det blir 

enklare att åtala och döma förövarna när en lag är baserad på icke-samtycke. De viktigaste 

skillnaderna mellan dessa två rättsliga grunder för en sexualbrottslag är i själva verket 

ideologiska och psykologiska (Diesen & Diesen 2010, s. 330). 

 

Om sexualbrottslagen bygger på tvång och offret inte har några skador, blir offret inte trodd 

på grund av sin brist på skador. Om sexualbrottslagen å andra sidan bygger på icke-samtycke 

är utgångspunkten en opartisk utredning av en social situation där en av parterna anser att 

offret blivit kränkt. En lag som bygger på icke-samtycke ökar utsikterna för åtal, men det är 
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inte den enda vinsten. Ur ett terapeutiskt perspektiv är det viktigt för båda parter att ha 

möjlighet att göra sig förstådda. Att uppnå en möjlighet för både offer och förövare att göra 

sig förstådda innebär att komma till rätta med ojämlika sociala strukturer och få ett så rättvist, 

opartiskt och terapeutiskt beslutsfattande som möjligt, för alla berörda (Diesen & Diesen 

2010, s. 335). 

 

6.4. Rättslig process 
Under de senaste åren har den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp utsatts för hård 

kritik. Kritiken har främst rört vilka omständigheter som domstolarna fokuserar på samt 

argumentationerna kring dessa i den rättsliga prövningen. Kritikerna hävdar att alltför stor 

vikt läggs vid offrets beteende och att offret behandlas kränkande, i exempelvis domarna 

läggs ett stort ansvar på att offret ska ha tagit sig från platsen, gjort motstånd eller ropat på 

hjälp (Andersson 2004, s. 13). Medan barn tycks förväntas motstå, är barn som inte gör 

motstånd de barn som har allvarligast men från sina erfarenheter. Äldre barn är mer benägna 

att förstå vad som har hänt och drabbas därför hårdare. Barn som misstänks för att ha 

uppmuntrat sin utsatthet ses som mindre traumatiserade av händelsen. Det finns ett problem i 

rapporteringen av sexuella övergrepp mot barn: ett brott redovisas inte om det inte är känt för 

att vara ett brott. En attityd om att barn som utsätts för sexuella övergrepp förväntas göra 

motstånd kan representera en brist på kunskap kring att barn lär sig att lyda vuxna och 

kommer, i de flesta fall, göra som de blir tillsagda. Sådana typer av samhälleliga uppfattningar 

kan även ha en stark inverkan på offrets förmåga att få ordentlig rådgivning efter 

övergreppet/övergreppen (Reynolds & Birkimer 2008, ss. 53- 68, 70-71).   

 

I likhet med andra europeiska länder har Sverige rättsprinciper som bland annat avspeglar den 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. När barn har utsatts för sexuella 

övergrepp har de också utsatts för ett brott och kan som en följd av det ingå i en rättsprocess, 

där det är av stor vikt att de får känna sig aktiva. Som en följd av övergreppen lider ofta 

barnen av psykisk ohälsa. Det är svårt för barn att berätta att de blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Den främsta orsaken till denna svårighet är sannolikt att övergreppen väcker starka 

känslor som kan vara svåra för offret att hantera. Det finns en brist på konstruktiva råd och 

stöd i början av rättsprocessen, men också brist på strukturerade metoder för att öka 

möjligheterna för barn att ge mer detaljerade berättelser kring sexuella övergrepp. 

Sammanfattningsvis föreligger det stora bevissvårigheter när barn som har utsatts för sexuella 
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övergrepp deltar i en rättsprocess. Det bör ske förändringar inom rättsväsendet om barn som 

har utsatts för brott ska erbjudas ett rättssäkert system (Back 2012, ss. 4-5, 16-17).      

 

6.5. Konklusion av tidigare forskning 
Det framkommer i tidigare forskning att definitionen av sexuella övergrepp mot barn tenderar 

att vara omfattande och att det är av stor vikt med forskning som tydligt visar vilken 

definition av sexuella övergrepp som används i varje studie (Priebe 2009, s. 18-26). Vidare 

framkommer det att barnets bästa som ett annat begrepp, är mångtydigt och att vi inte vet vad 

det bästa för barnet är och inte heller vem som är den mest kompetenta personen att definiera 

detta. Barnets bästa som begrepp har en politisk, en etisk och en juridisk dimension som fått 

sin gemensamma internationella grund i konventionen om barns rättigheter, barnkonventionen 

(Svensson 2001, ss. 39-40).  

 

Forskning visar att sexuella övergrepp mot barn påverkas av flera faktorer, och att lagarna är 

svårtolkade (Reynolds & Birkimer 2008, ss. 53- 68). Sexualbrottslagen vilar på två skilda 

rättsliga grunder. Å ena sidan bygger traditionella sexualbrottslagar på tvång, där offret 

betraktas som en förutsättning för våldtäkt. Våldtäkt ses som ett brott som innebär misshandel 

med en sexuell dimension, i vilken den våldsamma kraften är straffkomponenten. Å andra 

sidan bygger moderna sexualbrottslagar på icke-samtycke, där brottet innefattar samlag eller 

liknande sexuella handlingar, med en person som inte har gett sitt samtycke till detta. 

Lagstiftningen hänvisar till denna bristande vilja (icke-samtycke), vilket indikerar att brottet 

betraktas som ett brott mot den personliga integriteten (Diesen & Diesen 2010, ss. 329-330).  

 

Det framkommer även att den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp utsatts för hård 

kritik då domstolarna anses lägga allt för stor vikt vid offrets beteende i den rättsliga 

prövningen (Andersson 2004, s. 13). Slutligen visar forskning att det föreligger stora 

bevissvårigheter när barn som har utsatts för sexuella övergrepp deltar i en rättsprocess. Det 

bör därför ske förändringar inom rättsväsendet om barn som har utsatts för brott ska erbjudas 

ett rättssäkert system (Back 2012, ss. 4-5, 16-17).      

 

6.6. Sökningar 
För att få fram den tidigare forskningen har sökningar gjorts i databaserna: LIBRIS, 

OneSearch, PsycINFO, Social services abstracts ochSwepub. Underrubriken socialt arbete 
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har använts i ämnesguiden och sökningen har avgränsats till referee-granskat och 

avhandlingar.  

 

   Adolescents’ experiences of sexual abuse Prevalence, abuse characteristics, disclosure, 

health and ethical aspects, hittades i databasen LIBRIS med sökorden: sexuella övergrepp 

mot barn, sexuella övergrepp, child abuse, child sexual abuse. Sökningen gav 24 sökträffar. 

   Barnets bästa i främsta rummet. Reflektioner utifrån en konferens om Barnets bästa som 

rättsligt begrepp i Tromsø, hittades i databasen OneSearch med sökorden: barnets bästa. 

Sökningen gav 3 sökträffar.  

   Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 

övergrepp, hittades i databasen LIBRIS med sökorden: sexuella övergrepp, våldtäkt. 

Sökningen gav 20 sökträffar.  

   Legal and Social Service Responses to Child Sexual Abuse: A Primer and Discussion of 

Relevant Research, hittades i databasen PsycINFO med sökorden: legal processes, legislative, 

sexual abuse, child abuse. Sökningen gav 14 sökträffar. 

   Perceptions of Child Sexual Abuse: Victim and Perpetrator Characteristics, Treatment 

Efficacy, and Lay vs. Legal Opinions of Abuse, hittades i databasen social services abstracts 

med sökorden: child sexual abuse, victims, age differences, victim offender relations. 

Sökningengav10 sökträffar. 

   Sex crime legislation: Proactive and anti-therapeutic effects, hittades i databasen Swepub 

med sökorden: legislation, rape. Sökningen gav 5 sökträffar. 

   The legal process in child sexual abuse. Difficulties in confirming evidence and providing, 

hittades i databasen Swepub med sökorden: child sexual abuse, legal process. Sökningen gav 

7 sökträffar. 

 

Genom ovanstående sökningar erhålls en överblick över hur beforskat området kring sexuella 

övergrepp faktiskt är. Vi upplevde att forskning kring sexuella övergrepp mot barn generellt 

sett är ett beforskat område men att det finns kunskapsluckor i forskning kring barn i en 

juridisk kontext. Utifrån de artiklar som hittades valdes de som ansågs passa bäst för studien.  

