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Förord 
Barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp när det gäller 
djupt integritetskränkande brottstyper som sexualbrott. Konse-
kvenserna av sexualbrott kan ofta vara ännu mer långtgående och 
allvarliga för barn än för vuxna personer. Nivån på flera katego-
rier av sexualbrott mot barn har ökat i statistiken över anmälda 
brott sedan mitten av 1990-talet. Ökningen av de anmälda våld-
täktsbrotten har varit särskilt framträdande. Med avstamp i flera 
lagstiftningsförändringar under denna period jämförs i rapporten 
de typer av anmälda brottshändelser som polisen registrerat som 
våldtäkter mot personer under 18 år mellan mitten av 1990-talet 
och senare delen av 00-talet. 
 Det finns alltjämt ett behov av nya kunskaper om sexualbrott 
mot barn. Därför tecknas också en fördjupad bild av de våldtäkts-
brott mot personer under 18 år som kom till rättsväsendets kän-
nedom år 2008. Denna uppdaterade kunskapsbild bidrar med ett 
underlag som kan användas vid diskussioner om strategier för det 
förebyggande arbetet och om hur man på bästa sätt kan ge unga 
offer för grova sexualbrott det stöd som de har rätt till. 
 Rapporten har författats av fil.dr David Shannon och dokto-
rand Nina Törnqvist vid Brå. Kodningsarbetet har delvis utförts 
av Alexandra Skarp, assistent vid Brå. Rapporten har granskats 
vetenskapligt av professor Carl Göran Svedin, Linköpings univer-
sitet. Professor Petter Asp vid Stockholms universitet har lämnat 
värdefulla synpunkter på avsnittet om lagstiftningen. 

Stockholm i juni 2011

Jan Andersson
Generaldirektör   Annika Eriksson
     Enhetschef
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Sammanfattning
Både i Sverige och internationellt har barns och ungdomars livs-
situation och levnadsvillkor börjat uppmärksammas alltmer, inte 
minst har FN:s konvention om barns rättigheter haft en betydande 
roll i arbetet att lyfta fram ett barnperspektiv i olika samhällsfrå-
gor.  Den ökade medvetenheten om barns och ungdomars levnads-
förhållanden har synliggjort barn som är utsatta för olika former 
av våld och i särskilt behov av samhällets stöd och insatser.
 Sexuella övergrepp är djupt integritetskränkande brott och har 
under lång tid varit ett tabubelagt ämne. Det är först under de 
senaste fyra decennierna som problemet har uppmärksammats i 
den offentliga debatten och i forskningssammanhang. Forskning 
visar att barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp eftersom 
brotten sker under en tid då offren håller på att utveckla förmågor 
till tillit, integritet, intimitet och även sin sexualitet. Sexualbrott 
kan därför få ännu mer långtgående och allvarliga konsekvenser 
för barn än för vuxna.

Allt fler sexualbrott mot barn anmäls  
till polisen
Mörkertalet när det gäller sexuella övergrepp mot barn är alltjämt 
mycket stort. Men parallellt med den ökade uppmärksamheten 
i samhället kring barns utsatthet för sexuella övergrepp har den 
straffrättsliga hanteringen av sexualbrott mot barn ökat avsevärt 
sedan slutet av 1980-talet. Allt fler brott anmäls till polisen och 
denna ökning ställer många nya krav på rättsväsendets aktörer. 
 Inom ramen för den ökande trenden i antalet anmälda sexual-
brott mot barn visar den officiella kriminalstatistiken på markanta 
skillnader i utvecklingen för olika kategorier av sexualbrott. Sedan 
mitten av 1990-talet, och i synnerhet efter 2004, har det skett en 
mycket tydlig ökning i antalet sexualbrott mot barn som polisen 
har registrerat som misstänkta fullbordade våldtäkter. Antalet 
brott som polisen registrerat under brottskoderna för sexuellt ut-
nyttjande/sexuellt övergrepp och sexuellt ofredande har däremot 
något olikartade utvecklingslinjer. Förklaringar till de olika ut-
vecklingstrender som statistiken visar för olika kategorier av sexu-
albrott kan sannolikt sökas på delvis olika håll. Men en central 
faktor är att den svenska sexualbrottslagstiftningen sedan mitten 
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av 1990-talet har genomgått stora förändringar, inte minst när det 
gäller definitionen av våldtäkt i brottsbalken. 
 Mot den här bakgrunden är rapportens två huvudsyften:

•	Att belysa eventuella förändringar i de typer av anmälda brotts-
händelser som polisen registrerat som våldtäkter mot personer 
under 18 år mellan mitten av 1990-talet och den senare delen 
av 00-talet. 

•	Att teckna en fördjupad bild av de brottshändelser som polisen 
registrerat som anmälda våldtäkter mot personer under 18 år 
mot slutet av 00-talet.

Förändringar i våldtäktslagstiftningen 
sedan mitten av 1990-talet
För att en gärning straffrättsligt skulle räknas som våldtäkt i mit-
ten av 1990-talet krävdes att två omständigheter hade förekom-
mit vid brottshändelsen. För det första skulle gärningspersonen 
ha utsatt offret för antingen ”samlag” eller ”därmed jämförligt 
sexuellt umgänge”, vilket i praktiken innebar antingen analt och 
oralt samlag. 
 För det andra skulle handlingen antingen ha skett under tvång, 
i form av hot eller våld, eller genom att gärningspersonen hade för-
satt offret i vanmakt mot dennas vilja, exempelvis genom alkohol 
eller droger.
 Sedan mitten på 1990-talet har våldtäktslagstiftningen genom-
gått flera viktiga förändringar, i första hand genom reformer av 
brottsbalkens sjätte kapitel åren 1998 och 2005. För arbetet med 
den här rapporten är det framför allt tre förändringar i våldtäkts-
bestämmelserna som har ansetts vara av centralt intresse, och 
dessa förändringar beskrivs nedan. Var och en av dessa föränd-
ringar kan förväntas ha haft en påverkan när det gäller strukturen 
i den anmälda våldtäktsbrottsligheten sedan mitten av 1990-talet: 

Utvidgning av de sexuella handlingar som kan 
innebära ett straffrättsligt ansvar för våldtäkt 
Sedan den lagändring som trädde i kraft år 1998 kan vissa typer av 
penetrerande övergrepp med föremål, fingrar och liknande rubri-
ceras som våldtäkt givet att de övriga rekvisiten för våldtäktsbrot-
tet också är uppfyllda. Före lagändringen skulle dessa handlingar i 
stället ha rubricerats som sexuellt tvång.
 Utifrån den här förändringen kan man förvänta sig att andelen 
brottshändelser som inte inneburit samlag utan i stället penetre-
rande övergrepp med föremål eller liknande borde ha ökat sedan 
mitten av 1990-talet bland de fall som polisen registrerat som 
misstänkta våldtäkter.
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Ändringar i våldsrekvisitets ställning i den juridiska 
definitionen av våldtäkt
Lagändringen år 2005 har inneburit ett antal viktiga förändringar 
avseende vad som krävs i form av våld eller hot för att en brottslig 
gärning ska bedömas vara våldtäkt. En av dessa förändringar är 
att en ny brottsrubricering våldtäkt mot barn infördes i brottsbal-
ken. Rubriceringen ska tillämpas i fall där offret antingen är ett 
barn under 15 år eller där offret är i 15–17-årsåldern och föröva-
ren är en vårdnadshavare till barnet. 
 När det gäller de sexuella handlingar som avses i denna nya 
rubricering, handlar det även här om samlag och andra jämförliga 
sexuella handlingar, inklusive fall där förövaren fört in främmande 
föremål eller liknande i offrets underliv eller anus. En viktig skill-
nad mot tidigare är att den nya bestämmelsen inte ställer några 
krav på att någon form av våld, hot eller tvång har utövats mot 
barnet för att gärningen ska bedömas som våldtäkt. Barnet behö-
ver inte heller ha försatts eller annars befinna sig i ett vanmäktigt 
eller hjälplöst tillstånd. Principiellt ska således alla samlag med 
barn under 15 år och andra sexuella handlingar som är jämförliga 
med samlag bedömas som våldtäkt mot barn, oavsett gärningsper-
sonens tillvägagångssätt. Detsamma gäller för liknande sexuella 
handlingar som begås mot barn i åldern 15–17 år av en förälder 
eller annan vårdnadshavare till barnet. 
 När det gäller sexualbrott mot barn i åldern 15–17 år där för-
övaren inte är en vårdnadshavare har 2005 års lagändring inne-
burit en sänkning av den grad av hot eller våldsanvändning som 
krävs för att döma till ansvar för våldtäkt. 
 Dessa lagförändringar innebär att man kan förvänta sig att se 
två förändringar bland de anmälda brotten jämfört med tidigare. 
För det första borde andelen brott där förövaren inte använt sig av 
fysiskt våld eller tvång ha ökat bland de brottshändelser som poli-
sen registrerat som misstänkta våldtäkter. För det andra borde det 
bland de brott mot 15–17-åringar som polisen registrerat som en 
misstänkt våldtäkt finnas fler fall där våldet beskrivs som mindre 
grovt.

