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Sammanfattning 
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Sexuella overgrepp mot barn ar inte ett nytt fenomen bara for att anmalningarna 
till polismyndigheter har fordubblats de senaste 20 aren. Debatten kring detta 
kanslomassigt laddade amne har varit oeh ar moraliskt infekterad. Kunskapen om 
sexuella overgrepp har okat men det saknas fortfarande en hel del information 
som kan oka forstaelsen for detta fenomen. Polisens forhor med barnet har en 
avgorande betydelse for den juridiska handlaggningen av ett overgreppsarende. 
Det har projektet syftar till att oka forstaelsen for hur barnets berattelse 
konstrueras oeh forstas av polis, iiklagare oeh domstol. Speeifikt innebar detta en 
kartlaggning oeh analys av samtalsmonster i 192 videoinspelade polisforhCir med 
bam/ungdomar som misstiinks ha varit utsatta for sexuella overgrepp Yid ett 
polisdistrikt under perioden 1986-1995. Genom attjarnfora polisforhor oeh akter 
for de 61 barn vars arende giek till Mal med de resterande 126 vars arende ej 
ledde till atal (5 ar annu ej redovisade) £lnns mojlighet att skapa forstaelse for vad 
polis, iiklagare oeh domstol bedomer som trovardiga berattelser. Aidagaren kan 
som stod for sitt avgorande oeksa inkludera bampsykiatriska bedomningar. 
Darfor syftar projektet oeksa till att undersoka de kliniska kriterierna for 
trovardiga berattelser. Vilken overenstammelse finns det mellan de kliniska oeh 
de juridiska instansemas bedomningar pa vad som ar att betrakta som trovardiga 
berattelser om sexuella overgrepp? Den har delrapporten ar inriktad pa att 
beskriva projektet som helhet men oeksa att ge en oversiktsbild av de i studien 
inblandade personerna. 



Sexuella overgrepp mot barn. 
Analys av polisfOrhOr med barn som misstanks varit utsatta fOr 
sexueIla overgrepp samt genomgang av deras domstolsprotokoIl. 

En beskrivning av och en delrapport fran ett projekt 

Inledning 
Den har rapporten syftar till art ge infonnation om ert projekt yid Tema Barn som 
studerar sexuella overgrepp mot barn oeh ungdomar. Syftet ar oeksa att oeksa ge 
en oversiktsbild av de inblandade bamen oeh ungdomarna. Projektledare ar Ann
Christin Cederborg fil. dr Yid Tema barn oeh Carl-Goran Svedin, do cent oeh 
barnpsykiater Yid Universitetssjukhuset i Linkoping, ingar som medarbetare i 
projektet. Peter Sundstrom, radman Yid Linkopings Tingsratt, deltar som 
expertrnedarbetare pa de juridiska aspektema i projektet. 
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Forekomsten av sexuella overgrepp mot barn ar inte ert nytt fenomen bara for art 
polisanmaluingarna har haft en lavinartad utveekling. I Sverige har antalet 
polisanmaluingar fordubblats de senaste 20 aren (Martens, 1990). Utifrfm ett 
intemationellt perspektiv kan USA vara ert exempel pa samma okningsfenomen 
eftersom antalet registrerade arenden dar har okat med 322% sedan 1980 
(National Center on Child Abuse and Neglect, 1988). Under slutet av 1970 talet 
ar det i Sverige framst anmalningar om blottning oeh annat sexuellt ofredande 
som star for okningen . Fran oeh med 1983 ar det de grovre sexualbrorten som 
okar mest, sarskilt da de grovre sexualbrorten mot barn (Olsson, 1994). Enligt 
SCB:s statistik for 1992 kan man avlasa art 66% av de heterosexuella 
overgreppen oeh 52% av de homosexuella oftast rnisstanks ha utforts aven 
manlig person som har nara relationer till barnet (nara relation=barnets biologiska 
foralder, adoptiv- eller styvforalder, eller sambo med barnets foralder). Det firms 
alltsa mestadels nagon typ av nara relation mellan barnet oeh forovaren. 

Incest ar nog det vanligaste begreppet for art beskriva sexuella overgrepp mot 
barn inom farniljen. Det ar ert latinskt ord oeh det kan oversartas med ordet 
blodskam. Incest beteeknar ursprungligen samlag mellan slaktingar i rart upp- oeh 
nedstigande led oeh mellan helsyskon. Sexuella overgrepp mot barn har fart en 
okad massmedial uppmarksamhet oeh fonnodligen har det lert till en okad allrnan 
medveten om existensen av dessa handlingar. Dessutom har samhallsutveeklingen 
de senaste trertio aren inneburit art nya typer av farniljebildningar har fonnerats 
som lett till art vi har fler beroende relationer an till vara biologiska syskon, 
fOraldrar oeh slaktingar. Incest kan darfor anses bli ett for snavt begrepp for att 
beskriva sexualbrort. Begreppet sexuella overgrepp kan darf6r ses som en vidare 



definition av fenomenet eftersom det inkluderar alia andra former av sexuella 
handlingar som patvingas ett barn av en vuxell. 
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Enligt FN-konventionen om bamens rattigheter (artikeI34) har varje barn ratt att 
skyddas fran alia former av sexuell exploatering oeh sexuella overgrepp. 
Konventionen forrnedlar en samhallssyn dar vuxna inte far anvanda sin 
maktposition oeh utnyttja det enskilda barnet sexuellt. Den rekommenderar oeksa 
att varje land ska vidta alia nationella, bilateral a oeh multilaterala atgarder for att 
forhindra att exempelvis barn loekas ell er tvingas till olagliga sexuella aktiviteter. 

Den har typen av kansliga brott hOr formodligen till de brottstyper som har hogt 
morkertal. Att beratta om erfarenheter fran detta tabubelagda omrade kan vara 
speeiellt sviirt om offret ar ett barn. Det kan vara for att de inte vagar beratta om 
att ett moraltabu har overtratts, ell er for att de inte vet vem de ska vanda sig till 
for att fa hjalp, eller for att fa brottet anmalt till polisen. Dessutom ar de kanske 
for sma for att kunna beratta vad de varit med om. Summit (1983) menar att 
manga skal talar fOr att barn anpassar sig oeh inte berattar for nagon om de 
overgrepp de upplevt. 

Gardon (1988) skriver att barnen oftast ar medvetna om att de sexuella 
overgreppen betraktas som onormala handlingar. Hon havdar oeksa att det ar 
svarare att forandra ineestrnonster jarnfort med andra dysfimktionella 
samspelsmonster i familjer. En anledning till det kan vara att forovarna anser att 
de inte begatt nagon brottslig handling mot barnet. Forovarna kan oeksa ibland 
utsatta barnen for hotelser om straff om de avslojar existensen av dessa sexuella 
overgrepp. 