 

7. Teori 
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt som har använts som analysmetod för 

att identifiera och förstå studiens insamlade empiri.  
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7.1. Barndomssociologi 
Kännetecken för barndomssociologer är att de använder barndom istället för att tala om sig 

som barnforskare. Med detta förhållningssätt markeras att det är en period i livet som studeras 

och något som ges samhällelig och kulturell betydelse (Halldén 2003, s. 13). Den klassiska 

tesen om barn som passiva mottagare förkastas av bandomssociologin som ser barnet som en 

aktiv aktör med ett agentskap (Sommer et al. 2011, ss. 44-45). Barndomssociologin ser 

kritiskt på att barn betraktas som inkompetenta, vilsna och ofärdiga där en anpassning till 

vuxenvärlden uppfattas som ”lösningen” (Bo 2008, s. 168). Inom barndomssociologin 

behandlas barn och barndom som en egen kategori i samhället (Sommer et al. 2011, s. 48). 

Barndom definieras oftast som en motsats till kategorin vuxen (Lee 2001, s. 8).  

 

Barndom beskrivs enligt barndomssociologin som ett kulturellt och samhälleligt begrepp som 

förbinds med tidsperioden i ett givet samhälle. Barn är beteckningen på en åldersgrupp då 

däremot barndom betecknar denna periods kulturella betydelse. Inom barndomsforskning är 

inte bara det enskilda barnet i fokus, utan också de synsätt och ideologier som råder i olika 

sammanhang. De beslut politiker fattar får konsekvenser för vilken barndom som blir möjlig. 

Barndom kan ses som socialt och kulturellt bestämt. Vid studier om barndom studeras både 

ett system av juridiska, politiska och ekonomiska förhållanden samt ett system av ideologier 

och föreställningar. Vidare säger det sätt som barndomen utformas på något om samhället och 

dess sätt att fördela resurser, rättigheter och skyldigheter (Halldén 2007, ss. 10-13). 

 

Barndomssociologin kännetecknas av att förstå barndomen som en social konstruktion som 

aldrig kan särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet, och kan inte betraktas som 

något generellt. Vidare är barns sociala relationer och kulturer värda att studera i sin egen rätt. 

Barn är och måste betraktas som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv. Genom studier med 

ett barndomssociologiskt perspektiv bedrivs forskning inte bara om barn utan också för barn. 

Det finns en avsikt att ge barn makt och att genom forskningen förändra barns villkor till det 

bättre (Halldén 2007, ss. 26-27).   

 

Barndomen ses som väsentlig och kan uppfattas, erfaras och dokumenteras för barn här och 

nu, till skillnad från synen på barn som framtida vuxna. Vidare är barndomen ett element i 

den sociala strukturen, och inte en period under en individs liv. Barn är inte föremål för 

socialisation och lärande utan är viktiga aktörer i utvecklingen av sig själva och samhället. 
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Aktörskap definieras inom barndomssociologin som att barn ses som aktörer i utvecklingen 

av sig själva och samhället. En liknelse vid ett barnperspektiv kan kopplas till detta begrepp 

dvs. en filosofi som ger vuxna en bättre förståelse för barns aktörskap, som individer med 

uppfattningar och erfarenheter av sin egen livsvärld (Sommer et al. 2011, ss. 48-49). I denna 

studie kommer barndomssociologin användas som en teori om kunskap om barndom att 

användas för att analysera och evaluera framställningen av barn i den nya sexualbrottslagen.  

Vidare kommer barndomssociologins begrepp aktörskap att användas som ett analysbegrepp i 

resultat och analysdel.  

      

8. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska ansats, hur studien genomförts, vilka urval som 

gjorts, samt en presentation av studiens empiri och etiska övervägande. I samband med 

studiens genomförande görs en beskrivning av arbetsfördelningen. 

 

8.1. Teoretisk ansats 
Studiens teoretiska ansats präglas av ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv med rötter i ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt. Detta innebär att utgångspunkten är att kunskap kring den 

sociala verkligheten ses genom tolkningar av betraktaren, som socialt konstruerad. I en 

socialkonstruktivistisk ansats ligger inte fokus uteslutande på vad som sägs utan på hur det 

sägs. En annan innebörd är att en text alltid konstrueras i en social, kulturell och historisk 

kontext (Johansson & Öberg 2008, s. 82). Innehållet i förarbeten till sexualbrottslagen 

betraktas som texter som är socialt konstruerade.   

 

8.2. Kvalitativ metod 
Denna studie genomförs med en kvalitativ forskningsmetod där analysen av empirin och 

presentationen av resultatet kan avse ett arbetssätt som strävar mot tolkning och förståelse 

istället för förklaring (Levin 2008, s. 38). En kvalitativ metod har använts i denna studie då 

syftet är att identifiera och förstå framställningen av barn i den nya sexualbrottslagen utifrån 

förarbeten. För att på bästa sätt identifiera och förstå framställningen av barn har en 

innehållsanalys med tematisering av förarbeten till den nya sexualbrottslagen gjorts.   
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8.3. Innehållsanalys  
En text konstrueras alltid i en kulturell, social och historisk kontext som skapas i ett specifikt 

socialt sammanhang där det sociala samspelet mellan berättare och läsare är av stor betydelse. 

Textens form och innehåll ska därmed ses som producerad i och genom detta specifika 

samspel. Analysen av en text kan ske genom en så kallad innehållsanalys (Johansson & Öberg 

2008, ss. 82-83). En innehållsanalys inkluderar varje analys som syftar till att på ett 

systematiskt sätt beskriva textinnehåll och är lämplig som metod för att finna mönster i större 

material (Boréus & Bergström 2005, s. 44). Innehållsanalysen bidrar vidare till en förståelse 

över vilka genomgående teman som finns samt att relationer mellan olika kategorier kan 

synliggöras och en bild kan ges över hur de olika kategorierna framställs (Johansson & Öberg 

2008, ss. 82-83). I denna studie har en manuell analys av materialet gjorts, vilket är 

fördelaktigt då betydligt mer komplicerade tolkningar kan göras, jämfört med om analysen 

görs med hjälp av en dator (Boréus & Bergström 2005, s. 44). Genom en innehållsanalys söks 

manifesta inslag i texten, d.v.s. sådant som uttrycks tydligt i texten. Sökandet av manifesta 

inslag kan dock även användas för att komma åt det inte fullt utsagda (Boréus & Bergström 

2005, s. 45).  

 

8.3.1. Tillvägagångssätt  

Till att börja med har empirin till studien avgränsats och samlats in. Först sökte vi fram alla 

förarbeten, som ligger till grund för 2005 års sexualbrottslag och fram tills idag, sedan 

avgränsade vi materialet till de förarbeten som berörde ändringar i barnparagraferna och på så 

vis var inom ramen för studiens avgränsningar, syfte och frågeställningar. Vidare 

konstruerade vi ett analysinstrument som angav det som skulle noteras i materialet, d.v.s. 

centrala och genomgående delar i materialet. Boréus och Bergström beskriver ett sådant 

analysinstrument för ett kodschema (Boréus & Bergström 2005, s. 49). Studiens 

analysinstrument utvecklades genom att vi bekantade oss med materialet genom att skumma 

igenom det i sin helhet. Därefter gjorde vi ett preliminärt analysinstrument som sedan 

prövades på delar av materialet. Kodschemat har sedan modifierats och utvecklats under 

studiens gång. Efter att vi kodat och bearbetat materialet sammanställde vi centrala teman i en 

resultat- och analysdel där vi ställde empirin i relation till barndomssociologin och tidigare 

forskning. Teman som behandlas i denna studie handlar om barns aktörskap, barn i 

jämförelse med kategorin vuxna, egenskaper som tillskrivs barn samt vilket ansvar barn 

tillskrivs.  
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8.4. Urval 
För att uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna har ett strategiskt urval av 

förarbeten till sexualbrottslagen gjorts. De förarbeten som har analyserats är: Prop. 

2004/05:45 och Prop. 2012/13:111 och SOU 2010:71 som kan kopplas till de lagrum i den 

nya sexualbrottslagen som är väsentliga för studien. Då den tidigare forskningen kring 

sexuella övergrepp främst handlar om barn anses att det är viktigt att analysera även den nya 

sexualbrottslagen utifrån barn. Vidare görs ett strategiskt urval i att fokusera på de paragrafer 

som berör de aktuella forskningsfrågorna.  