Från vanmäktigt tillstånd förorsakat av gärningsperso-
nen till utnyttjande av hjälplöst tillstånd 
Som nämndes ovan kunde man i mitten av 1990-talet dömas till 
ansvar för våldtäkt utan att ha utövat någon form av tvång mot 
offret om man mot offrets vilja hade försatt denna i vanmakt, till 
exempel genom alkohol eller droger. I samband med 2005 års lag-
ändring formulerades våldtäktsparagrafen om så att våldtäktsbe-
stämmelsen nu gäller samtliga fall där den sexuella handlingen har 
genomförts genom att otillbörligt utnyttja att offret befunnit sig i 
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ett hjälplöst tillstånd, oavsett hur detta tillstånd har uppstått. Som 
exempel på hjälplöst tillstånd nämns i förarbeten till den nya lagen 
bland annat sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 
kroppsskada och psykisk störning. I den här studien har föränd-
ringen i första hand betydelse för offer som är 15–17 år, eftersom 
det sedan 2005 inte finns några krav på förekomst av vare sig våld, 
hot eller ett hjälplöst tillstånd när det gäller barn under 15 år. 
 Lagstiftningsförändringen innebär att fall där offret befunnit 
sig i ett hjälplöst tillstånd borde utgöra en större andel av de regist-
rerade våldtäkter mot 15–17-åringar efter 2005 än vad de gjorde 
under mitten av 1990-talet.

En jämförelse av den polisanmälda våld-
täktsbrottsligheten mot barn för åren 
1995 och 2008
För att belysa eventuella effekter av de ovannämnda lagstiftnings-
förändringarna på den statistiska utvecklingen har Brå genomfört 
en jämförelse av de anmälda brottshändelser som polisen registre-
rat som misstänkta våldtäkter mot personer under 18 år för åren 
1995 och 2008. Fokus för analysen har varit att undersöka om 
lagstiftningsförändringarna har haft de effekter på strukturen i 
den polisanmälda våldtäktsbrottsligheten som beskrivits ovan.  
 Datamaterialet för de två åren bygger på fritexten i de polisan-
mälningar som polisen registrerat som misstänkta våldtäkter mot 
personer under 18 år och polisens första förhör med målsägande 
i dessa ärenden. Materialet har samlats in och kodats på samma 
sätt för de två studerade åren. Utgångspunkten för analysen är att 
materialen från de båda åren kan anses ge en jämförbar bild av 
den information som fanns tillgänglig för polisen när man fattade 
beslutet att registrera anmälan som en misstänkt våldtäkt. 
 Analysen visar att det skett tydliga förändringar i den delen 
av den anmälda sexualbrottsligheten som polisen registrerat som 
misstänkta våldtäkter. Vidare motsvarar dessa förändringar de 
uppställda förväntningarna på alla de tre områden som analysen 
belyser.

Ökad andel fall där offer 15–17 år varit i hjälplöst 
tillstånd vid brottstidpunkten
Analysen visar att det har skett en tydlig ökning mellan 1995 och 
2008 i andelen fall där det finns tecken på att offret vid brottstill-
fället rimligtvis kan anses ha varit i vad lagstiftningen definierar 
som ett hjälplöst tillstånd. Andelen fall där offer i 15–17-årsåldern 
enligt egen utsago varit antingen kraftigt berusat eller sovande vid 
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brottstillfället har ökat från 18 procent i materialet från 1995 till 
30 procent år 2008. 

Minskad förekomst av beskrivningar av hot och våld
Andelen fall där det förekommer en beskrivning av att gärnings-
personen använt hot eller våld i samband med brottet har minskat 
markant mellan 1995 och 2008. Det gäller i synnerhet i de fall som 
rör barn under 15 år. 
 Bland de yngsta offren (0–11 år) fanns en beskrivning av någon 
form av hot eller våld i 54 procent av fallen i materialet från 1995, 
jämfört med 15 procent av fallen år 2008. Motsvarande siffror 
för offer i 12–14-årsåldern är 59 respektive 33 procent av fallen. 
Bland 15–17-åringar är minskningen inte lika stor, från 64 procent 
av fallen år 1995 till 52 procent 2008. 
 Bland de offer som har beskrivit att någon form av våld före-
kom vid brottet har det skett en markant minskning i andelen fall 
där offret beskrivit att de lidit någon form av fysisk skada till följd 
av våldet. Bland 15–17-åringarna handlar det om en minskning 
från 29 procent av de offer som uppgav att de blivit utsatta för 
våld år 1995 till 19 procent av samma grupp år 2008. Motsva-
rande siffror i materialet rörande 0–14-åringarna är 27 respektive 
11 procent.

Ökad andel fall som handlar om övergrepp med 
föremål eller dylikt bland 12–17-åringar 
Bland offren i åldersspannet 12–17 år framträder en ökning av 
andelen fall där den juridiskt sett grövsta sexuella handlingen som 
offret beskriver inte handlar om samlag utan om ett penetrerande 
övergrepp med fingrar eller föremål. Fall av den här typen svarar 
för en relativt liten del av anmälningarna men ökningen är inte 
obetydlig – från fyra till tio procent bland 12–14-åringarna och 
från en till fyra procent bland 15–17-åringarna. Bland de yngsta 
barnen fanns det en jämförelsevis stor andel fall av den här typen 
redan i mitten av 1990-talet (elva procent). Däremot finns det inga 
tecken på en ökning i andelens storlek under den studerade perio-
den i den här åldersgruppen. 

Tecken på förändring i polisens registreringsrutiner 
bland de yngsta barnen
Jämförelsen rörande de yngsta barnen (0–11 år) gav ett resultat 
som inte var förväntat mot bakgrund av lagstiftningsförändring-
arna. Det handlar om en ökning mellan 1995 och 2008 i andelen 
fall där materialet inte innehåller någon beskrivning av en specifik 
sexuell handling över huvud taget, eller där den beskrivna sexuella 
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handlingen stannar vid någon form av icke-penetrerande sexuell 
beröring. Tillsammans har andelen fall av de här typerna ökat från 
mindre än 30 procent av anmälningarna år 1995 till över 50 pro-
cent år 2008. Ingen motsvarande förändring kan noteras bland 
anmälningarna rörande offer i åldrarna 12–17 år. 
 Eftersom denna förändring i strukturen av den anmälda våld-
täktsbrottsligheten mot 0–11-åringarna inte kan förstås utifrån 
lagstiftningsförändringen handlar det sannolikt om en förändring 
i polisens praxis när det gäller vilka typer av fall som registreras 
under brottskoderna för våldtäkt mot yngre barn. En rimlig tolk-
ning är att polisen, i de fall där det inte finns tillräckligt mycket in-
formation för att kunna bedöma vilken specifik typ av sexualbrott 
som har begåtts, oftare registrerar anmälningar som misstänkta 
våldtäkter år 2008 jämfört med 1995. En liknande utveckling har 
beskrivits i forskningen om det dödliga våldet, där det över tid har 
funnits ett ökande antal dödsfall som polisen i ett initialt skede 
har registrerat som misstänkta mord, men som sedan har visat sig 
handla om andra dödsorsaker. 

Tydliga förändringar i strukturen på de anmälda 
brotten
Sammantaget visar resultaten från den jämförande analysen att 
det har skett tydliga förändringar i vilka typer av brottshändelser 
som polisen registrerar som misstänkta våldtäkter sedan mitten av 
1990-talet. De flesta av de förändringar som redovisas kan direkt 
kopplas till de förväntningar som formulerades mot bakgrund av 
tre centrala förändringar som skett i våldtäktslagstiftningen un-
der den studerade perioden. Karaktären hos de sexualbrott som 
beskrivs i 2008 års anmälningar avspeglar den utökade spännvid-
den av sexuella handlingar och de förändrade omständigheter vid 
brottet som enligt intentionerna med lagen numera ska regleras 
under rubriceringen våldtäkt.
 Det måste understrykas att det utifrån det insamlade materialet 
inte går att säga hur mycket av ökningen i den anmälda våldtäkts-
brottsligheten som kan bero på den ändrade våldtäktsdefinitionen 
respektive eventuella ändringar i polisens registreringsrutiner och 
hur mycket som kan bero på andra faktorer, exempelvis en ökad 
anmälningsbenägenhet respektive en faktisk ökning i omfattning-
en av grövre sexualbrott mot barn. 
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En fördjupad bild av de polisanmälda 
våldtäktsbrotten mot barn från 2008
En mycket sned könsfördelning
En genomgång av våldtäktsanmälningarna mot personer under 
18 år från 2008 visar att könsfördelningen i den anmälda våld-
täktsbrottsligheten är mycket ojämn både när det gäller offer och 
förövare. Manliga förövare svarar för 96 procent av de anmälda 
brotten mot barn i åldersgruppen 0–11 år och för 99 procent av de 
anmälda brotten mot barn i åldersgrupperna 12–14 och 15–17 år.
 Bland offren ökar flickornas andel från 77 procent bland off-
ren i åldern 0–11 år till 96 procent bland 12–14-åringarna och 98 
procent bland offren i åldrarna 15–17 år. Om man jämför denna 
könsfördelning med resultaten från offerstudier som studerat fö-
rekomsten av sexuella övergrepp bland ungdomar tyder Brå:s ma-
terial på att könsfördelningen i den anmälda brottsligheten är mer 
snedfördelad än i offerstudier. Det innebär att anmälningsbenä-
genheten kan misstänkas vara lägre i förhållande till unga manliga 
offer för sexualbrott än den är i förhållande till unga kvinnliga 
offer. 