Barn ar i en underlagsen oeh beroende relation till forovaren oeh deras berattelser 
om sexuella overgrepp inom familjen kan hota bilden av en valfungerande 
familjestruktur. Utsatts barnen for overgrepp i sin familj finns det en risk att de 
lever i en osakerhet kring nar overgrepp ska ske nasta gang. Barnen kan vilja 
beratta men kanner en ora for vad som ska handa med dem sjalva oeh forovarna 
om de berattar. De kan harnna i klam mellan sina egna behov av att beratta oeh 
riskera att forstora nagot ytterligare for sig sjalv oeh andra familjemedlemmar. 
Barnet harnnar i en lojalitetskonflikt mellan att beratta eller inte. En strategi for 
barnet kan vara att tiga oeh anpassa sig till sin livssituation istallet for att beratta 
om den. Ett forhiillningssatt som kan medfora risk for psykisk ohalsa senare 
under livet. 



5 

Utifrfm ett barnpsykiatriskt och psykoterapeutiskt perspektiv ar det av avgorande 
betydelse att den som utsatts for overgrepp far ge ord at sina traumatiska 
upplevelser. Yid bearbetlling av traLUllatiska upplevelser anses detta som det 
forsta steget for en lakande process. I de fall da overgrepp har forekommit ar det 
dessutom viktigt for barnet att bli trodd i sin berattelse. For en halsosam psykisk 
utveckling racker det inte med att bh innehallsmassigt och kanslomassigt forstadd 
av sitt narmaste natverk (familj, slakt vanner) utan det ar ocksa viktigt att bli 
trodd i det juridiska systemet. Den juridiska instansen har sina speeifika kriterier 
for att bedoma trovardigheten i en berattelse. Det innebar att det maste ga att 
bevisa att den misstankte med storsta mojliga sakerhet kan ha utfort brottet. 
Nagot som kan vara ganska svart att astadkomma da det sail an finns vittnen till 
overgreppet och anklagelsen mot den misstankte utgar ifrfm barnets berattelser 
om handelsen. Barn far endast i undantagsfall beratta om overgreppen i 
domstolen. Det videoinspelade polisforhOret far darfor en avgorande betydelse 
for den juridiska instansens mojligheter att driva arendet frfm <'ital till dom 

Samtalet mellan polis och bam kan alltsa bidra till att beframja en lakande 
process for barnet som varit utsatt, men ar ocksa ett viktigt underJag for den 
juridiska bedomningen av det eventuella brottet. Detta kan tyckas speciellt viktigt 
eftersom Hogsta Domstolen (DB 337 Mal nr B 1673/92) k1art har uttryckt att 
domstolen inte okritiskt ska utga ifrfm trovardighetsbedomningar som anIitad 
psykologisk expertis har kommit fram till. Utifran ett juridiskt perspektiv kan man 
konstatera att foraldrar ell er nara anhoriga som utfor den har typen av overgrepp 
begar gransoverskridande handlingar gentemot sina barn. luridiskt kan det vara 
ytterIigt svm att bevisa att overgrepp har forekommit. Kan inte polisen la barnet 
att beratta en juridiskt hallbar version av overgreppet gar det vanIigtvis inte att 
fora arendet till <'ital. Utifrfm ett barnpsykiatriskt perspektiv kan konsekvensen av 
ett overgrepp pa sikt bli att bamet utveckIar lag sjalvkansla, nedstamdhet oeh 
depressivitet, skuldkanslor, sornn och atstomingar. Pa lfmg sikt kan exempelvis 
sexuella anpassningsproblem, depressioner med sjalvrnordsforsok utvecklas. En 
stor del av de manniskor som utsatts fOr sexuella overgrepp som barn beraknas fa 
dessa psykosocialt handikappande besvar senare i livet (se exempelvis Kolko & 
Moser, 1988; Caviola & Schiff, 1988). 

Sarnrnanfattningsvis kan man saga att en god utveckling mot halsa oeh 
rehabilitering for barn som utsatts for sexuella overgrepp forutsatter tlera steg dvs 
att beratta, att bli trodd i sitt narmaste natverk, att bli trodd i det juridiska 
systemet samt att Yid behov erhiilla en fortsatt mojlighet till krisbearbetning oeh 
lfmgsiktig behandling. 

Forskning om sexuella overgrepp 
BAde intemationell oeh nationeJI forskning visar pa bristande kunskaper vad 
galler sexuella overgrepp mot barn och det saknas en kritisk granskning av de 



instrument som idag ligger till grund for diagnostisering av dessa overgrepp 
(Martens, 1989). Lindblad (1989) visar till exempel att av 20 fall, som av 
barnpsykiatrisk utredningsgrupp bedomts som sannolika overgrepp, gick nio till 
atal. Av dessa nio fick atta fallande domar. Detta visar pa svarighetema att fa 
fram bevis som kan vara hallbara for rattslig provning. 

Lindblad (1989) precis som GOl·doll (1988) kom fram till att huvudgruppen av de 
misstankta var man. Det som frarnkommit i amerikansk forskning ar att atskilliga 
man som utfor overgreppen sjalva har vaIit utsatta under sin uppvaxt (Araji och 
Finkelhor, 1986). Till skillnad fran andra studier hittade Lindblad inget direkt 
samband mellan social klass och rapporterade fall av sexuella overgrepp. 
Lindblad framhaller nodvandigheten av vidare forskning inom omradet for att 
battre forsta varfor sexuella overgrepp mot barn forekommer. 
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En mycket liten del av socialisationsforskningen beror fragestallningar kring hur 
foraldrar eller narstaende personers sexuella utnyttjande av barn paverkar barnens 
socialisationsprocess (Martens, 1989). Att de flesta foraldrar ar mana om sina 
barns positiva personlighetsutveckling behOver inte ifragasattas. Hitintills har 
forskningen huvudsakligen varit inriktad pa att kartlagga effekter och riskfaktor 
for barn utsatta for overgrepp. Det finns metodologiska problem med dessa 
undersokningar eftersom de huvudsakligen grundar sig pa uppgifter om klienter 
som ar eller har varit pa terapeutisk behandling for traUmaIl efter overgreppen. 
Det blir ett selektivt material som inte kompenseras av de undersokningar som 
gjorts pa basis av slumpmassiga urval av befolkningen, dvs offerundersokningar. 
Svaren som erhallits fran dessa undersokningar blir utifran retrospektiva 
konstruktioner om olika handelser i manruskomas bamdom och utifran 
sannolikhetsurval av populationen. Det begransar tillforlitligheten i de resultat 
som framkommit (Martens, 1989). 