 

Nackdelen med strategiska urval är att de kan bidra till generaliserande kunskap om specifika 

sociala kontexter. Genom att begränsa urvalet till den nya sexualbrottslagen förbises en 

bredare samhällelig kontext. Fördelen med urvalet är att empirin ska ge väsentlig kunskap om 

konstruktionen av den nya sexualbrottslagen (Öberg 2011, s. 62).   

 

Genom att läsa förarbetena har vi tolkat dessa utifrån våra referensramar och kan med det inte 

garantera att vår förståelse stämmer överens med grundtanken hos författarna. Vi är medvetna 

om att vi förmodligen hade fått en annorlunda tolkning av framställningen av barn ifall vi 

exempelvis hade valt att intervjua personer som är involverade i frågor och arbete gällande 

sexualbrott mot barn samt de som medverkat till förarbetenas innehåll. Genom att göra en 

intervjustudie hade resultatet blivit ett annat och syfte och frågeställningar hade fallit utom 

ramen för studien.  

 

8.5. Studiens empiri 
Studien empiri består av tre förarbeten varav två är propositioner och en är en SOU, Statens 

offentliga utredning.  

 

Prop. 2005/05:45- en ny sexualbrottslagstiftning som ligger till grund för den nya 

sexualbrottslagstiftningen som trädde ikraft 1 april år 2005. Propositionens huvudsakliga 

innehåll är att ytterligare förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella 

sammanhang. Det införs särskilda straffbestämmelser om bland annat våldtäkt mot barn och 

sexuellt övergrepp mot barn för att särskilt markera allvaret i sexualbrott som riktar sig mot 

barn (Prop. 2005/05:45, ss. 1-2).  
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I Prop. 2012/13:111- en skärpt sexualbrottslagstiftning föreslås en ytterligare skärpning av 

lagstiftningen för att förstärka skyddet för den sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten. Det föreslås att tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp 

mot barn utvidgas för att ytterligare markera allvaret i sexualbrott som riktar sig mot barn. 

Syftet med detta förslag är att domstolarna ska ges större utrymme att bedöma allvarliga 

sexuella övergrepp mot barn som grova brott. Vidare föreslås också den lagstiftning som 

krävs för att Sverige ska uppfylla åtagandena enligt Europarådets konvention om skydd för 

barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Prop. 2012/13:111, ss. 1-2). 

 

I SOU 2010:71- Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag görs en 

utvärdering av 2005 års sexualbrottsreforms tillämpning. Syftet med utvärderingen är bland 

annat att analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för 

barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp samt vilka lagändringar som i så fall 

kan krävas. Syftet är vidare att följa upp och undersöka hur bestämmelserna i 2005 års 

sexualbrottsreform har fungerat i praktiken och om syftet med reformen har uppnåtts. Fokus 

har främst legat på de särskilda straffbestämmelserna om sexualbrott mot barn samt hur 

tillämpningen i dessa avseenden har fallit ut (SOU 2010:71, s. 15).  

 

8.6. Etiska överväganden 
Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen, 

trädde ikraft den 1 januari år 2004. Lagen syftar till att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. Lagen begränsas till att behandla vissa aspekter 

på forskning (Vetenskapsrådet 2011, s. 20). Med stöd av att studiens empiri bygger på 

förarbeten till sexualbrottslagen, och att dessa texter kategoriseras som allmänna handlingar 

anser vi att denna studie inte behöver ta hänsyn till etikprövningslagen. 

 

Den offentliga maktutövningen hos riksdagen, regeringen och myndigheterna ska ske under 

insyn och kontroll. Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen och är en garanti 

för insyn, vilket innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (Sveriges Riksdag 

2013). Förarbetena som vi analyserat ligger till grund för förslag om beslut till eventuell 

lagändring. 
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8.7. Arbetsfördelning 
I arbetet med studien har vi båda varit involverade och i så stor utsträckning som möjligt 

arbetat tillsammans med studiens alla delar och moment. Vid de tillfällen då vi har delat upp 

arbetet har vi genom att sitta i samma rum haft möjlighet att diskutera materialet med 

varandra samtidigt som vi kunnat arbeta effektivt. Genom detta arbetssätt har vår ambition 

varit att tillsammans kunna upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till studien. Genom ett 

kritiskt förhållningssätt har vi varit aktiva och uppmärksammat felaktigheter vilket vi hoppas 

genomsyrar studiens kvalitet. Eftersom vi tillsammans har bearbetat materialet så står vi båda 

som ansvariga för allt som genomförts i denna studie och som författas i uppsatsen. 

 

8.8. Trovärdighet 
Trovärdighet är speciellt viktigt för kvalitativ forskning. Det finns olika sätt att göra en 

kvalitativ uppsats trovärdig för läsaren exempelvis genomtextens transparens. När en text är 

transparens är den möjlig att diskutera och kritisera (Svensson & Ahrne 2011, ss. 26-27). För 

att göra denna studie mer trovärdig har en tydlig redogörelse för arbetsprocessen gjorts för att 

läsaren ska kunna ta del av hur vi har tänkt och resonerat kring metodval. Genom att 

exempelvis belysa nackdelar med ett strategiskt urval av förarbeten visar vi på eventuella 

svagheter med studien vilket bidrar till en bättre trovärdighet än om svagheterna inte belyses.   

 

9. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras empirin i förhållande till det teoretiska underlaget samt tidigare 

forskning. Utifrån förarbetena i den empiriska delen har teman valts ut som anses vara 

relevanta för att på ett tydligt sätt redovisa framställningen av barn i den nya 

sexualbrottslagen.  

 

9.1. Aktörskap 
Ett centralt tema i studiens empiri har varit barns aktörskap. Begreppet aktörskap definieras i 

denna studie i enlighet med barndomssociologin som ser barn som aktörer i utvecklingen av 

sig själva och samhället. Barnperspektiv kan kopplas till aktörskap som ger vuxna en bättre 

förståelse för barns aktörskap, som individer med uppfattningar och erfarenheter av sin egen 

livsvärld (Sommer et al. 2011, s. 49). Barns aktörskap i empirin kan vidare kopplas till 

forskning om barnets bästa där en avvägning mellan två principer görs. Dels att barnet är och 
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bör vara ett självständigt rättssubjekt med samma människovärde som vuxna, och dels i behov 

av särskild omsorg och skydd på grund av sin sårbarhet (Svensson 2001, ss. 39-40).  

 

9.1.1. Barn som egen aktör 

Sexualbrottslagens utgångspunkt ska vara att varje individ ska ha rätt till sexuell integritet och 

självbestämmande (SOU 2010:71, s. 17). När det gäller sexuella handlingar ska barn 

tillförsäkras ett särskilt skydd i rättsordningen i enlighet med barnkonventionens definition 

där alla människor som inte har fyllt 18 år är barn. Vidare ska barns intressen och särskilda 

behov särskilt beaktas vid lagstiftarens utformning av all reglering som rör barn och 

ungdomar (Prop. 2004/05:45, ss. 18-22), vilket kan tolkas som att det inte görs skillnad på 

individer utan att även barn, precis som vuxna ses som en egen aktör. Då det finns utformade 

barnparagrafer i den nya sexualbrottslagen för att tillförsäkra barn ett extra skydd kan detta 

liknas vid att barnet ses som en egen aktör. Nedanstående citat kan ses som ett exempel på när 

barn ses som en egen aktör, där man visar på vikten vid att beakta barnets samtycke, om det 

finns ett samtycke från barnet är det alltså värt att beakta trots att Diesen och Diesen (2010) 

förklarar att sexualbrottslagen inte är uppbyggd på samtycke som ett brottsrekvisit utan är 

baserad på ett tvångsrekvisit (Diesen & Diesen 2010, ss. 329-330). 