Stora skillnader mellan yngre och äldre barn
Genomgången visar vidare att det finns stora variationer mellan 
de brott som beskrivs i anmälningar som rör brott mot yngre barn 
och de som avser brott mot äldre barn och ungdomar. Två aspek-
ter där skillnaderna är särskilt stora är relationen och åldersskill-
naden mellan offren och förövarna.
 När det gäller brotten mot barn i åldrarna 0–11 år är den miss-
tänkte i drygt 70 procent av fallen en person inom släkten, oftast 
inom den närmaste familjen. I drygt en fjärdedel av fallen är för-
övaren en bekant person utanför familjen, till exempel någon som 
bor i grannskapet eller en familjebekant. Den misstänkta föröva-
ren var en tidigare obekant person i tre procent av de anmälda 
brotten i den här åldersgruppen. I närmare 90 procent av de an-
mälda brotten mot 0–11-åringarna är den misstänkte förövaren en 
person som är mycket äldre än offret. 
 Bland offren i åldrarna 12–17 år är det mindre vanligt med 
misstänkta förövare inom familjen eller släkten. Däremot är det 
vanligare med förövare som är vänner eller andra bekanta perso-
ner (cirka 40 procent av anmälningarna bland både 12–14- och 
15–17-åringarna). Det är dessutom mycket vanligare med tidi-
gare obekanta gärningspersoner (18 procent av förövarna bland 
12–14-åringarna, 34 procent bland 15–17-åringarna). Bland de 
anmälningar som rör offren i 12–17-årsåldern finns det också ett 
betydande inslag av brott där förövaren antingen är offrets dåva-
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rande eller före detta pojkvän eller en person som offret har träffat 
via internet. Båda de sistnämnda grupperna av förövare saknas 
helt i den delen av materialet som avser anmälda våldtäktsbrott 
mot barn under 12 år. 
 Jämfört med de anmälningar som rör brott mot barn 0–11 år 
är det betydligt vanligare med brott som begåtts av relativt jämn-
åriga personer bland de äldre offren. Bland 12–14-åringarna har 
brottet begåtts av en person som är mindre än fem år äldre än 
offret i drygt 40 procent av anmälningarna. Denna andel ökar till 
drygt 60 procent bland 15–17-åringarna. 

Majoriteten av brotten har begåtts inomhus 
Sett till de typer av situationer där de anmälda övergreppen har 
ägt rum visar materialet att en stor del av brotten har begåtts in-
omhus och att övergreppen ofta har skett när förövare och offer är 
ensamma. Dessa drag är gemensamma oavsett offrets ålder, men 
i likhet med relationen mellan förövare och offer är variationen 
när det gäller typ av situation störst bland offren i tonåren. Jäm-
fört med de yngre barnen gäller en högre andel av anmälningarna 
bland tonåringarna brott som har skett utomhus, företrädesvis när 
offren har varit på väg hem på kvällen ensamma men även i sam-
band med att man umgåtts med kompisar i en park eller liknande. 
En annan situation som återkommer i anmälningarna bland tonår-
ingarna handlar om fest- och alkoholrelaterade övergrepp, där det 
många gånger framkommer att förövaren har utnyttjat att offret 
varit kraftigt berusat eller sovit. 

Stor variation i de maktmedel som använts av 
förövarna
Genomgången visar också att de maktmedel som förövare använt 
för att genomföra övergreppen varierar med offrens ålder men 
även med relationen mellan förövaren och offret samt den typ av 
situation där övergreppet har begåtts. Bland de yngre barnen fram-
går det att förövare på olika sätt har använt skillnaden i ålder och 
mognad för att förgripa sig på barnen, bland annat genom att ut-
nyttja sitt tolkningsföreträde som vuxna för att göra övergreppen 
till en gemensam ”hemlighet” eller genom att kalla övergreppen 
för ”lekar”. Då en stor del av de anmälda brotten mot de minsta 
barnen har begåtts inom den närmaste familjen framkommer det 
också att förövare många gånger har utnyttjat den känslomässiga 
och fysiska närheten mellan dem och barnen. 
 Också bland offren i 12–14-årsåldern och 15–17-årsåldern 
finns exempel på hur förövare har utnyttjat sin vuxenroll gentemot 
offren för att begå brotten. I dessa fall kan det handla om förövare 
som genom sin yrkesroll har ett maktövertag i förhållande till off-
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ret – till exempel som behandlingspersonal, idrotts- och fritidsle-
dare, lärare och arbetsgivare. Bland anmälningarna där förövaren 
är jämnårig med offret beskrivs olika former av grupptryck, ex-
empelvis att förövaren har hotat med att sprida rykten om offret 
bland gemensamma kompisar om offret inte gör som förövaren 
vill. Det kan också handla om mer indirekta former av grupptryck 
– till exempel där förövaren tjatar på offret att vara schysst och 
ställa upp och därmed för över förväntningar på offret utifrån vad 
som är att anses som ”normalt”.
 När det gäller fysiskt våld och hot som maktmedel saknas det 
ofta uppgifter om detta i anmälningarna, men i de fall där våld 
beskrivs rör det mestadels lindrigare former som fasthållningar, 
nedtryckningar eller liknande. Av de sammanlagt 446 anmälning-
ar som har analyserats beskriver ett knappt tjugotal anmälningar 
grövre våld i form av slag och sparkar, strypgrepp eller att någon 
form av vapen har förekommit. Anmälningarna visar också att ut-
sattheten för fysiskt våld i samband med övergreppen ökar något 
med offrens ålder. Ett annat resultat är att fysiskt våld förekom-
mer betydligt oftare i de fall där förövaren antingen är obekant 
med offret eller en dåvarande eller före detta pojkvän. Beträffande 
resultaten i denna studie när det gäller fysiskt våld kan det vara 
viktigt att framhålla att det utifrån förhören med de målsägande 
framkommer att förövaren många gånger har utnyttjat andra for-
mer av maktmedel än fysiskt våld samt även andra situationella 
faktorer, exempelvis offrets tillstånd, för att bereda sig möjlighet 
att genomföra de sexuella övergreppen. Samtidigt vore det miss-
visande att tolka dessa resultat som att fysiskt våld inte har en 
betydelse vid sexuella övergrepp då rädslan att utsättas för grovt 
fysiskt våld ofta har varit minst lika påtaglig i offrens berättelser 
som det fysiska våldet i sig.

Olika ingångar för det förebyggande  
arbetet
Enligt preventionsforskare är det viktigt att samhället har förebyg-
gande strategier mot sexuella övergrepp som tar sikte på tre olika 
preventionsnivåer: 

1.  primär eller universell prevention avser åtgärder riktade mot 
alla för att förebygga sexuella övergrepp innan de sker

2.  sekundär eller selektiv prevention handlar om preventiva in-
satser som riktas mot högriskgrupper 

3.  tertiär eller indikerad prevention avser insatser som kommer i 
fråga först när ett sexuellt övergrepp redan har ägt rum.
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Forskare menar vidare att det är väsentligt att alla delar av sam-
hället inkluderas i det förebyggande arbetet. 
 Under arbetet med rapporten har Brå blivit uppmärksam på att 
det saknas en övergripande sammanställning av hur situationen 
ser ut på det förebyggande området i Sverige och som beskriver 
vad som i dag görs på de olika preventionsnivåerna, vem som har 
ansvar för att se till att det görs, samt vilka aktörer som gör det. 
Inom ramen för Brå:s arbete med rapporten har det inte varit möj-
ligt att genomföra en egen kartläggning av de förebyggande insat-
ser som görs i Sverige. Däremot bidrar rapporten med en överblick 
av olika ingångar för det förebyggande arbetet mot sexuella över-
grepp så som dessa beskrivs i den internationella forskningen. 

Traditionellt fokus på tertiära insatser
Traditionellt sett har förebyggande insatser på området sexuella 
övergrepp mot barn riktat in sig på den tertiära nivån. Det handlar 
dels om insatser för att hjälpa de offer för sexuella övergrepp som 
kommer till myndigheternas kännedom, dels om påföljdssystemet, 
behandlingsåtgärder för dömda förövare och åtgärder som syftar 
till att återintegrera sexualbrottsdömda personer i samhället efter 
avtjänat straff. I en del länder har man även infört olika typer av 
registreringssystem för dömda sexualförbrytare, en åtgärdsform 
som också hör till den tertiära nivån.
 De mest välbeprövade evidensbaserade metoderna på området 
sexualbrott mot barn är de som avser terapeutiska insatser med 
syfte att hjälpa offren för sexuella övergrepp. Bland annat finns 
studier av hög vetenskaplig kvalitet som visat att kognitiv beteen-
deterapi (KBT) med offer för sexuella övergrepp och deras familjer 
kan minska symptomen av posttraumatisk stress.
 När det gäller behandlingar för vuxna sexualförbrytare menar 
forskare att det vetenskapliga underlaget fortfarande är otillräck-
ligt för att bedöma vilken behandling som kan minska återfall i 
sexualbrott mot barn. Däremot finns ett visst stöd för att så kallad 
Multisystemisk terapi (MST) kan fungera förebyggande mot åter-
fall bland ungdomar som begår sexualbrott mot barn.
 En annan tertiär metod som tas upp i den internationella forsk-
ningen handlar om åtgärder som syftar till att hjälpa sexualför-
brytare att återvända till samhället efter avslutad kriminalvårds-
påföljd. Ett lovande exempel på ett program av den här typen är 
”Circles of Sup-port and Accountability”. Programmet har ut-
värderats över en fyraårsperiod i Kanada med lovande resultat i 
form av mycket lägre återfall i programgruppen jämfört med en 
matchad kontrollgrupp.
 I de länder där man infört registreringssystem för sexualförbry-
tare har en del studier enligt forskare kunnat konstatera positiva 
effekter av sådana registreringssystem. Andra studier har däremot 
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funnit en ökad återfallsrisk bland vissa grupper av registrerade 
sexualbrottslingar.