Finkelhor och Baron (1986) har gjort en oversiktsbeskrivning av den forskning 
som beskriver riskfaktorer. Dessa forskare delar in riskfaktorer i tva grupper, dels 
de som har med barnets bakgrund att gora (barnets kon, alder, faIniljens 
socialgruppstillhorighet, och etnisk tillhorighet) och barnets sociala natverk 
(barnets sociala isolering, foraldrarnas tillganglighet for bamet, relationer inom 
farniljen och farniljekonstellationen). Den oversiktsanalysen visar bland annat att 
flickoma ar mer utsatta for overgrepp jiin1fort med pojkarna. Aldem for flickoma 
Yid det forsta overgreppet ar mellan 6-7 ar eller mellan 10-12 ar. Amerikanska 
offeistudier visar inget samband mellan offrets sociala bakgrund och risk for att 
utsattas for overgrepp. Det finns inte forskning som pa ett tillforlitligt satt kan 
redovisa nagra klara samband mellan antal overgrepp och etnicitet. Nar det galler 
framkomna riskfaktorer i barnets socialanatverk har flera studier visat att socialt 
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isolerade bam ar mer utsatta an bam med kamrater oeh nara relationer till syskon 
(Finkelhor, 1984; Fromuth, 1983; Finkelhor & Baron, 1986). Barn som under sin 
uppvaxt, helt eller delvis, saknat kontakt med en av de biologiska foraldrarna ar i 
Iiskzonen for overgrepp. Det galler oeksa bam som bedomts ha storda relationer 
till sina foraldrar oeh dar foraldrama sins emellan har dalig relation till varandra 
(Mm1ens, 1989). Debatten om att styvfader skulle vara mer benagna till att bega 
sexuella overgrepp mot sina barn har styrkts av en hel del forskare (Gordon, 
1988; (Miller, 1976; Finkelhor, 1980; Gruber & Jones, 1983;) refMartens, 1989) 
men det firms ocksa forskning som visat att sa inte ar fallet (Fromuth, 1983; 
Peters, 1984). Amerikansk forskning har oeksa visat att en av de mest avgorande 
riskfaktorema for overgrepp inom familjen ar en dalig relation mellan mor oeh 
dotter. En stOrning som i sa fall skulle ha forekommit redan irman overgreppen 
borjade oeh som oeksa skulle ha forvarrats efter (Finkelhor & Baron, 1986). 
Sirles oeh Lofbergs (1990) har dock visat att over halften av de 128 medverkande 
modrarna i deras studie tog parti for sina barn oeh andrade radikalt pa 
familjeforhallandena nar overgreppen blev kanda. 

Juridisk definition av sexualbrott mot barn och ungdom enligt 
1996 ars lagbok 
Begreppet sexualbrott mot barn ilmefattar alia former av sexuella handlingar som 
patvingas ett barn av en vuxen person. Denjuridiska texten har sina definitioner 
for overgrepp reglerat i Brottsbalkens sjatte kapitel. Sa sent som 1984 skedde en 
lagandring i de paragrafer som reglerade sexualbrotten. Den tidigare skrivningen 
betraktades som praglad av aldre moralforestallningar i sexualfragor oeh behOvde 
darmed fomyas. I de garnla bestammelsema framskyrntade exempelvis en i vara 
ogon diskriminerande kvinnosyn (Hohnberg mfl,1995). Intentionen med den nya 
lagen var att integrera nya forskningsron inom den modema soeiologiska oeh 
kriminologiska forskningen, oeh da frarnforallt de delar som belyser omfattningen 
av de skadeverkningar som kan kopplas till sexualbrott. Forandringar i lagtexten 
har oeksa skett under 1992 oeh 1994. I kommentarer ti1llagtexten framgar att det 
finns en ambition att hela tiden starka skyddet for barn oeh ungdomar sa att de 
inte ska bli utnyttjade i sexuella sammanhang. 

Brottsbalken (ErB) 

Kapitel sex i BrB inleds i forsta paragrafen med bestammelser om brottet 
voldtakt. Med det menas att nagon genom vald eller hot om vald tvingar en arman 
person till sarnlag eller liknande sexuellt umgange. Den som utsatts for 
valdshandlingen ska uppleva situationen som riskfylld. Har firms en sa kallad 
konsneutral installning narnligen att saval homosexuella viildtakter som overgrepp 
av en man mot en kvirma oeh en kvirma mot en man ska bestraffas. 



I den andra paragrafen stadgas straffjdr sexuellt twing och grovt sexuellt twing. 
Det ar en persons brottsrubricering om hanJhon tvingar nagon till sexuellt 
umgange. Tviinget kan aven ornfatta lindrigare former an ren misshandel. 

I den tredje paragrafen beskrivs straff far sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt 
utnyttjande. 'Den person som utsatter en annan far sexuellt umgange genom att 
allvarligt missbruka barnets beroendestallning straffas enligt denna paragraf. 
Aven den person som utsatier nagon som ar i ett hjalplast tillstiind eller lider av 
en psykisk stbming dams enligt denna rubricering. 
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I den fjarde paragrafen beskrivs brottstypen sexuellt utnyttjande av underarig 
och grov! sexuellt utnyttjande av undel'lirig. I den har paragrafen regleras alltsa 
ett farbud mot sexuellt umgange mellan barnJungdomar och nara slaktingar. Detta 
galler far saval barnets biologiska far, mor, och far- ell er morfaraldrar, men ocksa 
far adoptivfaraldrar eller styvfaraldrar om de har nagon fonn av vardnadsposition 
far barnet. Det ar alltid straftbart med sexuellt umgange med barn under 15 fir 
men i den har paragrafen galler farbudet upp till att barnet blivit 18 fir. Under den 
har paragrafen dams ocksa garnmgsman oavsett om barnet frivilligt inlatit sig till 
den sexuella farbindelsen ell er rent av tagit initiativet till den sjalv. 

I paragraf sex regleras bams/ungdomars sexuella umgange med syskon. Bar 
farbjuds sexuellt urngange mellan helsyskon. Under fararbetena till BrB farekom 
diskussioner kring huruvida sexuella aktiviteter skulle kriminaliseras ell er ej. 
Straffrattskommiteen uttalade exempelvis att sexuella farbindelser mellan nara 
slliktingar i regel hindrar en normal och naturlig sarnlevnad mellan medlemmarna 
i en familj eller i kretsen av narstaende. Sadana sexuella farbindelser ansags 
ocksa kunna medfara sarskild risk far att ogynnsamma arvsanlag averfardes till 
barnen. Pa grund av detta men ocksa far att ge uttryck at samhallets ogillande av 
sexuella farbindelser mellan nara slliktingar (oavsett om det ar frivilligt eller inte) 
behblls krirninaliseringen. I fbrarbetena tilllagtexten frarnkom ocksa en 
farhoppning om att ett farbud mot sexuella avergrepp mellan farniljemedlemmar 
skulle kunna farhindra en upplasning av den vedertagna tabufarestallningen om 
att det ar fel och omoraliskt att ha sexuellt urngange med anharig. Behblls 
farbudet skulle antalet incestuasa farbindelser med unga personer inte riskera att 
utbkas. Beslutet blev att kriminaliseringen av sexuellt urngange med bland annat 
syskon behalls. 

I sjunde paragrafen beskrivs bestarnmelser om sexuellt ojredande. En handling ar 
straftbar t.ex genom beraring av ett barn under 15 fir om den avser att reta ell er 
tillfredsstalla garningsmannens sexualdrift. Det ar ocksa tlinkt att genom denna 
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paragraf ska barn och ungdomar som ar under 18 ar skyddas fnill att bli 
utnyttjade som modeller i pomografiska bilder. Har strafibelaggs ocksa blottning, 
det viII saga om nagon visar konsdelar for att vacka anstot eller om nagon genom 
ord eller handling upptrader sexuellt ansWtligt. 

Brottet koppleri respektive grovt koppleri regleras i attonde och nionde 
paragrafema. Syftet med den lagregleringen ar att forsoka forhindra prostitution. 

I den tolfte paragrafen anges att avenforsok till sexualbrott ar strafibara. Detta 
galler for dehar angivna brotten forutom fOr sexuellt ofredande och forforelse av 
ungdom. 