 
/…/ ålders- eller utvecklingsfaktorerna inte får vara de som blir de avgörande 

omständigheterna/…/. Ålder, mognad och utveckling har sin betydelse bland övriga 

omständigheter kring gärningen vid bedömningen av om det finns ett samtycke från barnet som är 

värt att beakta. (SOU 2010:71, s. 327)  

 

Genom att beakta samtycke från barnet enligt ovan beskrivet, ses barnet som en egen aktör 

med en individuell sexuell integritet och självbestämmanderätt. Forskning menar vidare att 

barns aktörskap och autonomi kan ses som en utvecklingsprocess, där barnet förvärvar mer 

och mer autonomi och är i behov av allt mindre skydd och omsorg ju äldre barnet blir. Med 

stigande ålder bör barn få komma till tals allt mer i den svenska rättsprocessen (Svensson 

2001, s. 41). Barndomssociologin tillskriver istället barn ett lika naturligt agentskap som 

vilken vuxen som helst, utan att se barns aktörskap som en utvecklingsprocess, och ser därför 

barnet som en social aktör som kan förstås med sina egna unika erfarenheter oavsett ålder 

(Sommer et al. 2011, ss. 62-63). 
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9.1.2. Barn utan aktörskap  

Barns ålder, mognad och utveckling har en viktig betydelse i diskussioner kring barns 

aktörskap. Vidare kan det ses som en begränsning för barnet och dess aktörskap då det i likhet 

med ett barndomssociologiskt perspektiv kan kritiseras att ett barn definieras som en 

ofullständig vuxen. I Prop. 2012/13:111 beskrivs barn som en ofullständig vuxen då det 

menas att många barn inte vet hur de rent anatomiskt ser ut i underlivet och därmed inte 

närmre kan beskriva ett övergrepp (Prop. 2012/13:111, s. 40). Vidare missgynnas barn 

gentemot vuxna och fråntas sitt aktörskap, ur ett rättsligt perspektiv, genom exempelvis 

offentliga beslutsfattande som är nära knutna till en fördelning av auktoritet och makt mellan 

åldersgrupper. Vuxnas auktoritet över barn, deras förmåga att tala för barnen och fatta beslut i 

deras räkning har stärkts genom bilden av att vuxna är stabila och fullständiga. Vidare ser 

vuxna sig ha auktoritet och makt över barn fördelat på en åldersbasis och barn nekas 

inflytande i samhället på grund av att barn ses som ofullständig vuxen. Ett exempel på detta är 

att invånare anses myndiga vid 18 års ålder och därmed får rösträtt, detta innebär således att 

barn under 18 år tillskrivs en lägre status än vuxna. Rättigheter till fullt medborgarskap 

fördelas enligt en mognad som förutsätter att vuxna genom att ha uppnått myndig ålder är 

fullständiga att fatta sådana beslut (Lee 2001, ss. 8-10). Forskning visar vidare att allt för stor 

vikt läggs på offret samt att dess ålder och mognad har betydelse i den rättsliga processen, då 

exempelvis äldre barn är mer benägna att förstå vad som har hänt och därför drabbas hårdare 

(Reynolds & Birkimer 2008, ss. 53-55). I nedanstående citat kan det utläsas att barns ålder, 

mognad och utveckling diskuteras i förarbetena. 
 

Bedömningen av kränkningen i det enskilda fallet kan variera utifrån ålder och mognad hos barnet. 

Beträffande motsvarande handling riktad mot en tonåring, som utvecklat sin sexuella identitet, kan 

det således föreligga en reell skillnad i kränkningshänseende jämfört med ett samlag eller en 

samlagsliknad handling. Vi har inte funnit skäl att gällande rekvisiten för våldtäkt mot barn i lagen 

göra någon skillnad mellan barn utifrån ålder eller mognad, och t.ex. skilja ut de yngre barnen från 

tonåringarna. /…/. Dessa gärningar bör alltså också bedömas som våldtäkt mot barn. Även om 

barnets ålder och mognad har en viktig betydelse bör det inte komma i fråga att föra bevisning om 

mognadsgraden. I stället bör det generellt sett handla om en mer schabloniserad bedömning. Vi 

bedömer att nuvarande praxis på området. (SOU 2010:71, s. 365) 

 

Diskussionerna i förarbetena kring barnets ålder, mognad och utveckling kan kopplas till 

barndomssociologins begrepp generation. När diskussioner förs kring generationsbegreppet 

sätts barnet i ett sammanhang och kopplingen mellan barn och biologisk utveckling minskas. 
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Generationsbegreppet förnekar det faktum att barndom har en påtagligt biologisk och 

kroppslig sida, vilket gör att kritik riktas mot begreppet. Vidare har barndomssociologer 

anlagt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där en markering av barnets aktivitet görs samt 

att stor vikt läggs på att studera hur barndom levs. En fördel med generationsbegreppet är att 

det betonar hur begreppet barn är relationellt. Barn kan inte definieras enbart via sin fysiska 

och psykiska mognadsgrad utan måste förstås utifrån den position de har i ett 

generationssystem. Barn och barndom måste ges betydelse i ett socialt och kulturellt system. 

Trots att kroppen har betydelse blir det viktigt att studera hur denna kroppslighet ges 

bestämda innebörder, vilket i sin tur ger dynamik åt begreppet barn (Halldén 2003, ss. 15- 

16).  

 

Vidare kan barns aktörskap kopplas till diskussioner kring empirins del om den sexuella 

självbestämmanderätten där barn på grund av den sexuella självbestämmanderätten kan ses 

som en egen individ med ett eget aktörskap. Dock framkommer det i förarbetena och citatet 

nedan att större vikt läggs vid den specifika åldersgränsen vid den sexuella 

självbestämmanderätten än på barnet som egen aktör.  

 
/…/ alla allvarliga sexuella handlingar, som t.ex. samlag med barn under 15 år att bedömas som 

våldtäkt mot barn även om något våld eller hot inte har använts. Detta innebär /…/, att även sådana 

fall som t.ex. då en 15- åring och en 14- åring har samlag med varandra och båda två samtycker till 

handlingen kommer att omfattas av det kriminaliserade området. (Prop. 2004/05:45, s. 71) 

 

Citatet beskriver alltså att om en 15 åring som omfattas av självbestämmanderätten har 

sexuellt umgänge med ett barn som är 14 år och att det sexuella umgänget utförts med bådas 

samtycke omfattas de ändå av lagen (Prop. 2004/05:45, s. 77). 

 

Med 2005 års sexualbrottslag var syftet att ytterligare förstärka skyddet för barn där den 

sexuella självbestämmanderätten skulle vara utan betydelse och ett absolut skydd mot 

sexuella handlingar ges. Barn mellan 15 och 17 år skulle vidare ges ett utvidgat straffrättsligt 

skydd mot vissa sexuella handlingar, trots att åldern för sexuellt självbestämmande uppnåtts 

(SOU 2010:71, s. 53). Detta är ytterligare ett exempel på att det läggs större vikt vid den 

sexuella självbestämmanderätten och en specifik ålder än på barnet som egen aktör.  
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9.2. Barn i jämförelse med vuxna 
I förarbetena jämförs barn genomgående med vuxna, vilket därför är ett andra centralt tema i 

studien. I citatet nedan beskrivs hur vuxna kan ses som en vägledning i utformningen av 

barnparagraferna.  

  
/…/ bestämmelse om våldtäkt mot vuxna gör sig också gällande när det gäller. /… / en ny 

bestämmelse om våldtäkt mot barn. /…/ bestämmelse om våldtäkt mot barn i sina grunddrag bör 

utformas i nära anslutning till den nuvarande bestämmelsen om våldtäkt. (Prop. 2004/05:45, s. 71) 

 

Vidare kan vuxna inte bara ses som en vägledning i utformningen av barnparagraferna utan 

kan även ses som en jämförelsekategori för att visa på att kategorin barn är i större behov av 

skydd än vuxna där det vid en bedömning av om en kränkning förelegat kan vara av betydelse 

mot vem handlandet företas. En och samma handling kan exempelvis vara ägnad att kränka 

ett barns sexuella integritet med inte en vuxens (Prop. 2012/13:111, s.85). I citatet nedan 

beskrivs vuxna som en jämförelsekategori i utformningen av barnparagraferna.  

 
/…/ lagstiftaren bör skilja på brott mot barn och brott mot vuxna. /…/. Barn har /…/ på grund av 

sin särställning ett betydligt större behov av skydd än vuxna. (Prop. 2004/05:45, s. 22) 

 

I empirin framkommer det alltså dels att vuxna är en framträdande kategori som barn jämförs 

med i utformningen av det straffrättsliga skyddet och dels att det finns olika motiv till att barn 

jämförs med vuxna. I förarbetena beskrivs även föreställningen om våldtäkt och andra 

straffbestämmelser mot vuxna bygga på föreställningen om vuxnas förmåga till viljeuttryck 

och att barn har en mycket begränsad förmåga till viljeuttryck (SOU 2010:71, s. 65). 