Primär prevention
Ett centralt problem med det traditionella fokuset på tertiär pre-
vention är att det bara är en bråkdel av sexuella övergrepp som 
kommer till myndigheternas kännedom. Forskare menar därför 
att det är väsentligt att förstärka insatserna mot sexuella över-
grepp inom såväl den sekundära som den primära preventionen.
 Primär eller universell prevention handlar här i första hand 
om informationskampanjer eller utbildningsinsatser med fokus på 
barn, föräldrar, praktiker som arbetar med barn och ungdomar 
samt allmänheten i övrigt. 
 Genom utbildningar riktade till praktiker som arbetar inom 
skolan, vården och föreningslivet kan man bland annat öka del-
tagarnas möjligheter att identifiera tecken på eventuell utsatthet 
hos barn och ungdomar. Vidare är det viktigt att praktiker får 
riktlinjer för hur man hanterar avslöjanden om övergrepp på ett 
lämpligt sätt. Ett annat centralt inslag är att uppmuntra arbetssätt 
som innebär ett ökat skydd för barn mot övergrepp som kan äga 
rum inom praktikernas egna verksamhetsområden.
 Skolan anses vara en central arena för att tillhandahålla primär-
preventiva insatser för barn och ungdomar. Skolprogram erbjuder 
bra möjligheter att sprida befintliga kunskaper om risksituationer, 
förövares tillvägagångssätt och olika skyddsbeteenden till poten-
tiella offer för sexuella övergrepp. Internationella utvärderingar 
av förebyggande skolprogram har kunnat konstatera flera positiva 
effekter. 
 Utanför skolmiljön har man i flera länder gjort försök att nå 
en mycket bredare publik med information och kunskaper om 
sexuella övergrepp mot barn, till exempel via mediakampanjer. 
Utvärderingar av den här typen av åtgärd har bland annat kunnat 
påvisa förbättringar i allmänhetens kunskaper om sexuella över-
grepp mot barn.

Sekundär prevention
Sekundär prevention syftar till att förebygga sexuella övergrepp 
genom att rikta insatser specifikt till individer och grupper som 
anses ha en förhöjd risk för att bli antingen förövare eller offer för 
sådana övergrepp.
 När det gäller möjligheterna för sekundär prevention för per-
soner som befinner sig i riskzon att begå sexuella övergrepp har 
man i både Tyskland och Storbritannien inrättat telefonlinjer dit 
personer som känner ett sexuellt intresse för barn kan ringa ano-
nymt för att få samtalsstöd och information om lämplig behand-
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ling. Enligt forskare visar erfarenheter från dessa två länder att 
ett stort antal personer med risk för att begå sexuella övergrepp 
mot barn kan motiveras till att delta i behandling. Ett problem 
är däremot att det i dagsläget saknas forskning om förebyggande 
behandlingsmetoder för vuxna som inte har begått sexuella över-
grepp mot barn, men som har en förhöjd risk. Forskare menar att 
det därför är angeläget att utveckla verksamma insatser av den här 
typen.
 En förhöjd risk för att bli utsatt för sexuella övergrepp har 
bland annat kunnat konstateras hos barn i familjer där föräldrar 
har psykiska problem eller problem med droger eller alkohol. För 
dessa barn framhåller forskningen familjefokuserade insatser, med 
stöd, information och färdighetsträning för föräldrar som en vik-
tig förebyggande åtgärd. Dock menar forskare att det är viktigt att 
familjeinsatser av den här typen tillhandahålls på ett icke-stigma-
tiserande sätt samt att fokus för programmen även bör täcka in 
mer än risken för just sexuella övergrepp. Snarast handlar det om 
att införa en medvetenhet om risken för sexuella övergrepp inom 
föräldrastödsprogram som ska motverka risken för såväl vanvård 
som alla typer av fysisk och psykisk utsatthet inom familjen.
 En annan grupp som man har konstaterat har en förhöjd risk 
att utsättas är barn med någon form av funktionsnedsättning eller 
inlärningssvårigheter. För dessa grupper av barn menar forskare 
att det är särskilt angeläget att de praktiker som arbetar med dessa 
barn får utbildning om situationer med risk för sexuella övergrepp, 
om hur denna risk kan minskas genom anpassade arbetsplatser 
och arbetssätt samt om att bli uppmärksamma på tecken på even-
tuell utsatthet. Mot bakgrund av forskning som starkt tyder på att 
mörkertalet för sexualbrott är ännu större i dessa särskilt sårbara 
grupper, är det också viktigt att praktiker får utbildning och rikt-
linjer om hur man kan försäkra att dessa barn får möjligheten att 
berätta om sin utsatthet.
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Inledning

Barn – en grupp i behov av särskilt 
skydd
Forskning visar att barn och ungdomar är en särskilt sårbar grupp 
när det gäller djupt integritetskränkande brottstyper som sexu-
albrott. Konsekvenserna av sexualbrott kan ofta vara ännu mer 
långtgående och allvarliga för barn än för vuxna. Det beror bland 
annat på att brotten sker under en tid då offren håller på att ut-
veckla förmågor till intimitet, tillit, integritet och även sin sexu-
alitet (Mullen och Fleming 1998). Utsattheten kan leda till nega-
tiva konsekvenser på både kort och lång sikt, bland annat i form 
av ångest, depression, inlärningsproblem, missbruk, kriminalitet, 
självskade- och självmordsbeteende samt relationssvårigheter och 
sexuella problem (Öberg m.fl. 2010, Lucas 2010). 
 Trots att barn alltid har blivit utsatta för sexuella övergrepp 
är det först under de senaste fyra decennierna som man öppet har 
uppmärksammat problemet och börjat klarlägga övergreppens 
konsekvenser för de barn som blir utsatta (Lucas 2010). Det väx-
ande intresset för förbättrade kunskaper om sexualbrott mot barn 
beror bland annat på att man såväl i Sverige som internationellt 
har kommit att fästa allt större uppmärksamhet på barns och ung-
domars situation och levnadsvillkor. Inte minst innebär FN:s kon-
vention om barnets rättigheter att frågan om barns livssituation 
har lyfts och fått en mer framträdande position än tidigare. Enligt 
barnkonventionen har personer under 18 år en grundläggande rät-
tighet att skyddas mot alla former av fysiska, psykiska och sexu-
ella övergrepp. I förlängningen ställer konventionen också höga 
krav på samhället att värna om dessa rättigheter (artikel 19 och 
artikel 34). 

Barn i svensk sexualbrottslagstiftning
Inom gruppen barn skiljer den svenska sexualbrottslagstiftning-
en i vissa viktiga avseenden på personer som är 14 år eller yngre 
och dem som uppnått den rådande sexuella myndighetsåldern (15 
år). En central utgångspunkt för den svenska sexualbrottslagstift-
ningen är att personer under 15 år aldrig kan samtycka till sexu-
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ella handlingar och att det alltid innebär en kränkning att utsätta 
barn i denna åldersgrupp för sådana handlingar. Från och med 
15-års åldern intar barnets rätt till sexuellt självbestämmande en 
mer central plats, men även personer i åldrarna 15–17 år ges också 
något av en särställning i sexualbrottslagstiftningen. Lagstiftaren 
har ansett att personer i denna åldersgrupp har behov av ett straff-
rättsligt skydd mot vissa sexuella handlingar även om dessa inte 
sker mot barnets egen vilja. Det handlar i första hand om sexuella 
handlingar mellan barn i åldrarna 15 –17 år och äldre personer 
som har ett särskilt ansvar för dem, exempelvis i egenskap av för-
äldrar (jfr Brå 2007a).

Den faktiska omfattningen av sexualbrott mot barn är 
okänd
Fram till sent på 1970-talet betraktades sexuella övergrepp mot 
barn som ett sällsynt fenomen (Putnam 2003). Denna uppfattning 
har dock förändrats allteftersom forskare har intresserat sig för att 
försöka mäta fenomenets omfattning. Forskare är än i dag överens 
om att det nästintill är omöjligt att mäta den faktiska förekomsten 
av sexuella övergrepp mot barn. Det finns stora svårigheter och 
mätproblem oavsett vilken mätmetod som används (Goldman och 
Padayachi 2000). Trots dessa svårigheter har man sedan början av 
1980-talet genomfört ett flertal studier som möjliggjort vetenskap-
ligt grundade prevalensskattningar1 (Edgardh och Ormstad 2000, 
Lalor och McElvaney 2010). I Sverige har studier av den här typen 
som regel kommit fram till att mellan 7 och 10 procent av svenska 
kvinnor och 1–3 procent av svenska män har blivit utsatta för ett 
sexuellt övergrepp åtminstone någon gång under uppväxten (jfr 
Forsberg 2005). Dessa siffror blir dock mycket högre då ”lättare” 
typer av övergrepp räknas in, exempelvis tafsande och blottning 
(t.ex. Priebe och Svedin 2009, Svedin och Priebe 2009). 

En ökad straffrättslig hantering av  
sexualbrott mot barn
Parallellt med den ökade uppmärksamheten kring barns utsatthet 
för sexuella övergrepp har också den straffrättsliga hanteringen av 
sexualbrott mot barn ökat avsevärt, då allt fler fall har anmälts till 
polisen (Martens och Hradilova Selin 2008). Det är fortfarande 
bara en bråkdel av de sexuella övergrepp som faktiskt begås som 
anmäls till polisen (Priebe och Svedin 2008), men ökningen har 
ändå ställt många nya krav på rättsväsendets aktörer. Det beror 
på att handläggningen av den här typen av brott är förknippad 

1 Prevalensskattningar syftar till att mäta hur stor andel av befolkningen som vid en 
viss mätpunkt har varit utsatta för sexuella övergrepp. 
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med särskilt stora svårigheter (Åklagarmyndigheten 2007, Diesen 
2003). Sexualbrott uppfattas vara bland de allra svåraste brot-
ten för rättsväsendet att utreda oavsett offrets ålder, inte minst på 
grund av brottens intima karaktär. Den typ av bevisning som sexu-
albrottsmål ofta bygger på försvårar ytterligare handläggningen 
(Diesen & Diesen 2009). När brottsoffret eller förövaren dess-
utom är ett barn blir svårigheterna ännu mer påtagliga, eftersom 
rättsväsendet i första hand utgår från en ”vuxennorm” och ge-
nerellt är anpassat efter vuxnas förutsättningar och behov (Barn-
ombudsmannen 2006). Sexualbrott mot unga offer ställer därför 
särskilda krav på expertis och kunskap bland de poliser, åklagare 
och domare som arbetar med dessa fall (Sutorius 2001), och det 
är viktigt att kontinuerligt uppdatera de samlade kunskaperna 
rörande de sexualbrott mot barn som kommer till rättsväsendets 
kännedom. Dessa kunskaper är också viktiga för möjligheten att 
formulera och vidareutveckla effektiva förebyggande strategier 
mot barns utsatthet för sexualbrott. 