Slutligen ar syftet med tionde paragrafen att ge okat skydd for ungdomar sa att de 
inte dras in i hetero- eller homosexuell prostitution. Om nagon lovar eller ger 
ersattning for sexuellt umgange med nagon som ar under 18 ar sa kan den 
personen domas till boter eller fangelse i max 6 manader och brottet benamns 
forforelse av ungdom. 

HandUiggning av sexualbrott 

Rattegcmgsbalken (RE) 
AlIa sexualbrott Iyder under allmant Mal och kan bestraffas med upp till 10 ars 
fangelse. I svensk lagstiftning beskrivs mord och drap som de grovsta brott en 
manruska kan bega, men darefter fOljer sexuella overgrepp mot barn. 
Preskriptionstiden for grova brott ar 10 ar och for lindriga brott tva ar. Nar det 
galler grov valdtakt sa ar preskriptionstiden 15 ar. Nar det finns anledning att anta 
att ett sexualbrott har begatts kan bade polis och aklagare fatta beslut om att 
starta en forundersokning. Hur det ska ga till regleras i 23 Kap 1 § RE. 
Huvudansvarig for ulldersokningell ar aklagaren, men i enklare fall kan polisen 
led a arbetet. Polisen utfor alltid utredningsarbetet. Syftet med polisens 
undersokning ar dels att skaffa tillrackligt underlag for att bedoma om Mal ska 
vackas, men ocksa att skaffa fram material till en eventuell huvudforhandling. Hur 
utredningen hanteras av polisen far en avgorande betydelse for mojligheten att 
vacka atal. Polisens fOrhor med bamet ar oftast det enda hallbara beviset mot den 
rnisstankte och aklagaren stall er mycket stora krav pa tillracklig information om 
det eventuella brottet uUlan han/hon be stammer sig for att eventuellt vacka Mal. 
Aklagarens tolkning av berattelsens trovardighet blir slutligen det som avgor om 
Mal ska vackas, Malsunderlatelse meddelas eller om forundersokningen ska 
laggas ned. Det vanligaste skalet till att atal inte vacks ar att bevisen inte bedoms 
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raeka till for en fallande dom. Daremot ska atal vaekas om aJdagaren bedomer att 
brottet gar att styrka oeh en fallande dom for den misstankte kan forvantas. 

Om :ital ska kunna vaekas maste det finnas starka skal for att den misstankte 
verkligen har begatt brottet. I annat falllaggs arendet ner oavsett om aJdagaren ar 
ganska saker pa att sexuellt overgrepp har forekommit. Om arendet gar till :ital ar 
det tingsratten som i fOrsta instans domer i malet. Nar malet behandlas ar en 
lagfaren domare oeh, beroende pa brottets svarighetsgrad, tre eller fern 
narnndeman narvarande i domstolen. Domstolens policy ar att i tveksamma fall, 
hellre fria an falla. De pafoljder som kan utdomas ar fangelse, villkorIig dom, 
skyddstillsyn, boter eller sarskild yard (t ex sluten psykiatrisk yard) . 

F6runders6kningskung6re!se (FuK) 

Forundersokningen utgor beslutsunderIag for aJdagaren nar han ell er hon ska 
avgora om :ital ska vaekas, eller om det ska bli :italsunderlatelse eller om 
forundersokningen ska laggas ner. I regel sker ett polisforhor med malsagaren, 
det viII saga den som misstanks ha varit utsatt for sexuellt overgrepp. Hur det gar 
till regleras i FuK 15-19 §§. Bestarnmelsema i kungorelsen far anses tillampliga 
for alia typer av forhOr med bam. Har skrivs att sarskild stor varsarnhet ska 
iakttas nar forhOret handlar om sexualbrott. Det framgar oeksa att den person som 
hailer i forhoret ska ha sarskild fallenhet for uppgiften oeh om det bedoms 
lampligt utifran bamets alder oeh kon, ska en kvinnlig forhorsledare leda 
samtalet (18§FuK). Forhoret bor ske pa polisstationen oeh forhOrsledaren bor 
vara informerad om bamets soeiala situation Bar forhOret sker. Bamet bor vara 
ensam med forhOrsledaren oeh bamet ska ges mojlighet att larnna en spontan 
berattelse om vad som hant. Det regleras inget direkt forbud for forhorsledaren att 
stalla ledande fragor men det star att det bor undvikas. Blir forhOrsledaren 
tvungen att anvanda sig av ledande fragor, exempelvis om bamet inte ger nagon 
berattelse, sjunker namligen bevisvardet Yid den juridiska provningen av 
trovardigheten. 

Sakkunniga inom omradet for bam- oeh forhOrspsykologi kan oeksa bitrada Yid 
fOrhoret eller yttra sig om vardet av bamets berattelse (19§FuK). Om bamets 
uppgifter ar av sarskilt stor betydelse bor forhOret tas upp pa Ijudband. Det ska 
sedan skrivas ut oeh sparas tills dess arendet ar avslutat. Har rekommenderas 
oeksa videoinspelningar eftersom de kan anvandas i efterhand pa ett helt annat 
satt an Ijudband. Andra myndighetspersoner kan da gora bedomningar om 
berattelsens trovardighet oeh bamet behOver inte beratta fier ganger fOr andra om 
detta soeialt kansliga arnne. Videoinspe1ning blir oeksa allt vanligare Yid 
barnforhor. I rikspoJisstyrelsens rapport (RPSIRAPPORT 1987:6) framgar 
rekommendationer for hur polismyndigheter bor forbereda oeh hantera 
videoinspelade forhOr. 
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Syftet med projektet sexuella overgrepp mot barn 

Den har oversiktstudien ingar som en delrapport i ett storre projekt "Sexuella 
6vergrepp mot barn. Analys av polisj6rh6r med barn som misstanks varit utsatta 
j6r sexuella 6vergrepp samt genomgcmg av deras domstolsprotokoll". Ett 
projekt som ar finansierat av Soeialvetenskapliga Forskningsradet oeh Regionala 
kommunforsknings radet i Ostergotland. 

Projektet syftar till att kartHigga oeh analysera samtalsmonster i polisforhor med 
barn som misstanks ha varit utsarta for sexuella overgrepp i sin narmiljo. Derta 
for art forsta hur polis oeh barn samprodueerar berattelsen om det eventuella 
brottet. Genom art folja den juridiska proeessen efter polisforhoret sarnt kartlagga 
oeh analysera innehallet i domstolsaktema ges mojlighet art forsta vad som anses 
vara trovardiga berartelser fran bamen. De domstolsakter som behandlar bamens 
arenden kommer oeksa art kartlaggas oeh analyseras for art forsta vad 
domstolsvasendet bedomer som trovardiga berartelser. I analysen ska arenden 
som gatt fran polisforhor till Mal, jamforas med fall dar Mal inte vaekts. 
Genomgangen av polisforhor oeh domstolsakter ska oeksa generera kunskap om 
olika bakgrundsvaribaler kring bamets familjeforhallanden. 