Lagstiftaren har markerat allvaret i sexuella övergrepp som riktar sig mot barn och ungdomar. 

Anledningen till att bestämmelsen kring barn i den nya sexualbrottslagen infördes var att 

skyddsbehovet ansågs större för barn än för vuxna. Lagstiftaren har valt att i huvudsak 

särreglera sexualbrott mot barn, främst med hänsyn till att barn är i behov av ett större skydd 

än vuxna (Prop. 2004/05:45, s. 63).  

 

Barndom definieras ofta av en åldersbaserad hierarki med institutionella skillnader mellan 

barn och vuxna. Det finns skillnader i egenskaper som karakteriserar barn respektive vuxna 

och som därför skapar två skilda världar. En nackdel med att göra skillnad på barn och vuxna 

kan vara att barns uppenbart låga kronologiska ålder gör barn till en annorlunda och egen 
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grupp där barnens åsikter, synpunkter och önskningar tenderar att ignoreras på grund av deras 

låga ålder. Det som influerar hur barn uppfattas och därmed behandlas är de egenskaper som 

används för att definiera barn och barndom (Lee 2001, s. 1). 

  

Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv exponeras barn och vuxna för samma sociala 

influenser som ofta påverkar barn respektive vuxna olika. Vidare finns det fördelar med att 

upprätthålla skillnader mellan barn och vuxna, detta kan ses som en tolkande metod som kan 

vara lämplig som ett barnperspektiv eftersom den kan rikta den vuxnes uppmärksamhet mot 

en förståelse för barns uppfattningar, handlingar och erfarenheter i sin egen värld (Sommer et 

al. 2011, ss. 50, 73). Däremot ser barndomssociologin kritiskt på att barn betraktas som 

inkompetenta, vilsna och ofärdiga, där en anpassning till vuxenvärlden uppfattas som 

”lösningen”. Vidare förhåller sig barndomssociologin kritiskt till att barnet beskrivs i termer 

av inlärning och förberedelse, medan vuxenvärlden omvänt uppfattas som komplett och 

fullständig, men även som eftersträvansvärd (Bo 2008, s. 168).  

 

Även i forskning jämförs vanligtvis barn med vuxna. Svensson (2001) hänvisar till 

barnkonventionens avvägning mellan två principer, dels att barnet är och bör vara ett 

självständigt rättssubjekt, med samma människovärde och inte mindre värd än vuxna, och 

dels i behov av särskild omsorg och skydd på grund av sin sårbarhet (Svensson 2001, ss. 39-

40).    

 

9.3. Egenskaper som tillskrivs barn 
När barn diskuteras i empirin framkommer genomgående diskussioner kring barns 

egenskaper, vilket utgör det tredje temat i studien.  

 

I Prop. 2012/13:111 hävdas det att det är förhållandevis vanligt att sexuella övergrepp mot 

barn begås av personer som finns i barnets närhet och som därigenom utnyttjat sin ställning 

eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende. Barns reaktioner på sexuella övergrepp är av 

särskild vikt för uppkomsten av främst psykiska skador om övergreppen begås av en person i 

förtroendeställning. Nedanstående citat visar på att brottet måste förstås mot bakgrund av 

barns beroendeställning gentemot vuxna och deras reaktioner till svek mot det förtroende som 

barn bör kunna förvänta sig av vuxna i sin omgivning (Prop. 2012/13:111, s. 49). 
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/…/ om brottet är grovt särskilt ska beaktas om gärningsmannen är närstående till barnet eller i 

övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende eller om fler än en förgripit sig 

på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om brottet med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av 

barnet. (Prop. 2012/13:111, s. 45) 
 

Vidare beskrivs i SOU 2010:71 ett sexuellt övergrepp som ett gränsöverskridande som i de 

flesta fall handlar om att utöva makt och kontroll. Övergreppen är ofta förknippade med 

fysiskt våld och hot om att offret ska skadas eller dödas. Barnet tvingas vanligtvis till tystnad 

av förövarens hot eller av rädsla att förlora närhet (SOU 2010:71, s. 603). I SOU 2010:71 

framkommer det att små barn som utsätts för sexualbrott framställs vara i en underordnad 

position gentemot vuxna med tanke på att de inte kan sätta ord på händelsen. Det kan också i 

vissa fall vara så att barnet helst inte vill minnas eftersom att det är förknippat med stark olust 

och ångest (SOU 2010:71, s. 299). Följande citat exemplifierar en rad olika egenskaper som 

barn tillskrivs vid sexualbrott i förarbetena, där förövaren utnyttjar barnets underordnade 

position, exempelvis genom att utnyttja att barnet står i beroende- och förtroendeställning till 

den vuxne. 
 

Andra omständigheter som generellt påverkar att barn inte berättar är bl.a. att barnen var sovande 

eller drogade, att de känner skuld och skam över vad de varit med om, att de är rädda för att 

berätta med tanke på de konsekvenser det kan få för närstående, att de har blivit hotade till tystnad 

eller att de kanske upplever att övergreppet är en hemlighet som de inte får berätta. (SOU 2010:71, 

s. 299)  

 

Vidare är kränkningen en gemensam nämnare för alla sexualbrott och förövaren har genom ett 

sexualbrott kränkt offret då den personliga och sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten inte har beaktats (Prop. 2004/05:45, ss. 21-22). En vuxen kan ofta 

upplevas som hotfull för ett barn, även om inget hot eller våld förekommit. Vuxna upplevs 

vanligtvis ofta som bestämmande och barn kan därför ha mycket svårt att ge uttryck för sin 

vilja (Prop. 2004/05:45, s. 69). Utifrån vad som ovan framkommit i empirin tillskrivs barnet 

egenskapen kränkt. I kommande citat och i utformningen av barnparagraferna beskrivs att 

graden av kränkning är det som i huvudsak ska åtskilja de olika sexualbrotten mot barn.  

  
/.../ de med /…/ förslag till konstruktion av barnparagraferna ser svårigheter med gränsdragningen 

mellan brotten våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. /…/ problemet med 

gränsdragningen framför allt bottnar i att /…/ luckra upp rekvisiten för de olika sexualbrotten mot 
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barn. Vad som /…/ framför allt skall åtskilja brotten är den grad av kränkning barnet utsatts för 

och inte själva handlandets karaktär. Enligt /…/ innebär det /…/ att samma faktiska handlande inte 

bara skall värderas utan även rubriceras olika t.ex. beroende på vem som är förövare. /…/ 

gränsdragningar av det nu angivna slaget att vålla stora tillämplighetssvårigheter. (Prop. 

2004/05:45, s. 79)  

  

Vid en analys av vilka egenskaper barnet tillskrivs vid en övergreppssituation kan detta 

utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv göras på olika sätt. Vissa kritiker anser att barns 

perspektiv ska vara i fokus och andra anser att barnperspektivet ska dominera. Ett barns 

perspektiv kan förklaras av barn som representerar för erfarenheter, uppfattningar och 

förståelse av sin livsvärld. Fokus ligger här på barnet som subjekt i sin egen värld, på barnets 

egen fenomenologi (Sommer et al. 2011, ss. 42-43). Det kan vara en fördel att vuxna lyssnar 

på barn som representanter för en annan verklighet än den som vuxna lever i. Genom ett barns 

perspektiv undviker vuxna att tvinga på sina egna begrepp och termer på barnens handlingar 

och försöker istället acceptera barns egna berättelser för vad de är. Utifrån denna aspekt är det 

relevant att barnet själv får beskriva den upplevda graden av kränkning vid ett sexualbrott 

(Sommer et al. 2011, s. 73). Utifrån ett barns perspektiv är det enligt forskning viktigt att barn 

får känna sig aktiva i rättsprocessen. Trots detta finns det en brist på konstruktiva råd och stöd 

i början av rättsprocessen samt brist på strukturerade metoder för att öka möjligheterna för 

barn att ge mer detaljerade berättelser kring sexuella övergrepp (Back 2012, ss. 4-5, 16-17).  