Olika utveckling för olika kategorier av 
anmälda sexualbrott mot barn
Inom ramen för den generellt ökande trenden i antalet anmälda 
sexualbrott mot barn visar den officiella kriminalstatistiken på 
markanta skillnader i utvecklingen för olika kategorier av sexu-
albrott. Som framgår av figur 1, har antalet anmälningar rörande 
sexuellt ofredande mot barn under 15 år ökat relativt stabilt sedan 
mitten av 1990-talet.2 Samtidigt har antalet anmälda brott som 
polisen registrerat som sexuellt utnyttjande/sexuellt övergrepp 
med mera både ökat och minskat under samma period. Antalet 
anmälda sexualbrott mot personer under 15 år som registrerats 
som försök till våldtäkt låg relativt stabilt fram till 2004 och har 
därefter ökat något. Däremot syns en tydlig ökning i antalet an-
mälda sexualbrott som registrerats som fullbordade våldtäkter 
mot personer under 15 år, i synnerhet från och med de första åren 
av 00-talet. Ökningstakten för de anmälda fullbordade våldtäk-
terna har dessutom tagit ytterligare fart efter 2004. 

2 Anmälda sexualbrott mot barn under 15 år har sedan länge särredovisats i den 
officiella brottsstatistiken. Sexualbrott mot barn mellan 15 och 17 år började 
däremot särredovisas först år 2008, varför det inte går att redovisa utvecklingen 
för den här åldersgruppen under en längre tidsperiod. 
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Figur 1. Utvecklingen av den anmälda sexualbrottsligheten mot barn under  

15 år efter olika brottskategorier, 1995–2008. Absoluta tal.  

Förklaringar till de skillnader som finns mellan den generella tren-
den och utvecklingen inom de olika kategorierna av sexualbrott 
kan sökas på delvis olika håll. När det gäller den ökande trenden 
generellt menar forskare att en delförklaring kan vara att föränd-
ringar i samhället över tid kan ha inneburit en ökning av tillfällen 
för sexualbrott. Det handlar till exempel om förändringar i um-
gängesmönster samt internet som en ny kontaktyta som under-
lättar relativt ytliga relationer, som bland annat kan skapa gynn-
samma förutsättningar för olika former av kränkande beteende, 
däribland sexualbrott (jfr Brå 2007a, 2008a). För vuxna som har 
för avsikt att begå sexualbrott specifikt mot barn anses internet 
vidare erbjuda tillgång till ett mer eller mindre obegränsat antal 
potentiella offer, via ett medium som dessutom genererar bra för-
utsättningar för att utveckla manipulativa relationer (Brå 2007a).  
 Samtidigt menar forskare att statistiken över sexualbrott är 
särskilt känslig för förändringar av attityder i samhället samt att 
allmänheten i många västländer under de senaste decennierna 
både har blivit mindre tolerant mot oönskade sexuella kontakter 
och mer benägen att anmäla handlingar av den här typen till po-
lisen. Det är därför viktigt att vara medveten om att sexualbrot-
ten tillhör de brottstyper där den officiella statistiken anses ge den 
minst tillförlitliga bilden av den faktiska brottslighetens utveckling 
över tid (Tonry och Bijleveld 2007). 
 Utöver förändringar i anmälningsbeteende är statistiken över 
anmälda brott också känslig för flera andra faktorer. Det handlar 
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bland annat om förändringar i polisens registreringsrutiner och 
i lagstiftningen, som båda kan leda till förskjutningar över tid 
mellan olika kategorier av brott i den anmälda brottsstatistiken. 
Forskning från USA visar till exempel att polisen successivt har 
registrerat flera anmälda våldsbrott som grova, när dessa tidigare 
skulle ha betraktats och registrerats som brott av normalgraden 
(Rosenfeld 2007, Blumstein och Rosenfeld 2008). Även i Sverige 
har forskning visat samma tendens till förskjutningar i hur vålds-
brott rubriceras inom rättsväsendet (Granath 2007). Svensk po-
lisforskning har vidare kunnat visa att en väsentlig del av den ök-
ning som skett under 00-talet i antalet anmälda misshandelsbrott 
beror på förbättringar i hur väl polisen levt upp till kravet om 
rapporteringsplikt och själv tagit initiativ till att anmäla brotten 
(Brå 2009a). 
 Forskning visar också att polisen i samband med vissa brotts-
typer har en tendens att vid upptagning av en anmälan ”överrub-
ricera” snarare än ”underrubricera” brottshändelsen, när det vid 
upptagningstillfället är oklart vilken av flera möjliga rubriceringar 
som en brottsutredning så småningom kommer visa vara den kor-
rekta. Det mest välutforskade exemplet handlar om det dödliga 
våldet, där forskningen visar att statistiken över anmälda brott 
grovt överskattar antalet faktiska fall av dödligt våld i landet. Mel-
lan 1990 och 2007 skedde mer än en fördubbling av antalet fall 
av dödligt våld enligt anmälningsstatistiken samtidigt som fördju-
pade studier visar att det faktiska dödliga våldet snarare minskade 
med cirka tio procentenheter under samma period (Rying 2008).3 
Däremot saknas i dagsläget forskning som skulle belysa hur even-
tuella förändringar i polisens registreringsbeteende kan ha påver-
kat utvecklingen av den registrerade sexualbrottsligheten.
 Sveriges sexualbrottslagstiftning har också genomgått stora 
förändringar sedan mitten av 1990-talet. Det finns exempelvis 
flera typer av händelser som år 1995 skulle ha rubricerats som 
sexuellt utnyttjande av underårig men som enligt nu gällande lag-
stiftning i stället ska rubriceras som våldtäkt mot barn. Föränd-
ringarna i lagstiftningen har i sin tur mycket sannolikt också på-
verkat vilka brottskoder som polisen använder vid registrering av 
anmälda sexualbrott, vilket i förlängningen även påverkat den re-
lativa utvecklingen inom olika kategorier av anmälda sexualbrott 
i den officiella kriminalstatistiken.

3 Överskattningen i statistiken beror bland annat på att polisen i ett initialt skede 
registrerat som dödligt våld dödsfall som senare visat sig ha orsakats av exempel-
vis självmord, olyckor eller naturligt död (Brå 2003, Rying 2008, Sarnecki 2009).
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Rapportens syften och disposition
Sexualbrott mot barn är ett omfattande och komplext problem-
område som inte i alla delar kan studeras och beskrivas inom ra-
men för en enskild studie (jfr Brå 2005). Som framgått ovan, har 
nivån på flera kategorier av sexualbrott mot barn ökat i statistiken 
över anmälda brott sedan mitten av 1990-talet. Ökningen av de 
anmälda våldtäktsbrotten har varit särskilt framträdande. Mot 
bakgrund av detta, och av den oklara roll som bland annat lag-
stiftningsförändringar kan ha spelat i ökningen, är ett av rappor-
tens två huvudsyften att jämföra de typer av anmälda brottshän-
delser som polisen registrerat som våldtäkter mot personer under 
18 år mellan mitten av 1990-talet och senare delen av 00-talet. 
 Rapportens andra huvudsyfte är att teckna en fördjupad bild 
av åtminstone de grövre sexualbrott mot barn som kommit till 
rättsväsendets kännedom mot slutet av 00-talet. Det görs dels ge-
nom att beskriva relationerna mellan förövarna och offren som 
framgår av polisanmälningar om fullbordade våldtäktsbrott mot 
personer under 18 år från 2008, dels genom att skildra de olika 
typer av brottssituationer som föranlett dessa anmälningar. På så 
sätt bemöts rättsväsendets och andra myndigheters behov av ak-
tuella kunskaper om sexualbrott mot barn. Denna uppdaterade 
kunskapsbild bidrar även med ett underlag som kan användas vid 
diskussioner om strategier för det förebyggande arbetet och om 
hur man på bästa sätt kan ge unga offer för grova sexualbrott det 
stöd som de har rätt till. 
 Under arbetets gång har Brå blivit uppmärksam på att det sak-
nas en övergripande sammanställning av hur situationen ser ut på 
det förebyggande området i Sverige och som beskriver vad som 
i dag görs för att förebygga sexuella övergrepp mot barn, vem 
som har ansvar för att se till att det görs, samt vilka aktörer som 
gör det. Inom ramen för arbetet med den här rapporten om den 
polisanmälda våldtäktsbrottsligheten har det inte varit möjligt att 
genomföra en egen kartläggning av de förebyggande insatser som 
görs i Sverige. Däremot bidrar rapporten med en överblick av oli-
ka ingångar för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp 
så som dessa beskrivs i den internationella forskningen på områ-
det. 
 Resterande del av rapporten är uppdelad i fyra olika kapitel, 
som var för sig
•	  beskriver huvuddragen i de förändringar som har skett i våld-

täktslagstiftningen under perioden 1995–2008 (kapitlet Lag-
stiftningen om våldtäkt mot personer under 18 år)

•	  med utgångspunkt i några centrala aspekter av den ändrade 
lagstiftningen belysa eventuella förändringar i de typer av hän-
delser som polisen registrerat som våldtäkter mot personer un-



25

Brå rapport 2011:6

der 18 år under perioden 1995–2008 (kapitlet En jämförelse av 
anmälda våldtäkter mot personer under 18 år 1995 och 2008)

•	  presenterar en samlad bild av de typer av brottshändelser som 
år 2008 registrerats av polisen som anmälda våldtäkter mot 
personer under 18 år samt av omständigheterna kring dessa 
händelser. Vilka är det som begått brotten? I vilka typer av 
situationer har de skett? Vad finns det för skillnader mellan de 
brott som begåtts mot barn i olika åldrar? Dessa frågor belyses 
i kapitlet Polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år – 
en aktuell kunskapsbild för år 2008. 