Genom att tala oeh beratta om erfarenheter kan bade vuxna oeh barn komma att 
fa en betydelsebarande forstaelse for handelser (Bruner, 1990, Gee, 1985; 
Mishler, 1986a). Yid traumatiska upplevelser, som sexuella overgrepp, a.r 
mojligheten art fa berarta av extra stor betydelse for att forsta vad som haut oeh 
varfor haudelsen kom till stand. Flera forskare har oeksa papekat att det ar viktigt 
for barn som varit utsatta for overgrepp art tidigt karma sig trodda nar de berattar 
om haudelser i sitt liv (Summit, 1983). Det kan bidra till en positiv utveekling av 
deras psykiska halsa oeh soeiala anpassning. Darfor syftar oeksa projektet till art 
undersoka kliniska kriterier for trovardiga berartelser. Vilken overensstammelse 
finns det mellan de kliniska oeh de juridiska instansemas bedomningar pa vad 
som ar att betrakta som trovardiga berattelser om sexuella overgrepp? 

Specifika jragestallningar j6r projektet 
Vad gor art en berattelse om sexuella overgrepp blir trovardig? Vilka stymings
oeh turtagningsstrategier anvauder forhorsledaren? Hur reagerar bamet? Vad ar 
det for fragor bamet forvantas besvara? Hur bevakas bamets perspektiv i 
forhoret? Vad berartar bamen om sina upplevelser av overgreppen? Hur beskrivs 
oeh tolkas bamens berattelser i domstolsaktema? Vad frarnkommer om bamens 
familjebakgrund oeh familjerelationer? 
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Projektets teori bakgrund 
Den teoretiska ansatsen i projektet ar socialpsykologisk, vilket har innebar att ett 
bams personliga beteende ar influerat av interaktionella monster i dess 
sociokulturella narmiljo (Cederborg, 1994). Teorier om interaktionens betydelse 
for personlighetsutvecklingen kan sagas ha sitt ursprung fnm Freuds (1954) 
teoretiska modell dar han ingaende beskriver hur bamet genom olika 
psykosexuella faser utvecklar relationer forst till modem sedan till fadem och 
slutligen till sina syskon. Freud presenterade ocksa, i slutet av 1800-talet en teori 
om sexuella overgrepp pa bam. Sadana overgrepp ansag han, till en borjan, var 
vanligare an vad man kunde tro. Han fann ocksa att manga av hans patienter varit 
utsatta for sexuella bvergrepp av sina fader och att dessa overgrepp skulle kunna 
forklara patientemas sjukdomsbilder. Den har teorin vackte mycket irritation hos 
kollegor och manliga vanner till Freud, och den betraktades som helt felaktig av 
demo Freud blev socialt utfrusen ur gemenskapen med sin a manliga kollegor och 
vanner (Masson, 1984). Detta kan ha bidragit till att han konstruerade om sin 
tidigare incestteori och istallet betraktade kvllmors berattelser om overgrepp som 
deras onskedrommar och fantasier om siidana erfarenheter. Freuds 
psykoanalytiska modell har utvecklats av manga forskare inom det psykologiska 
teorifaltet. Erikson (1959) slar exempelvis fast att bamets inre 
identitetsuppfattning ar klart kopplad till dess psykosociala relationer over tid. I 
en mer modem tappning kan Markovas (1990) teori vara ett exempel pa ett 
socialpsykologiskt synsatt dar bamets individualitets utveckling beskrivs som 
beroende av sarnspelet med och upplevelser av bamets relationer till sina 
narmaste. Det innebar att bams sjalvbild paverkas av hur vuxna behandlar och 
relaterar till demo En uppfattning som bland annat kan komma att paverka bamets 
satt att hantera andra relationer i hans ell er hennes fortsatta !iv. Hur vi agerar ar 
beroende av en komplicerad samverkansprocess mellan intra- och interpersonella 
faktorer. 

Bamens psykiska och social a utveckling ar beroende av relationer till deras 
familjemedlemmar. Familjen kan beskrivas som en social grupp dar 
medlemmama forhandlar om hur interaktionen dem emellan ska se ut. Vems 
perspektiv som far mest utrymme ar direkt kopplat till den makt- och 
statusposition som personen tillskriver sig sjalv men ocksa tillerkanns av de 
andra. I ett fbrhandlingsarbete har familjemedlemmarna ojarnJika forutsattningar 
att paverka det dynamiska sarnspelet dem emellan. Eftersom bam oftast far den 
lagsta makt- och statuspositionen kan det innebara att pojkar och flickor som 
utsatts for sexuella overgrepp inom familjen skadas i sin identitetsuppfattning 
samtidigt som de far en kulturellt avvikande forforstaelse fOr vad som betraktas 
som en normal sexuell relation. Dessa skador kan fa konsekvenser i flera 
familjeled eftersom normuppfattningar och beteendemonster fOrmedlas over 
generationer (Jonsson, 1976). 
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I det har projektet ar analyserna ay den sociala process som uppstar mellan polis 
och barnJungdom huvudsakligen baserad pa det yerbala spniket. Det forklarar 
yarfor de fiesta analyserna komrner att vara relaterade till andra studier av sprak i 
olika kulturella och institutionella kontexter. Teorier utformade av forskare som 
Heath (1983) Kulick (1992) och Ochs (1988) ar vardefulla utgangspunkter for att 
beskriya sprakets betydelse Yid konstruktionen ay berattelser om overgrepp. 
Spraket ar ett betydelsefullt styrningsinstrurnent for att inplantera tankar och 
forstaelsebarande kunskap i barn. Hur vi manniskor samtalar och aktivt handlar 
kan kopplas till det kulturella synsatt som rader kring hur vi fOlvantas forsta men 
ocksa upptrada mot varandra. Den meningsfullhet en utsaga eller ett beteende 
tillskrivs ar alltsa payerkat ay medlemrnarnas kulturella varderingar av agerandet. 