  

Å andra sidan kan ett barndomssociologiskt perspektiv ses utifrån barnperspektivet där 

vuxnas uppmärksamhet riktas mot en förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter och 

handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således av vuxna som eftersträvar att, medvetet 

och så realistiskt som möjligt, rekonstruera barns perspektiv. Men trots att barnperspektivet 

försöker komma så nära barns erfarenhetsvärld som möjligt kommer det alltid att representera 

vuxnas objektifiering av barn (Sommer et al.2011, s. 42).  Vidare för inte en återgivning av 

barns perspektiv oss närmare en sociologisk förståelse för barns liv eftersom barn saknar 

denna förståelse av sig själva och exempelvis inte är kapabla att beskriva graden av kränkning 

vid ett sexualbrott (Sommer et al. 2011, s. 73). 

 

Vidare framkommer det tydligt i Prop. 2012/13:111 att egenskaper som tillskrivs barnet vid 

en övergreppssituation är att barnet är beroende av vuxna. Barnet kan på olika sätt stå i 

beroendeställning till den vuxne, exempelvis genom att förövaren är närstående till barnet där 
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barnet har ett förtroende till den vuxne, men även genom barnets låga ålder som gör att barnet 

framställs som i en underordnad position gentemot den vuxne, och därför indirekt står i 

beroendeställning till en vuxen (Prop. 2012/13:111, s. 112). Nedanstående citat exemplifierar 

att barn framställs vara i en underordnad position som indirekt står i beroendeställning till den 

vuxne.  
 

I en övergreppssituation präglad av hemlighållande, maktmissbruk och upprepade övergrepp från 

förövarens sida undviker kanske förövaren att orsaka barnet fysisk skada för att lättare kunna 

knyta barnet till sig och då också undvika ett avslöjande. (SOU 2010:71, s. 298) 

 

Det kan inte helt uteslutas att tillåtelsen kan ske genom underlåtenhet. Eftersom det på detta 

område gällande mänskligt samspel knappast går att utgå från att den som tiger eller förhåller sig 

helt passiv därmed tillåter att en sexuell handling genomförs /…/ (SOU 2010:71, s. 593)   

 

Som ovan nämnt framställs barn i empirin som underordnade gentemot vuxna vilket kan 

bero på bland annat deras begränsade förmåga till viljeuttryck, generella beroendeställning 

och förtroende till vuxna samt att de inte har en medvetenhet kring sin egen kropp och 

sexualitet. Vidare förhåller sig barndomssociologin kritiskt till framställningen av barn som 

underordnade gentemot vuxna där vuxna ses som stabila och mestadels oföränderliga över tid 

medan barn med sin uppväxt ses gå igenom många förändringar. Denna syn på barn gör dem 

till instabila och ofullständiga i sin natur vilket gör att de ofta uppfattas som beroende och 

passiva mottagare av vuxnas åtgärder. Denna tydliga kontrast mellan barn och vuxna innebär 

att det blir svårt att förstå barn som personer i sin egen rätt. Denna definition av barndom gör 

att barn hamnar i en underordnad position gentemot vuxna (Lee 2001, s. 8). 

 

En annan återkommande egenskap som barn tillskrivs både under och efter ett sexualbrott är 

skuld, skam, rädsla, passivitet och tystnad. Vidare framkommer det att barnet på grund av 

exempelvis rädsla befinner sig i en särskilt utsatt situation som kan utnyttjas av förövaren 

genom ett sexualbrott. En sådan situation karaktäriseras av att barnet har begränsade 

möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp (Prop. 2012/13:111, s. 

112).  

    

I SOU 2010:71 diskuteras det beträffande barn, särskilt yngre, att det inte är ovanligt att de 

inte uppfattar övergreppet vid själva gärningsögonblicket utan först i ett senare skede och att 

det är av vikt att även identifiera egenskaper som tillskrivs barn efter ett sexualbrott. Barn i 
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olika åldrar kan uppvisa bl.a. oro, hyperaktivitet, aggressivitet, rädsla, tillbakadragenhet, 

depression och stress efter att ha blivit utsatt för ett sexualbrott (SOU 2010:71, ss. 365, 613).  

Vidare finns det forskning som visar att det är svårt för barn att berätta att de blivit utsatta för 

ett sexualbrott bl.a. på grund av att övergreppen sannolikt väcker starka känslor som kan vara 

svåra för barnet att hantera (Back 2012, ss. 4-17).  

 

9.3.1. Vilket ansvar tillskrivs barn? 

Vid diskussioner kring vilka egenskaper barn tillskrivs i förarbetena till den nya 

sexualbrottslagen kommer vi oundvikligt in på vilket ansvar barn tillskrivs. Detta har därför 

blivit en underkategori till temat barns egenskaper.    

 

I SOU 2010:71 hävdas det att barn reagerar på ett sexuellt närmande med en total passivitet 

som visar sig genom att barnet inte vågar göra något motstånd utan ”stänger av” kroppen. 

Denna typ av reaktion kan också vara en medveten strategi för att slippa att bli utsatt för våld, 

vilket kan bidra till att gärningsmannen inte behöver tillgripa tvång för att genomföra en 

sexuell handling (SOU 2010:71, s. 594). I Prop. 2004/05:45 framkommer det att barn i åldern 

15 till 18 år som utsätts för sexuella övergrepp vanligtvis utnyttjas av närstående och att det 

kan vara fråga om övergrepp som pågått under lång tid och som fortgår sedan barnet uppnått 

15 års ålder. Det kan i dessa fall vara fråga om att övergreppen normaliserats till följd av att 

barnet anpassat sig till övergreppen och sin livssituation (Prop. 2004/05:45, s.72). 
 

Förutom uppfattningen om barns passivitet vid ett sexuellt närmande framkommer det också i 

förarbetena att många domstolar prövar om barnet själv har ”medverkat” och alltså inte 

behövts tvingats till sexuellt umgänge. Forskning pekar på att det är offrets viljeuttryck som 

blivit centralt i rättstillämpningen samt i de straffrättsliga texter som definierar sexuella 

övergrepp (Andersson 2004, ss. 275-280). Denna attityd tyder på en okunskap kring att barn 

lär sig att lyda vuxna och i de flesta fall gör som de blir tillsagda (Reynolds & Birkimer 2008, 

ss. 70-71). Problemet som i grunden gäller förövarens våld görs om till ett problem om offrets 

vilja. Det blir legitimt att angripa offrets kropp om offret inte själv sätter gränsen för 

övergrepp genom motstånd eller andra protester (Andersson 2004, ss. 275-280). I 

nedanstående citat beskrivs våldtäktsbestämmelsen bygga på en föreställning om människors 

förmåga till viljeuttryck, men att detta inte borde vara detsamma vad gäller sexualbrott mot 

barn.   
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/…/ inte minst våldtäktsbestämmelsen, bygger på föreställningen om människors förmåga till 

viljeuttryck. När det gäller övergrepp som riktar sig mot barn framstår det emellertid som 

främmande att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke. Barns förmåga att ge uttryck 

för sin vilja i sådana situationer är också av naturliga skäl mycket begränsad. /…/. Särskilt kravet 

på tvång /…/ för våldtäkt har i några fall lett till kritiserade avgörande /…/. Kritiken mot dessa 

avgöranden har bl.a. gällt att domstolarna prövat om barnet själv har ”medverkat” och alltså inte 

behövt tvingas till det sexuella umgänget. (Prop. 2004/05:45, ss. 67-68)  

 

Vidare framkommer det i forskning att en sexualbrottslag som bygger på tvång kan sägas 

anta att offret är tillgänglig så länge inget fysiskt motstånd görs. Detta innebär att det 

faktiska brottet utgörs av offrets motstånd, vilket resulterar i att ”motståndkravet” är det 

särskilda beviset för brottet (Diesen & Diesen 2010, s. 330). 

 

10. Slutdiskussion  
I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna från analys- och resultatdel i en slutdiskussion och 

återkopplas till studiens syfte och frågeställningar.  

 

10.1. Aktörskap 
Vid frågan om hur framställningen av barn ser ut i förarbetena leds diskussionerna in på barns 

aktörskap. Utifrån den nya sexualbrottslagens konstruktion om att utgångspunkten att varje 

barn ska ha rätt till sexuell integritet och självbestämmande (SOU 2010:71, s 17), där barns 

intresse och särskilda behov ska beaktas vid lagstiftarens utformning av all reglering som rör 

barn och ungdomar (Prop. 2004/05:45, ss. 18-22) ses barn som en egen aktör precis som 

vuxna.  