•	  I rapportens femte och sista kapitel (Några utgångspunkter för 
det förebyggande arbetet) förs en kort diskussion kring någ-
ra centrala utgångspunkter för det förebyggande arbetet mot 
barns utsatthet för sexualbrott.

Viktiga begränsningar
Det är viktigt att understryka att studien riktar sitt fokus på po-
lisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år. Det handlar där-
med om sexuella övergrepp som kommit till polisens kännedom 
och som polisen har valt att registrera som misstänkta våldtäkter. 
Det innebär att man utifrån de resultat som presenteras i rappor-
ten inte kan uttala sig om den faktiska våldtäktsbrottsligheten mot 
personer under 18 år. Det gäller såväl utvecklingen över tid som 
frågor rörande exempelvis hur stor andel av den faktiska våld-
täktsbrottsligheten mot barn som sker inom olika typer av relatio-
ner och situationer. Trots de framsteg som gjorts inom forskningen 
under de senaste 40 åren är våra kunskaper om den faktiska fö-
rekomsten av olika typer av sexualbrott mot barn fortfarande be-
gränsade. Kunskapen om vilka typer av sexualbrott mot barn som 
oftare respektive mindre ofta anmäls till polisen är också bristfäl-
lig. Det som låter sig göras inom ramen för en studie som denna är 
att beskriva olika aspekter av den delen av våldtäktsbrottsligheten 
mot barn som rättsväsendets aktörer rent praktiskt har att arbeta 
med.
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Lagstiftningen om våldtäkt 
mot personer under 18 år
Sedan mitten av 1990-talet har sexualbrottslagstiftningen ge-
nomgått viktiga förändringar, i första hand genom reformer av 
brottsbalkens sjätte kapitel åren 1998 och 2005. Förändringarna 
har bland annat inneburit en utvidgning av den straffrättsliga de-
finitionen av våldtäkt för både vuxna och barn. Utvidgningen av 
våldtäktsbegreppet har varit särskilt stor när det gäller offer som 
är under 15 år. Förändringar i vad som i juridisk mening definieras 
som våldtäkt torde vara av betydelse för vilka typer av handlingar 
som polisen registrerar som misstänkta våldtäktsbrott. Därför 
presenterar det här kapitlet en kort redovisning av några centrala 
förändringar i våldtäktslagstiftningen sedan 1995.

Den svenska våldtäktslagstiftningen i 
mitten av 1990-talet
Utgångspunkten för den nuvarande lagstiftningen om våldtäkt är 
brottsbalken, som trädde i kraft år 1965. Våldtäktsdefinitionen 
var vid den tidpunkten könsbestämd men har därefter både gjorts 
könsneutral och utvidgats vid flera tillfällen, främst genom föränd-
ringar i lagstiftningen åren 1984, 1992, 1998 och 2005.
 År 1995 reglerades våldtäkt mot såväl barn som vuxna av 
samma paragraf i brottsbalken (BrB 6 kap. 1 §), som definierade 
våldtäktsbrottet på följande sätt:

Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämför-
ligt sexuellt umgänge genom våld eller hot som innebär 
eller för den hotade framstår som trängande fara, döms 
för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Lika 
med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat 
sådant tillstånd. 

För att en gärning skulle bedömas som våldtäkt år 1995 krävdes 
således att två omständigheter hade förekommit vid brottshändel-
sen, dels att gärningspersonen hade utsatt offret för en viss typ 
av sexuell handling (antingen ”samlag” eller ”därmed jämförligt 
sexuellt umgänge”), dels att handlingen hade skett under tvång. 
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Med ”jämförligt sexuellt umgänge” avsåg lagstiftaren i första 
hand analt och oralt samlag (Prop. 1997/98:55). Det fanns där-
emot inget krav på att samlaget skulle vara fullbordat utan det 
räckte med att förövarens och offrets könsdelar hade berört var-
andra (prop. 1997/98:55). 
 Sett till den grad av våldsanvändning som krävdes för att döma 
till ansvar för våldtäkt var det tillräckligt att ringa våld förekom-
mit, exempelvis i form av ”ett betvingande av den andres kropps-
liga rörelsefrihet” (prop. 2004/05:45). Det ställdes inget krav på 
motstånd från offrets sida (NJA 1988 s. 40). Med hot avsågs hot 
som skulle ha inneburit en fara för omedelbart förestående, allvar-
ligt våld. Hoten behövde dock inte ha uttalats i ord. 

Våld likställdes med att försätta någon i vanmakt
I 1995 års lagstiftning likställdes också våld med att försätta någon 
i vanmakt. Det innebar att förövaren kunde dömas till ansvar för 
våldtäkt även om våld eller hot inte hade förekommit, om han el-
ler hon genom alkohol, droger eller andra medel hade berövat den 
utsatta sin egen vilja. Lagstiftningen kritiserades dock på denna 
punkt eftersom dess utformning krävde att förövaren hade försatt 
offret i detta tillstånd mot offrets vilja och den inte täckte fall där 
förövaren hade utnyttjat att offret av någon annan anledning hade 
befunnit sig i ett vanmäktigt tillstånd (prop. 2004/5:45). 

Samma rekvisit för barn som för vuxna 
År 1995 ställdes det i princip samma krav gällande typ av hand-
lingar och typ av omständigheter för att döma för våldtäktsbrott 
mot barn som för våldtäktsbrott mot vuxna. Ett undantag gäl-
ler bedömningen av brottets allvarlighetsgrad – det vill säga om 
en gärning ska bedömas som ett brott av normalgraden eller som 
ett grovt brott. Genom en lagändring år 1992 hade man fastställt 
att domstolen vid denna bedömning särskilt skulle beakta offrets 
låga ålder (lag 1992:147). Enligt lagstiftaren var avsikten med lag-
ändringen inte att skapa någon bestämd åldersgräns under vilken 
våldtäktsbrottet alltid skulle bedömas som grovt. I stället menade 
man att ålder borde tillmätas större betydelse ju yngre offret var 
(prop. 1991/92:35). 
 Trots detta undantag från 1992 hade det under många år fö-
rekommit kritik mot ”likabehandlingen” av våldtäktsbrottet mot 
barn respektive vuxna. Bland annat menade man att alla situatio-
ner där en vuxen utsätter ett barn för handlingar som kan likstäl-
las med samlag bör betraktas som våldtäkt, eftersom ett barn i en 
sådan situation i stort sett per definition är hotat eller försatt i van-
makt (Svedin 1999). Kritiken lyfte bland annat fram den ojämna 
maktfördelning som råder mellan barn och vuxna och kritikerna 
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ville synliggöra den kvalitativa skillnad som finns mellan barns 
och vuxnas utsatthet. Kritiken fördes också fram mot bakgrund av 
flera uppmärksammade domar där den tilltalade menade att bar-
nen själva medverkat till de sexuella handlingarna och av att den 
rådande lagstiftningen gjorde att rätten var tvungen att ta ställning 
till graden av ”frivillighet” från barnets sida (prop. 2004/05:45). 

Ett visst särskilt skydd för barn mot grövre sexuella 
övergrepp
Även om samma rekvisit skulle vara uppfyllda för att kunna döma 
för våldtäkt mot ett barn som för våldtäkt mot en vuxen, fanns 
det redan i mitten av 1990-talet ett särskilt rättsligt skydd för barn 
och ungdomar mot grövre sexuella övergrepp genom BrB 6 kap. 
4 §, sexuellt utnyttjande av underårig. Denna bestämmelse kalla-
des ibland för ”incestparagrafen”, och den innebar ett straffansvar 
för biologiska föräldrar och andra vårdnadshavare vid sexuellt 
umgänge med barn under 18 år. Paragrafen reglerade också den 
sexuella myndighetsåldern genom att samma bestämmelse skulle 
gälla för den som hade sexuellt umgänge med ett barn under 15 
år, oavsett dennes relation till det utsatta barnet. Paragrafen hade 
följande lydelse:

Har någon sexuellt umgänge med den som är under ar-
ton år och som är avkomling till eller står under fostran 
av honom eller henne eller för vars vård eller tillsyn han 
eller hon har att svara på grund av ett myndighetsbeslut, 
döms för sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i 
högst fyra år. Detsamma ska gälla om någon i annat fall 
än som avses förut i detta kapitel, har sexuellt umgänge 
med barn under femton år.
 

Med sexuellt umgänge menades förutom samlag även handlingar 
som innebar en någorlunda varaktig beröring av den andres köns-
organ eller beröring av den andres kropp med det egna könsorga-
net (prop. 1997/98:55). Paragrafen ställde inga krav på förekomst 
av hot eller våld och kunde dessutom aktualiseras oavsett om det 
sexuella umgänget varit frivilligt från barnets sida eller ej.  

Centrala förändringar i våldtäktslag-
stiftningen 1995–2008
Sedan 1995 har sexualbrottslagstiftningen genomgått betydande 
förändringar, både när det gäller brott mot barn och brott mot 
vuxna. Generellt går det att tala om en utvidgning av våldtäkts-
brottet. Denna utvidgning gäller en rad olika aspekter av brotts-
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händelsen. Det handlar om att fler typer av sexuella handlingar, 
liksom fler former av våld och tvång, har kommit att innefattas 
av våldtäktsbrottet. Utvidgningen har också inneburit att fler om-
ständigheter kring brottshändelsen har fått betydelse för om hän-
delsen juridiskt ska klassas som våldtäkt. 