Projektets metodbakgrund 
Arbetet bygger vidare pa en serie studier av socialt samspel som utforts Yid tema 
institution en, frarnforallt Yid Tema Komrnunikation och Yid Tema Barn. 
Komrnunikation handlar inte bara om enkla sandar-mottagar modeller dar en pmt 
aylevererar fardigpaketerade budskap. Snarare handlar atskillig komrnunikation 
om ett givande och tagande, ett socialt forhandlingsarbete dar forstaelsen ay ett 
samtal ar kontextberoende men ocksa beroende ay den dialogiska relationen 
mellan de agerande (se exempelvis Goffman, 1990; Linell, 1990; 1995). Med 
hanvisning till Goffrnan (1961) skulle forhoret kunna beskriyas som ett wlikt 
slutet, sjaly-kompenserande, sjalv-upphorande kretslopp dar de aktiviteter som 
pagar payerkar och ar beroende ay yarandra. Forhorsledarens yttranden payerkar 
alltsa barnets svar. Barnets "kom-illag" ay det sexuella oyergreppet/de sexuella 
oyergreppen kan darfor yara ett resultat av en dialogisk process mellan barnet och 
forhorsledaren. Projektet utgar ifran att mening ar nagot som skapas interaktivt 
och payerkas av det spriliiga sarnmanhang som saIlltalet sker i. I olika 
institutionella miljoer konstrueras samtalen mellan de agerande pa olika satt, men 
de olika aktorerna inom respektiYe institution agerar ocksa olika i sina 
yrkesfunktioner (Linell, 1995; Linell & Jonsson 1991). Forskning om lakar
patientsamtal och om samtal mellan fanllijeterapeut och familjemedlemrnar visar 
att experter anyander sig ay speciella strategier i detta forhandlingsarbete (se 
Aronsson & Cederborg, 1994; 1995a;b; Cederborg, 1994; 1995; 1996). Har visas 
exempelvis hur terapeuter arbetar for att diagnostic era familjekomrnunikationen. 
Ar den att betrakta som dysfunktionell eller inte? En polis som ska fOrhOra ett 
barn som misstanks ha yarit utsatt for sexuellt oyergrepp har att berora arnnen 
som anses kansliga och syara att tal a om. Forskning har visat hur svm det kan 
vara for barn att tala om smiirtsarnma upplevelser de varit med om (Lloyd, 1992). 
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Hur dessa svarigheter hanteras av polis respektive barn kommer ocksa att 
beskrivas med utgangspUflkt fran socialpsykologiska teorier formulerade av 
Goffman (Goffman 1961; 1967; 1981; 1983a; b; 1990). Goffman skriver 
exempelvis om hur den moraliska ordningen paverkar kommunikationen. Vuxnas 
sexualitet med bam kan vara just ett sadant omrade som ar tabubelagt och svm 
att tala om. En annan orsak, som kan forklara varfor fOrhOrsledaren tmdviker att 
stalla vissa fragor eller att bamen ej berattar viktiga detaljer i sitt farniljeliv, ar 
risken for att avslojandet av det avvikande beteendet kan ha 
stigmatiseringseffekter pa bade barnet, forovaren och den familj som overgreppet 
skedde i (Goffman, 1963). 

De senaste tio aren har fragan om barns trovardighet utvecklats fran att vara ett 
rent akademiskt intressant funne till ett som ocksa fatt stort intemationellt saval 
som nationellt utrymme. Forskning har visat hur stressande vittnesforhOr infor 
domstol kan vara for bam (Goodman et.al, 1993; Flin et.aI1988) och stress 
paverkar barns mojligheter att beratta om sin situation pa ett juridiskt trovardigt 
satt (se exempelvis Spencer och Flin, 1990;1992; Carson 1990; Morgan & 
Plotnikoff 1990). Merparten av forskningen hitintills har handlat om barns 
trovardighet i samband med forhor i denjuridiska kontexten. Videoinspelade 
polisforhor kan reducera vissa stressfaktorer for barnet. Da behOver de inte 
utsattas for den w1ikt formella diskurs som det juridiska sammanhanget innebar. 
De behover inte hell er utsta och forsoka hantera det ofarniljara juridiska spraket 
och de utrnahande fOrhorsstrategier som framforallt intemationella domstolar 
anvfulder sig ay. Videoinspelade intervjuer kan ocksa ha negativa konsekvenser 
for utfallet av forhOret exempelvis kan barnetJungdomen ocksa da fa svm att 
beratta. Aunu finns inte tillracklig kunskap kring hur videoinspelade forhOr som 
spelas upp i tingsratten kan oka barns mojligheter att beratta om sexuella 
overgrepp. 

Barns trovardighet i dessa sammanhang har i en rad artiklar diskuterats 
intemationellt (Gardner, 1992; Bemet, 1993) och aven i Sverige har barns 
trovardighet ifragasatts efter nagra massmedialt uppmarksammade fall. Det rader 
inget tvivel om att vi minns kfulsloladdade hfuldelser armorlunda ful neutrala, 
vardagliga hfuldelser. Daremot rader det delade meningar om hUlUvida vi minns 
bra eller daligt under kfulslomassig press (Christianson, 1994). Barn kan medvetet 
trfulga bort sanningen pa grund av olika sociala och motivationella faktorer (se 
Ceci och BIUCk, 1993). Christianson (1994) redogor for fern motiv till att bam 
Ijuger om ett hfuldelseforlopp. Det forsta ar att de viII undvika bestraffning, det 
andra att barnet gor som den vuxne ber dem nfunligen att Ijuga om en hfuldelse 
for att bevara en hemlighet, det tredje for att skydda en vuxen som de Mller ay. 
Det fOrekommer ocksa att de vill skydda framlingar vilket ar det fjarde motivet. 
Den sista och femte orsaken till att barn Ijuger ar for att de viII uppna nagon form 



av materiell eller psykologisk be16ning. Det motivet har att gora med barnets 
sjalvbevarelsedrift dvs det viII undvika skuld, forlagenhet eller skam. 

Projektets metod 
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Projektet syftar till att forsta oeh tolka den betydelse de agerande i polisforhor ger 
oeh fiir av varandras ageranden, men oeksa att forsta oeh tolka hur jurister skapar 
mening ur det bevismaterial de har att arbeta med. Huvlldsakligen kommer 
projektet att utga ifran kvalitativ metod oeh da frarnforallt friin Glaser oeh Strauss 
(1967). Ett induktivt fOrfaringssatt dar kunskap genereras via forstaelse av 
monster, teman, oeh kategorier, i det empiriska materialet. En annan kvalitativ 
metodinriktning ar diskursanalys (Sehiffiin, 1994; Oehs & Taylor, 1989; 1992). 
Detta ar en ansats som innebar att forskarna kommer att kunna reflektera over 
oeh tolka den diskursiva nivan (verbala oeh ieke verbala uttryek), men oeksa att 
beskriva sina forestal1ningar eller ideer om skeenden i materialet. Metoden lyfter 
aven fram sekvenser ur interaktionen mellan de agerande. Det ger information om 
hur de agerande sjalva tolkar den interaktion de ar inblandade i, men ger oeksa 
mojlighet att fokusera pa de inblandades diskursiva strategier. Resultaten kommer 
att kunna fOrmedla relationer, monster oeh strukturer som upptaeks i 
interaktionen mellan polis oeh barn men oeksa upptaekter som gors utifran 
innehiillet i de domstolsakter som studeras. For att fa en sa heltaekande analys 
som mojligt kommer kvalitativa metoder att kompletteras med kvantitativa. 

Den kvalitativa analysmetodeo innebar att det inte ar klart fran borjan vad som 
kommer att redovisas som framtradande monster. Genom att materialet tolkas 
utifran olika perspektiv oeh kommunikationsnivaer skapas kunskap om de 
fragestal1ningar som stalls i projektet. Fragor som: Hur samprodlleeras berattelseo 
om sexuella overgrepp mellan polis oeh barn? Hur paverkar lyssnarenlmottagareo 
berattareos utformning? Hur styrs berattelsen for att passa in i polisens oeh 
domstolens rationalitet? Det ar en induktiv metod med de mindre enskildhetema i 
samtalet som utgangspunkt for analysen. Hur en berattelse kommer att fOrstas ar 
beroende pa forskarens upptaekarproeess av att testa, klarifiera oeh fordjupa 
forstaelsen for vad som Moder i intervjun. Berattelseanalyser som bestiir av 
systematiska kodningar oeh analyser av de aktivas satt att konstruera oeh forsta 
berattelser (Riessman, 1993). 