 

Vidare anser vi med stöd av Lee (2001) att diskussionerna, över lag, som förs i förarbetena 

som ligger till grund för konstruktionen av den nya sexualbrottslagen i de flesta fall kan 

tolkas som att barnen ses utan aktörskap då de ses som ofullständiga vuxna (Lee 2001, s. 8). 

Vi menar vidare ur ett barndomssociologiskt perspektiv att barn istället borde tillskrivas ett 

lika naturligt agentskap som vilken vuxen som helst och ses som en social aktör som kan 

förstås med sina egna unika erfarenheter (Sommer et al. 2011, ss. 62-63). Ett exempel som 

tyder på att barnen ses utan aktörskap är diskussioner som förs kring barns ålder, mognad och 

utveckling i förarbetena och citatet nedan:   
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Bedömningen av kränkningen i det enskilda fallet kan variera utifrån ålder och mognad hos barnet. 

Beträffande motsvarande handling riktad mot en tonåring, som utvecklat sin sexuella identitet, kan 

det således föreligga en reell skillnad i kränkningshänseende jämfört med ett samlag eller en 

samlagsliknad handling. Vi har inte funnit skäl att gällande rekvisiten för våldtäkt mot barn i lagen 

göra någon skillnad mellan barn utifrån ålder eller mognad, och t.ex. skilja ut de yngre barnen från 

tonåringarna. /…/. Dessa gärningar bör alltså också bedömas som våldtäkt mot barn. Även om 

barnets ålder och mognad har en viktig betydelse bör det inte komma i fråga att föra bevisning om 

mognadsgraden. I stället bör det generellt sett handla om en mer schabloniserad bedömning. Vi 

bedömer att nuvarande praxis på området. (SOU 2010:71, s. 365) 

 

Våra tolkningar av diskussionerna kring barnets ålder, mognad och utveckling är att det kan 

vara riskabelt att diskutera, då detta är individuellt och olika från barn till barn. Vårt 

resonemang stärks i enlighet med barndomssociologin som vill förstå barndomen som en 

social konstruktion som aldrig kan särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet, och 

därför inte heller kan betraktas som något generellt (Halldén 2007, ss. 26-27).  

 

Vidare kan barns aktörskap kopplas till forskning av Svensson (2011) som menar att 

avvägningar mellan två principer görs vid socialt arbete där utgångspunkten är 

barnkonventionen. Dessa två principer är dels att barnet är och bör vara ett självständigt 

rättssubjekt med samma människovärde som vuxna, och dels i behov av särskild omsorg och 

skydd på grund av sin sårbarhet (Svensson 2001, ss. 39-40). Vi ser denna avvägning mellan 

ovanstående två principer även i diskussionerna som förs om barn i förarbetena till den nya 

sexualbrottslagen. Nedanstående citat exemplifierar problematiken kring om barnet antingen 

ska ses som ett självständigt rättssubjekt med en sexuell självbestämmanderätt eller i behov av 

särskilt skydd.  

 
/…/ alla allvarliga sexuella handlingar, som t.ex. samlag med barn under 15 år att bedömas som 

våldtäkt mot barn även om något våld eller hot inte har använts. Detta innebär /…/, att även sådana 

fall som t.ex. då en 15- åring och en 14- åring har samlag med varandra och båda två samtycker till 

handlingen kommer att omfattas av det kriminaliserade området. (Prop. 2004/05:45, s. 71) 

 

Ovanstående citat beskriver alltså att om en 15 åring som omfattas av självbestämmanderätten 

har sexuellt umgänge med ett barn som är 14 år och att det sexuella umgänget utförts med 

bådas samtycke omfattas de ändå av lagen (Prop. 2004/05:45, s. 77). Vi tolkar ovanstående 

som att den sexuella självbestämmanderätten finns för att barnet ses som en egen aktör med 

en självbestämmanderätt och sexuell integritet. Däremot tolkar vi av vad som ovan 
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framkommit från Prop. 2004/05:45 att barn som ligger precis under 15- årsgränsen och inte 

omfattas av den sexuella självbestämmanderätten inte heller ses som en egen aktör. Vi menar 

vidare att den sexuella självbestämmanderätten kan liknas vid en generalisering av barn där 

alla barn över 15 år ses vara mogna att ha sexuellt umgänge. Ur ett juridiskt synsätt kan 

självbestämmanderätten liknas vid Svenssons (2001) beskrivning av ett regelorienterat synsätt 

med givna kriterier för vad som är barnets bästa i normalfallet (Svensson 2001, ss. 42-43).  

 

Vidare anser vi att en åldersgräns för sexuell självbestämmanderätt är av vikt och att det blir 

problematiskt att diskutera dessa bestämmelser då det är oundvikligt att inte generalisera när 

en åldersgräns ska sättas. Med detta menar vi i enlighet med Svensson (2001) att den sexuella 

självbestämmanderätten ser barn som ett självständigt subjekt, vilket innebär att de kan ha 

rättigheter (Svensson 2001, s. 41).  

 

10.2. Barn i jämförelser med vuxna  
I förarbetena och vid framställningen av barn jämförs barn genomgående med vuxna, vilket vi 

ser som en fördel i en juridisk kontext, med stöd av vad som framkommer i förarbetena om att 

barn är i större behov av skydd än vuxna, där det vid en bedömning av om en kränkning 

förelegat kan vara av betydelse mot vem handlandet företas. En och samma handling upplevs 

som att den kränker ett barns sexualitet men inte på samma sätt en vuxens (Prop. 

2012/13:111, s. 85). I förarbetena beskrivs även föreställningen om våldtäkt och andra 

straffbestämmelser mot vuxna bygga på föreställningen om vuxnas förmåga till viljeuttryck 

och att barn har en mycket begränsad förmåga till viljeuttryck (SOU 2010:71, s. 65). Vidare 

visar forskning på att barns viljeuttryck är det som blivit centralt i rättstillämpningen kring 

sexualbrott mot barn samt i de straffrättsliga texterna (Andersson 2004, ss. 275-278). Med 

stöd av detta anser vi att det är av ännu större vikt att göra skillnad på barn och vuxna och att 

denna typ av rättstillämpning blir motsägelsefull då barn, som tidigare nämnt, har en mycket 

begränsad förmåga till viljeuttryck. Forskning visar på att förövaren till sexuella övergrepp får 

barnet att lyda och göra som de blir tillsagda, vilket kan ge resultat i att barnet inte vågar säga 

vad som hänt och därmed får ett begränsat viljeuttryck (Reynolds & Birkimer 2008, ss. 53- 

68). Nedanstående citat visar på att en skillnad på barn och vuxna bör göras i 

lagstiftningssammanhang. 

 
/…/ lagstiftaren bör skilja på brott mot barn och brott mot vuxna. /…/. Barn har /…/ på grund av 

sin särställning ett betydligt större behov av skydd än vuxna. (Prop. 2004/05:45, s. 22) 



   
 

    
 

34 

Vidare ställer vi oss kritiskt till barndomssociologins åsikter om att en jämförelse mellan barn 

och vuxna kan ses som en nackdel där barndomssociologin menar att det finns skillnader i 

egenskaper som karakteriserar barn respektive vuxna och som därför skapar två skilda 

världar. En nackdel med att göra skillnad på barn och vuxna kan därför enligt Lee (2001) vara 

att barns uppenbart låga kronologiska ålder gör barn till en annorlunda och egen grupp där 

barnens åsikter, synpunkter och önskningar tenderar att ignoreras på grund av deras låga ålder 

(Lee 2001, s. 1). 