År 1998 – utvidgning av de sexuella handlingar som 
medför straffansvar för våldtäkt
En första viktig förändring av våldtäktslagstiftningen sedan mitten 
av 1990-talet härrör från en lagändring som trädde i kraft den 1 
juli 1998 (lag 1998:393). I grunden handlade lagändringen om att 
sexuella övergrepp med föremål och liknande, som tidigare skulle 
ha bedömts höra hemma under rubriceringarna sexuellt tvång 
(BrB 6 kap. 2 §), nu i större utsträckning skulle hamna under 
våldtäktsparagrafen. De exempel som diskuteras i propositionen 
gäller bland annat fall där förövaren för in främmande föremål, 
fingrar eller knytnäve i offrets underliv (prop. 1997/98:55, prop. 
2004/5:45). Genom lagändringen formulerades våldtäktsparagra-
fen om så att ansvar för våldtäkt skulle omfatta samtliga hand-
lingar som innebär en kränkning som är jämförlig med den som 
uppkommer vid ett påtvingat samlag (prop. 1997/98:55). 

År 2005 – sänkta krav på hot och våld 
En minst lika omfattande förändring av straffbestämmelserna om 
våldtäkt kom i samband med den nya sexualbrottslagstiftningen 
som trädde i kraft den 1 april 2005 (lag 2005:90). Enligt reger-
ingens proposition var syftet med den nya lagstiftningen att öka 
skyddet mot sexuella kränkningar samt att ytterligare förstärka 
den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Genom för-
ändringarna i lagstiftningen utvidgades bestämmelsen om våldtäkt 
i BrB 6 kap. 1§ ytterligare. Sedan 2005 har den aktuella paragra-
fen följande ordalydelse: 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom 
hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller 
till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är 
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 
två och högst sex år. 
   Detsamma gäller den som med en person genomför ett sam-
lag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jäm-
förlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att perso-
nen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning 
eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i 
ett hjälplöst tillstånd.  
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I jämförelse med 1998 års lagstiftning innebär 2005 års föränd-
ringar i våldtäktsparagrafen inte i första hand någon utvidgning 
av de typer av sexuella handlingar som anses utgöra en tillräckligt 
grov sexuell kränkning av offret för att medföra ett straffrättsligt 
ansvar för brottet våldtäkt. I detta avseende menar lagstiftaren att 
lagförslaget inte är avsett att utgöra någon förändring i förhållan-
de till de typer av sexuella handlingar som sedan 1998 betecknats 
som våldtäktsbrott, trots att man gjort vissa förändringar i de ord 
som används i BrB 6 kap. 1 § (prop. 2004/5:45). Den stora skill-
naden jämfört med den tidigare våldtäktsbestämmelsen handlar i 
stället om en utvidgning av vilka former av våld eller tvång som 
har använts respektive vilka omständigheter som har utnyttjats för 
att våldtäkten ska komma till stånd (Asp 2010). 
 För det första har kravet på våldsanvändningen sänkts från det 
som i straffrättsliga sammanhang betecknas som ”våld å person” 
till ”våld mot person”. Medan ”våld å person” syftar till miss-
handel och andra former av fysiskt betvingande så omfattar ”våld 
mot person” också sådana handlingar som att exempelvis rycka i 
en annan persons arm, knuffa undan eller hålla fast någon (SOU 
2001:14, prop. 2004/5:45).  
 För det andra har formuleringen ”genom hot som innebär […] 
trängande fara” ersatts med orden ”genom hot om brottslig gär-
ning”. Det innebär att det inte längre behöver handla om ett hot 
om omedelbart förestående våld som innebär fara för livet eller 
hälsan, vilket tidigare varit kravet, utan att även lindrigare former 
av hot nu kan anses som tillräckliga. Exempel som nämns i pro-
positionen är att det skulle räcka med att någon tvingar en annan 
person till samlag genom att börja slå sönder den andras tillhö-
righeter, eftersom ett sådant agerande skulle innefatta ett hot om 
fortsatt skadegörelse (prop. 2004/5:45). Tillsammans innebär de 
sänkta kraven på våld respektive hot att vissa gärningar som enligt 
den tidigare lagstiftningen skulle ha bedömts som sexuellt tvång, 
numera omfattas av bestämmelsen om våldtäkt (prop. 2004/5:45).  

Från ”vanmakt” till ”hjälplöst tillstånd”
En annan, minst lika viktig, förändring berör frågan om omstän-
digheterna kring brottshändelsen. I den nya lagstiftningen har man 
tagit bort formuleringen ”Med våld jämställs att försätta någon i 
vanmakt eller annat sådant tillstånd”. I stället har man infört ett 
stycke i våldtäktsparagrafen där det står att den ska dömas för 
våldtäkt som genomför ett samlag eller jämförlig sexuell handling 
med en person genom att otillbörligt utnyttja att personen befin-
ner sig i ett hjälplöst tillstånd. Medan den tidigare lagstiftningen 
ställde krav på att förövaren skulle ha försatt offret i vanmakt är 
det från och med 2005 tillräckligt att gärningspersonen har utnytt-
jat att offret har befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, oavsett hur 
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detta tillstånd har uppstått.4 Som exempel på hjälplöst tillstånd 
nämns i propositionen bland annat sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada och psykisk störning (prop. 
2004/45). 
 Sett till de förändringar som 2005 års lagstiftningen innebär i 
detta avseende skulle många av de handlingar som i dag omfat-
tas av våldtäktsparagrafen enligt tidigare gällande sexualbrotts-
lagstiftning i stället ha rubricerats som sexuellt utnyttjande och 
hamnat under BrB 6 kap. 3 § (jfr Brå 2008a, b). 

Ett nytt våldtäktsbrott – våldtäkt mot barn
En annan förändring i 2005 års lag, som är särskilt central för den 
här rapporten, är att lagstiftaren också införde ett antal straffbe-
stämmelser specifikt för att ytterligare förstärka skyddet för barn 
och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella sammanhang. Bland 
annat ersattes den ovan beskrivna bestämmelsen om sexuellt ut-
nyttjande av underårig (BrB 6 kap. 4 §) med en andra våldtäktspa-
ragraf med rubriceringen Våldtäkt mot barn: 

Den som har samlag med ett barn under femton år el-
ler som med ett sådant barn genomför en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och om-
ständigheterna i övrigt 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 ar-
ton och som är avkomling till gärningsmannen eller står 
under fostran av eller har ett liknande förhållande till 
gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärnings-
mannen ska svara på grund av en myndighets beslut.

I praktiken innebär den nya bestämmelsen att man för första gång-
en i modern tid definierar ett våldtäktsbrott utan något ”våldsre-
kvisit”. Det vill säga att bestämmelsen inte kräver att någon form 
av våld, hot eller tvång måste ha utövats mot barnet för att gär-
ningen ska bedömas som våldtäkt. Barnet behöver inte heller ha 
försatts eller annars befinna sig i ett hjälplöst tillstånd. Vidare avser 
den nya brottsrubriceringen inte bara de fall där gärningspersonen 
aktivt har initierat den sexuella handlingen utan även sådana fall 
där barnet självt tagit initiativ till den. Regeringens proposition är 
mycket tydlig med att lagen inte ska lämna något utrymme för dis-

4 Däremot framgår av regeringens proposition att om gärningsmannen själv har för-
satt offret i ett sådant tillstånd torde det ofta påverka bedömningen av gärningens 
straffvärde i en skärpande riktning (prop. 2004/5:45 s. 52).
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kussioner om frivillighet eller huruvida barnet självt kan ha med-
verkat till den sexuella handlingen (prop. 2004/05:45). 
 De typer av sexuella handlingar som täcks av bestämmelsen 
handlar även här om antingen ”samlag” eller ”annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständighe-
ter i övrigt är jämförlig med samlag”, det vill säga samma typer av 
handlingar som regleras av BrB 6 kap. 1 §. 
 Principiellt ska således alla samlag med barn under 15 år och 
andra sexuella handlingar som är jämförliga med samlag (t.ex. 
orala och anala samlag liksom handlingar vid vilka föremål eller 
fingrar förs upp i underliv eller anus) bedömas som våldtäkt mot 
barn, oavsett gärningspersonens tillvägagångssätt. Många av de 
gärningar som faller in under den nya bestämmelsen om våldtäkt 
mot barn skulle före år 2005 ha rubricerats som sexuellt utnytt-
jande av underårig eller grovt sexuellt utnyttjande av underårig 
enligt den tidigare lydelsen i BrB 6 kap. 4 §. Förändringen rör inte 
bara fall där offret varit under 15 år utan också de fall där barn 
i åldern 15—17 år har blivit utsatta av sina föräldrar eller andra 
vårdnadshavare. 

Utökning av gruppen som anses ha ställning som 
vårdnadshavare
Vidare innebär 2005 års lag också en skillnad jämfört med tidigare 
med avseende på vilka som kan dömas till ansvar som vårdnads-
havare. Med vårdnadshavare och liknande avser lagstiftningen 
numera även personer som ingår i familjekretsen eller annars står 
barnet mycket nära utan att de nödvändigtvis deltar i barnets fost-
ran eller har något direkt ansvar för barnets omvårdnad. Jämfört 
med de tidigare bestämmelserna om sexuellt utnyttjande av un-
derårig, då man ställde krav på just delaktighet i barnets fostran 
eller direkt ansvar för barnets omvårdnad, innebär således den nya 
bestämmelsen en viss utökning av den personkrets som omfattas 
av bestämmelserna. Enligt lagstiftaren kan den nya lagstiftningen 
omfatta exempelvis en pojkvän eller särbo till barnets mamma el-
ler mammans nya sambo i en situation där barnet bor med sin 
pappa men blir sexuellt utnyttjat vid besök hos mamman (prop. 
2004/05:45). 