De har metodema har en hermeneutisk ansats med ambitiooen att finna tolkningar 
som gor det mojligt att forsta hur mening skapas interaktivt. Den kunskap som 
utvinns ar baserad pa vissa teoretiska antaganden oeh den ger inte forutsattningar 
att formulera universella sanningar. Den kunskap oeh de pastaenden som kommer 
att goras utifriin materialet kan relateras till den analytiska proeessen, den 
forforstaelse som finns hos forskarna samt den akaderniska kontexten som arbetet 



utfors i. Validiteten ar alltsa beroende av vem som tolkar materialet oeh 
mojligheten att gora tolkningama trovardiga oeh aeeepterade i den akademiska 
miljo som forskaren befinner sig. Vad galler rebabiliteten i det har projektet sa 
komrner interbedomarreliabilitetstestrJing att goras av de ingaende forskama. 

Projektets forskningsetiska overvaganden: 
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Projektplaneringen har genomgatts av noggranna etiska overvaganden oeh i 
samrad med bade polis, jurist oeh professor Lennart Nordenfeldt Yid Tema Halsa 
oeh Sarnhalle. For att fa basta mojliga etiska upplaggrJing av projektet har 
tillstand till att la del av de aktuella handlingama inhamtats oeh beviljats av bade 
polismyndighet oeh tingsratt. Dessutom har den medieinska forskningsetiska 
kommitten Yid Halsouniversitetet i Linkoping gett sitt godkannande till den etiska 
upplaggningen oeh hanteringen av detta soeialt kansbga material. 

ProjektetS empiri 

Det empiIiska underlaget for projektet ar insamlat Yid en polismyndighet oeh en 
tingsratt i Sverige. En avgransning for att fa en oversiktsbild men oeksa en djup 
kunskap kring hur arenden av den har arten hanteras inom ett forhallandevis slutet 
system. Projektet foljer alla sexualbrottsarenden som videoinspelats Yid 
polismyndigheten under tioiirsperioden 1986- 1995. Sedan 1986 inspelas Yid den 
aktuella polismyndigheten i stort satt samtliga anmalningar om sexualbrott. 
Forhor med bam under ea 3 iir gors daremot oftast inte beroende pa att de 
bedomts ha sviirigheter att sjalva beratta om eventuellt overgrepp. 

Fyra poliser finns med som forhorsledare i projektet. Bamen oeh tonaringama 
forhors oftast utan nagon annan vuxen i nunmet oeh samtalar da med en polis, 
oftast 1 gang men det forekomrner att bam har forhorts Yid upprepade tiIlfallen. 
Bamenlungdomama vet om att forhoret videoinspelas. 

Totalt blir det 192 arenden med videoinspelade poIisforhCir med bam oeh 
ungdomar som ska inga i den har studien. Fyra bam har forharts for flera olika 
avergrepp. Anmalningama till polisstationen har akat kraftigt fram till 1993. 
Tabellen nedan visar att andelen fall som gatt till Mal inte har akat i proportion till 
akningen av anmalningama. (Se tabell 1). 
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Tabcll I Bcslul Olll de ,;dcoinspelade polisf6rh6rcI1 
underaren 1986-1 995 

Ar AUlal ALaI Ncdla 1 

1986 4 3 I 

1937 3 0 , 
1 9S~ 11 3 X 

1989 19 -l 15 

1990 18 12 -' (I Huu/;,II) 

199 1 20 S 12 

1992 25 10 14 (I ej mJ/aradj 

1993 49 14 35 

1994 22 
, 

19 -' 

1995 21 4 14 . (3 DPpI/O) 

Torah: 192 61 126 (5 osa/a·a) 

Av de 192 arenden dar bam och ungdomar videoinspelats har 61 gatt vidare till 
Mal och rattegang. Det innebar att 126 bamforhor, av olika skal, inte foranledde 
nagot Mal. I de nedlagda 126 arendena yar 18 stycken av de missUinkta under IS 
fir och inte straffmyndiga. Darmed kl.mde arendena inte leda till Mal. I de 5 forhor 
som inte ar inlagda i tabellen har Malsbeslut ay olika skal armu inte fattats. 

Brottsrubriceringen for anrnalningama sker i samrad mellan polis och ii.klagare. 
For de fall som inte fOranlett nagot Mal har inte domstolen aygjort vilken 
brottsrubricering som ska galla . De aktuella 192 anmalningama har tilldelats 
fbljande brottsrubriceringar (se tabell 2) 
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Se:-;uellt Sex- sex- sex- Valdtahs- TOla11 
Ar ofrcdmde umgange utn)Ujandc lvang fOrsek 

1986 0 4 0 0 0 4 

1987 2 (I 0 0 3 

1988 5 0 + 11 

1989 
, 

12 11 19 -, 

1990 5 -' S () (1 osiiker) IX 

1991 1I -' 5 11 211 

1992 I1 + III 11 11 25 

1993 8 12 17 II +9 

1994 9 .j 8 0 22 

1995 7 0 12 Il 2 21 
Totalt: 57 35 77 2 20 I osrtkcr 192 

Den oyervagande brottsrubriceringen ar sexuellt utnyttjande (40%) tatt foljt ay 
sexuel!t ofredande (30%) och sexuellt umgange (18%). En oyervagande majoritet 
ay anmalningarna gall er misstanke om sexuella oyergrepp mel!an barnJungdomar 
och biologiska slaktingar. De gall er i stor utstrackning ocksa personer som har 
yiirdnadspositioner mot barnen/ungdomama men aven personer som 
barnen/ungdomarna pa armat sat! har en beroenderelation till. 

Vilka ar da de misstankta och domda forovama? I tabel! 3 giir det at! avlasa att 
den overvagande delen galler den biologiska fadem (24 %). Darefter foljer 
styvpappor (14%) och for bamet manligt bekanta personer (11 %). 

Tabell 3 Misstank't.l och ataladc forth-a rc 

Far 46 2..1-%) 
Mar 5 3% 
St)yfar 26 I..l-% 
S)·skon <) 5% 
MorlStwfar 2 1% 

Far + BraT 2 1% 

MorfarlFarfar "- '"" .'.0 

Slakting 10 "" v _ d) 

KOlllpis 12 6111" 

Grannc 16 XIII , " 
Bckant 21 11% 
FaIn i ljeilclllsfar/mor 3 I.S°It, 
Obckant 15 X% 

Ingcn missljnkt III :'{1~ 

Kamrats sty"far/fJT 9 -t% 
Obnd 0.50/0 
Totalt : 192 Illll% . 



f: 

19 

AnmaJningama galler i 38% av fallen personer som bamenllUlgdomama har eller 
har haft en mer eller mindre fadersrelaterad relation till . Tabellen visar oeksa att 
det iir endast i 8% av iirendena som arIillaJningama galler for barnen obekanta 
personer. En sarnmanslagning av antalet misstiinkta oeh dornda forovare som har 
niirstaende relationer till bamen (Far 24%, Mol' 3% Styvfar 14%, Syskon 5%, 
Mor+Styvfar 1 %, Far+Brorl %, Morfar+Farfar 3%, Annan sliikting 5%, 
Familjehemsfar/mor 1,5%) visar att de iir i en overvagande majoritet (57.5 %). 
Dessutorn galler anrnalningama i 89% av fallen rnanligt misstankta oeh domda 
personer. 