 

10.3. Egenskaper som tillskrivs barn 
Det framkommer tydligt i förarbetena att egenskaper som tillskrivs barnet vid en 

övergreppssituation bland annat är att barnet är beroende av vuxna och framstår i en 

underordnad position gentemot vuxna. Barn tillskrivs även egenskaper som skuld, skam, 

rädsla, passivitet och tystnad (Prop. 2012/13:111, s. 112). Vi anser det rimligt att barn ses 

som en underordnad position gentemot vuxna och att vuxna har auktoritet över barn. Däremot 

kan vi ifrågasätta barns underordnade ställning med stöd av barndomssociologin som ser 

kritiskt på framställningen av barn som underordnade gentemot vuxna där vuxna ses som 

stabila och mestadels oföränderliga över tid medan barn med sin uppväxt ses gå igenom 

många förändringar. Denna syn på barn gör dem till instabila och ofullständiga i sin natur 

vilket gör att de ofta uppfattas som beroende och passiva mottagare av vuxnas åtgärder. 

Denna tydliga kontrast mellan barn och vuxna innebär att det blir svårt att förstå barn som 

personer i sin egen rätt. Denna definition av barndom gör vidare att barn hamnar i en 

underordnad position gentemot vuxna (Lee 2001, s. 8). Vi menar vidare att framställningen av 

barn som underordnad med stöd av ovan kan bli problematisk.  

 

Nedanstående citat beskriver att barn framställs vara i en underordnad position gentemot 

vuxna med tanke på att små barn inte kan sätta ord på det sexuella övergreppet.  

   
Förutom att små barn inte kan sätta ord på händelsen kan en annan anledning /…/ vara att barnet 

helst inte vill minnas eftersom det är förknippat med stark olust och ångest. Kanske har det /…/ 

helt enkelt ”stängt av” när övergreppet skedde. Detta är en ren överlevnadsstrategi. (SOU 2010:71, 

s. 299)   
 

Vidare får ovanstående citat oss att fundera kring om det inte alltid räknas som ett brott ifall 

barnet agerat passivt? Utifrån att domstolarna ofta prövar om barnet själv har medverkat 
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tillskrivs barnet ett ansvar om att göra motstånd (Andersson 2004, s. 13), vilket kan tolkas 

som att en strategi om att vara passiv anses fel. Vi förhåller oss kritiskt till de fall där 

domstolarna prövar om barnet har medverkat/samtyckt vid ett sexualbrott, då som tidigare 

nämnt att denna typ av rättstillämpning blir motsägelsefull med stöd av att barn bland annat 

har en mycket begränsad förmåga till viljeuttryck (SOU 2010:71, s. 65).  

 

En annan återkommande egenskap som barn tillskrivs i förarbetena är kränkt, vilket är 

en gemensam nämnare för alla sexualbrott och förövaren har genom ett sexualbrott 

kränkt offret då den personliga och sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten inte beaktats (Prop. 2004/05:45, ss. 21-22). En vuxen kan ofta 

upplevas som hotfull för ett barn, även om inget hot eller våld förekommit. Vuxna 

upplevs vanligtvis ofta som bestämmande och barn kan därför ha mycket svårt att ge 

uttryck för sin vilja (Prop. 2004/05:45, s. 69). Forskning visar att det kan vara svårt för 

barn att berätta att de blivit utsatta för sexuella övergrepp, då den främsta orsaken till 

denna svårighet sannolikt är att övergreppen väcker starka känslor, som exempelvis en 

känsla av att ha blivit kränkt, som kan vara svåra för offret att hantera (Back 2012, ss. 4-

5). I kommande citat och i utformningen av barnparagraferna beskrivs att graden av 

kränkning är det som i huvudsak ska åtskilja de olika sexualbrotten mot barn.  

  
/.../ de med /…/ förslag till konstruktion av barnparagraferna ser svårigheter med gränsdragningen 

mellan brotten våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. /…/ problemet med 

gränsdragningen framför allt bottnar i att /…/ luckra upp rekvisiten för de olika sexualbrotten mot 

barn. Vad som /…/ framför allt skall åtskilja brotten är den grad av kränkning barnet utsatts för 

och inte själva handlandets karaktär. Enligt /…/ innebär det /…/ att samma faktiska handlande inte 

bara skall värderas utan även rubriceras olika t.ex. beroende på vem som är förövare. /…/ 

gränsdragningar av det nu angivna slaget att vålla stora tillämplighetssvårigheter. (Prop. 

2004/05:45, s. 79)  

 

Vi anser att om graden av kränkning är det som i huvudsak ska åtskilja de olika sexualbrotten 

mot barn borde detta göras i likhet med barndomssociologins beskrivning av barns perspektiv 

där de menar att:  

 
”/…/representerar barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. Till skillnad 

från vid ett barnperspektiv ligger fokus här på barnet som subjekt i sin egen värld, på barnets egen 

fenomenologi. Detta är vad vuxna försöker förstå vid ett barnperspektiv, exempelvis genom försök 
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till barnfokuserade tolkningar av barns avsiktliga handlingar och uttalanden”. (Sommer et al. 2011, 

ss. 42-43) 

 

Med detta menar vi att det är barnet själv som borde vara den som beskriver den 

upplevda graden av kränkning. Detta anser vi vidare inte borde göras utifrån ett 

barnperspektiv där de vuxnas uppmärksamhet riktas mot en förståelse av barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således av 

vuxna som eftersträvar att, medvetet och så realistiskt som möjligt, rekonstruera barns 

perspektiv, genom exempelvis vetenskapliga koncept avseende barns förståelse av sin 

egen värld och sina handlingar i den. Trots att barnperspektivet försöker komma så nära 

barns erfarenhetsvärld som möjligt kommer det alltid att representera vuxnas 

objektifiering av barn (Sommer et al.2011, s. 42).  

 

Å andra sidan tror vi att det generellt sett inte alltid är möjligt att utgå ifrån barns 

perspektiv, detta med stöd av Svensson (2001) som anser att barnets rätt att komma till 

tals kan komma att åsidosättas om det är i enlighet med barnets bästa. Svensson (2001) 

menar att en åldersgräns sätts efter vilken barn normalt anses kunna uttrycka sin mening 

självständigt, vilken inte är absolut utan kan frångås om det finns skäl för det. Det är av 

vikt att barn slipper ta ansvar för val som de egentligen inte har någon möjlighet att 

göra. Istället betonas de vuxnas ansvar för att ta svåra beslut (Svensson 2001, ss. 46-47). 

 

10.3.1. Vilket ansvar tillskrivs barn? 

I förarbetena till den nya sexualbrottslagen framkommer det även att barn tillskrivs ett 

ansvar vid sexualbrott.  

 

I SOU 2010:71 hävdas det att barn reagerar på ett sexuellt närmande med en total 

passivitet som visar sig genom att barnet inte vågar göra något motstånd utan ”stänger 

av” kroppen. Denna typ av reaktion kan också vara en medveten strategi för att slippa 

att bli utsatt för våld, vilket kan bidra till att gärningsmannen inte behöver tillgripa 

tvång för att genomföra en sexuell handling (SOU 2010:71, s. 594). Vi tar stöd av 

Svenssons (2001) forskning där hon anser att problemet i grunden är förövarens våld 

mot barn och att det är där fokus borde ligga och inte på offrets förmåga till viljeuttryck 

(Svensson 2001, ss. 275-276). Vi menar vidare att det finns många faktorer som 

påverkar barnets viljeuttryck som att det exempelvis kan vara stor åldersskillnad mellan 



   
 

    
 

37 

barnet och förövaren samt förövarens potentiella överordnade position som kan leda till 

att barnet inte vågar göra motstånd utan istället ”stänger av kroppen”. På frågan om 

vilket ansvar barn tillskrivs i förarbetena till den nya sexualbrottslagen kan en koppling 

till barndomssociologin göras, vilket vi i detta fall förhåller oss kritiskt till, där barn ses 

som en social aktör med ett agentskap (Sommer et al. 2011, s. 53), utifrån att de 

tillskrivs ett ansvar om att göra motstånd vid ett sexualbrott. 

 

Slutligen hoppas vi att vår studie bidragit till ny kunskap kring framställningen av barn 

utifrån en juridisk kontext där normer och synsätt synliggjorts med fokus på barn utifrån 

förarbeten till den nya sexualbrottslagen. Vår förhoppning är även att denna nya 

kunskap kan vara till nytta även i det praktiska sociala arbetet med barn. Vidare finner 

vi det intressant för fortsatta studier att studera barn som utsatts för ett sexuellt 

övergrepp utifrån deras egen upplevelse av att ha varit en del av rättsprocessen. Med 

detta menat att studera hur tillämpningen av den nya sexualbrottslagen fungerar i 

praktiken.       
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