Lagtexten reglerar olika aldersgranser for sexualbrott mot barn oeh ungdomar. 
Det innebiir art det alltid iir straftbart med sexuellt umgange med barn under 15 
ar. AI bamet sliikt med eller i vardnadsposition till den misstankte sa gall er 
forbudet tiBs art bamet blivit 18 ar. Aldersindelningen for de i studien ingaende 
bamen folier diirmed lagtextens kategorisering (se tabell 4). 

Tabcll -I Bamens ~Idrar och bin "id polisforhorel 

Mellan 3-15 ar 15-18 ar 
Iv Flickor Po'kar Flickor Total! 

1986 4 0 0 4 

1987 3 0 0 3 

1988 8 0 3 11 

1989 16 2 19 

1990 17 0 18 

1991 12 2. 6 20 

1992 16 2 7 25 

1993 3S 6 5 -19 

199-1 15 3 -I 22 

1995 12 -I 5 2 1 

1-11 t74%) 2() (IO%) 3 1 (16%) 192 

I den har studien ar bamen mellan 3-18 ar oeh i tabellen framgar att 
bamenlungdomama som polisforhOrs mestadels ar fliekor (90%). Anmalningar 
om overgrepp pa ungdomar over 15 ar galler enbart fliekor (16%). Det ar alltsa 
framforallt barn under 15 ar (84%) som misstanks ha varit utsatta for sexuella 
overgrepp. 
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Polisforhdren 

De inspelade videobanden med bamen oeh forhorsledaren har kopierats oeh 
forvaras nu inlasta i ett stbldsakert arkiy. Videobanden ar transskriberade i sin 
helhet, vilket gor det mojligt att kartlagga oeh analysera bade den yerbala oeh 
ieke yerbala kommunikationen mellan forhorsledaren oeh bamet. Yid 
bearbetningen ay transskriptionema kommer den yerbala iitergivningen att 
kompletteras med markorer for exempelvis samtidigt tal, ieke yerbala reaktioner, 
markbara pauser, tveksarnheter, hog Ijudstyrka, suekar, skratt ete. Alia 
polisforhbr kommer inte att kunna analyseras Iika ingaende men det stora antalet 
behbys for att en kontrastindelning ska kunna goras oeh darmed starka delar ay 
analysema. Metoder for mikroanalyser ay detta slag har utproyats i ett antal 
studier i yardsammanhang ( Aronsson & Satterlund-Larsson, 1987; Aronsson & 
Rundstrom, 1988, 1989; Aronsson 1991 b; Aronsson & Cederborg 1994; 
1995a;b; Cederborg 1994; 1995; 1996). De lyfter fram fenomen som utspelas pa 
flera niYaer oeh de kommer att kunna ge en fordjupad forstaelse ay innehallet i 
barnens berattelser. Metodema ar beproyade oeh anyandbara for att forsta 
samspelet mellan forhbrsledaren oeh bamet. 

Analysmetoden utgar ifriln att deltagama i en interaktion payerkar yarandras 
utsagor men oeksa att deJtagarnas bakgrund direkt oeh indirekt styr det som sags 
mellan de agerande. Eftersom samtalen ingar i ett storre soeialt, kulturellt oeh 
institutionellt sammanbang berors dessa aspeker i tolkningen ay demo For att 
forsta det komplexa samspelet mellan de olika payerkansfaktorema gors en 
jamforande analys mellan demo 

K yantifiering ay skeenden i polisforhbren kommer oeksa att kunna komplettera 
analyser ay exempelvis makt oeh status i samtalen. Hur myeket samtalsutrymme 
f'ar oeh tar de olika bamen beroende pa alder oeh psykologisk mognad? Vad gor 
de sma bamen som inte klarar ay att kommunieera? De kanske anyander sig ay 
andra aktiviteter fOr att uttryeka sig, exempelvis att de grater, skriker, springer 
omkring i rummet nar kansliga fragor stalls ete. Dessa uttryeksforrner kommer att 
matas i tidskategorier. 

Berakningar ay antalet bamberattelser med speeiellt fokus pa olika teman 
kommer oeksa att goras. For att forsta hur domstolen yarderar bamets utsagor 
oeh darmed forsta vilken kunskap som ar viktig att fa fram i polisforhoren 
kommer de inspelade samtalen oeksa att analyseras utifriln en modell som 
beskrivits ay Heirnan (1992). Den metoden tar fasta pa bamets innehallsmassiga 
berattelse, uppleyelser oeh presentationsstil. Har kommer en jamf6relse att goras 
mellan de fall som bedomdes som juridiskt troyardiga oeh de dar troyardigheten 
inte kunde leda till fallande dom. 
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Damsta/salder: 

De brottmalsakter som finns registrerade Yid tingsriitten har plockats fram ur 
tingsriittens arkiv. Bur domstolen har uppfattat och tolkat barnens beriittelser ska 
jiimforas med vad som frarnkonunit i polisforhoren. Vilken information har 
bedomts som viktig for denjuridiska instansen? Bur tolkas barnens troviirdighet? 
Bur iir en icke troviirdig beriittelse konstruerad? Vilka aspekter av beriittelsema 
lyfts fram som avgorande for detjuridiska beslutet? Genom enjiirnforande analys 
mellan polisforhor och domstolsakten gar det att jiimfora olika kategorier av 
Mgiirdsbeslut, de fall som inte gick till atal med de fall som gick till ata!. Den 
sistniirnnda kategorien kan i sin tur indelas i atal med fallande dom och Mal diir 
den tilltalade frikiindes. 

For att oka kunskapen om riskfaktorer for barn kommer en genomgang och 
kartliiggning av aktemas innehall (ex polisforhoren, psykiatriska utredningarna, 
socialforvaltningens utredningar, domstolens dom) att genomforas. lnga klara 
kategoriseringsscheman for familjebakgnmd och familjerelationer kan forrnuleras 
innan materialet iir kartlagt i sin helhet. Vissa bakgrundsvariabler kommer 
formodligen att finnas med i analysen av resultaten: socialgruppstillhorighet, 
alder, kon pa samtliga familjemedlemmar, plats for overgreppen, f6rovarnas 
relation till barnet, forovarens och modems sociala bakgrund, modems reaktion 
pa avslojandena, syskon, antal overgrepp etc. 

Avslutande kommentarer 

Det hiir projektet kommer att fortga under minst tre ar framover. Materialet ska 
under den tiden analyseras och bearbetas efter de angivna forutsiittningarna. 
Hitintills har datainsamlingen inbringat ett mycket rikt, naturalistiskt mateJial som 
i vissa delar har starka emotionella inslag. Projektet syftar till att utvidga 
kunskapen om hur troviirdiga beriittelser konstrueras och forstas i den juridiska 
kontexten saviil som i den barnpsykiatriska. Ett kunskapsfalt som hitintills inte 
har undersokts. Den finns en forhoppning om att den kunskap som genereras ur 
materialet ska komma att underliitta for barn som varit utsatta for overgrepp att 
beriitta vad de varit med om, men ocksa niir de viiI beriittar att de blir trodda i den 
juridiska instansen. 
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