Vissa undantag från barns absoluta skydd mot 
sexuella handlingar
Det finns vissa undantag från det absoluta skydd mot sexuella 
handlingar som barn får i 2005 års lagstiftning. Motiven till detta 
är flera. I propositionen diskuterar man bland annat att särregle-
ringen av våldtäkt mot barn ofrånkomligen innebär en inskränk-
ning i ungdomars rätt till sexuellt självbestämmande, och man 
ville därför skapa ett utrymme i lagen för att kunna ta hänsyn till 



33

Brå rapport 2011:6

omständigheter som gör att sexuella handlingar kan anses som 
mindre grova (prop. 2004/05:45). De omständigheter som lagstif-
taren menar ska kunna ligga till grund för en mildare bedömning 
är barnets ålder, mognad, utveckling samt måttet av frivillighet 
och ömsesidighet (ibid.). De fall där lagstiftaren har föreställt 
sig att detta utrymme ska kunna användas är fall där barnet har 
uppnått tonåren och den sexuella handlingen har varit ömsesidig, 
gemensamt planerad och dessutom har föregåtts av en kärleksrela-
tion. Den sexuella handlingen ska ha varit helt frivillig från bådas 
sida och inte inneburit något övergrepp på den minderåriga par-
ten. Enligt lagstiftaren kan det i dessa fall finnas skäl att bedöma 
gärningen som sexuellt utnyttjande av barn enligt BrB 6 kap. 5 § i 
stället för våldtäkt mot barn (ibid.). 
 När man bedömer att den brottsliga handlingen kan rubriceras 
som sexuellt utnyttjande av barn finns det också vissa omstän-
digheter som kan aktualisera den så kallade ansvarsfrihetsregeln 
som infördes i 6 kap. 14 § brottsbalken i samband med 2005 års 
lagstiftning. Omständigheterna för att denna regel kan bli aktuell 
är att den yngre parten är nära gränsen för sexuellt självbestäm-
mande, det vill säga 15 år, och att den andra parten endast är obe-
tydligt äldre och på samma mognadsnivå. Enligt lagstiftaren ska i 
dessa fall handlingen inte innebära något straffrättsligt ansvar för 
sexuellt utnyttjande av barn (prop. 2004/05:45).5 Intentionen är 
emellertid att denna regel ska tillämpas mycket restriktivt (jfr DS 
2007:13).  

Förlängd preskriptionstid respektive ökade möjligheter 
att döma för brott som begåtts utomlands
Ytterligare två förändringar i lagstiftningen handlar dels om änd-
ringar i brottsbalkens bestämmelser om preskriptionstiden beträf-
fande grövre sexualbrott mot personer under 18 år, dels om en 
förändring i vad som krävs för att svenska domstolar ska kunna 
döma svenska medborgare för allvarligare sexualbrott mot perso-
ner under 18 år som har begåtts i andra länder än Sverige. 
 Sedan den 1 april 2005 börjar preskriptionstiden för grövre 
sexualbrott mot personer under 18 år räknas först från det att 
barnet fyllt 18 år och inte från det att brottet begåtts (prop. 
2004/5:45). Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn är tio år och 
för grov våldtäkt mot barn är den 15 år.  

5 Denna ansvarsfrihetsregel ersatte en så kallad åtalsprövningsregel, som enligt 
den tidigare lagstiftningen innebar att åklagaren inte skulle väcka åtal för sexuellt 
utnyttjande av underårig, försök till sexuellt utnyttjande av underårig eller sexuellt 
ofredande om skillnaden i ålder och utveckling mellan den som begått gärningen 
och barnet var ringa och om inte åtal var påkallat ur allmän synpunkt (prop. 
2004/5:45).  
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 I frågan om möjligheterna för svenska domstolar att döma 
svenska medborgare som utomlands begått sexualbrott mot barn 
var det före 2005 års lag ett krav i de allra flesta fall att handling-
arna också var straffbara i det land där de begicks. I och med 2005 
års lagändring tog man bort detta krav på så kallad dubbel straff-
barhet för flera typer av sexualbrott mot personer under 18 år, 
inklusive våldtäkt och våldtäkt mot barn av normalgraden samt 
även försöksbrotten. Det innebär till exempel att man sedan 2005 
kan bli dömd av en svensk domstol för våldtäkt mot barn enligt de 
svenska lagbestämmelserna även om man har begått brottet i ett 
land där gärningen inte är straffbar.

Sammanfattning 
År 1995 fanns det ett visst särskilt skydd mot grövre sexualbrott 
för personer under 18 år genom bestämmelsen om sexuellt utnytt-
jande av underårig, men kraven för att döma för våldtäktsbrott 
mot barn var i princip desamma som för våldtäktsbrott mot vuxna 
när det gällde typ av handlingar och typ av omständigheter. De 
sexuella handlingar som medförde ett straffansvar för våldtäkt ut-
vidgades genom en lagändring år 1998, men likabehandlingen av 
barn och vuxna med avseende på just våldtäktsbrottet kvarstod 
fram till 2005 års lagändring. Den nya lagen från 2005 innebar 
flera förändringar avseende våldtäktsbrottet, såsom detta definie-
ras i BrB 6 kap. 1 §, bland annat sänkta krav på hot och våld och 
införande av ett straffansvar för våldtäkt för den som utnyttjar att 
offret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. En mycket viktig föränd-
ring som infördes med den nya lagen var att den ersatte bestäm-
melsen om sexuellt utnyttjande av underårig (BrB 6 kap. 4§) med 
en helt ny våldtäktsbestämmelse, som innebär ett straffansvar för 
våldtäkt mot barn för personer som genomför samlag eller andra 
med samlag jämförliga handlingar med barn under 15 år, oavsett 
deras tillvägagångssätt. Bestämmelsen gäller även för barn i åldern 
15–17 år, där de sexuella handlingarna har genomförts av en för-
älder eller annan vårdnadshavare.  
 På ett mer övergripande plan har lagändringarna sedan 1995 
inneburit att fler brottshändelser kommit att rubriceras som våld-
täkt, i synnerhet med hänsyn till de omständigheter som råder 
kring brotten. Sett till sexualbrottslagstiftningen som helhet är det 
dock inte frågan om någon egentlig utvidgning av det straffbara 
området (Asp 2010).6 Förändringarna handlar i huvudsak om en 
upprubricering av handlingar som även tidigare varit kriminalise-
rade. I huvudsak handlar det om att de allvarligaste fallen av sexu-

6 Den nya lagstiftningen innebär dock vissa utvidgningar av det kriminaliserade om-
rådet, till exempel när det gäller köp av sexuella handlingar av 15—17-åringar som 
inte sker under rena prostitutionsförhållanden (prop. 2004/05:45, DS 2007:13). 



35

Brå rapport 2011:6

ellt tvång respektive sexuellt utnyttjande har flyttats över och nu-
mera rubriceras som våldtäkt. Förutom att lagstiftaren med denna 
förskjutning vill markera en förändrad syn på brotten är den stora 
skillnaden jämfört med den tidigare sexualbrottslagstiftningen att 
många brottsliga handlingar i och med omrubriceringen har fått 
ett högre straffvärde.       

Tre förändringar av särskilt intresse
För att kunna analysera om och på vilket sätt lagstiftningsföränd-
ringarna kan ha påverkat vilka typer av anmälda sexuella över-
grepp som polisen registrerar som våldtäktsbrott är det viktigt 
att identifiera ett begränsat antal faktorer som kan förväntas ha 
påverkats på ett mätbart sätt. I detta syfte har följande tre föränd-
ringar ansetts vara av särskilt intresse: 

Från vanmäktigt tillstånd förorsakat av gärningspersonen till 
utnyttjande av hjälplöst tillstånd 
I våldtäktslagstiftningen från mitten av 1990-talet jämställdes våld 
med att ha försatt offret i vanmakt, till exempel genom alkohol 
eller droger. I 2005 års lagstiftning formulerades lagstiftningen om 
så att våldtäktsbestämmelsen nu gäller alla gärningar som innebär 
en kränkning som är jämförlig med den som uppstår vid samlag 
och som har genomförts genom att otillbörligt utnyttja att offret 
befunnit sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd, oavsett hur offret har 
hamnat i detta tillstånd. Förändringen gäller i första hand för barn 
i åldern 15–17 år, eftersom det för barn under 15 år sedan 2005 
inte finns några krav på förekomst av vare sig våld, hot eller ett 
hjälplöst tillstånd. 
 Mot bakgrund av denna förändring kan man anta att fall där 
offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd borde utgöra en större 
andel av de registrerade våldtäkterna mot 15–17-åringar efter 
2005 än de gjorde i mitten av 1990-talet.

Ändringar i våldsrekvisitets ställning i den juridiska 
definitionen av våldtäkt
2005 års lagändring har inneburit ett antal viktiga förändringar 
avseende vad som krävs i form av våld eller hot för att en brottslig 
handling ska bedömas vara våldtäkt. För barn under 15 år samt 
för 15–17-åringar där förövaren är en vårdnadshavare till barnet, 
finns sedan den 1 april 2005 inga krav på förekomst av hot eller 
våld för att gärningen ska bedömas som våldtäkt. 
 I fall där offret är över 15 år och förövaren inte är hans eller 
hennes vårdnadshavare eller liknande ställs det sedan 2005 lägre 
krav på graden av våld och hot jämfört med tidigare. 
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 Förväntningen är således att andelen fall som inte inneburit an-
vändning av fysiskt våld eller tvång borde ha ökat bland de brotts-
händelser som polisen registrerat som anmälda våldtäkter.

Utvidgning av de sexuella handlingar som kan innebära ett 
straffrättsligt ansvar för våldtäkt 
Från och med 1998 års lagändring kan vissa typer av sexuella 
övergrepp med föremål och liknande medföra ett straffrättsligt 
ansvar för våldtäkt, givet att de övriga rekvisiten för brottet också 
är uppfyllda. 
 Det skulle innebära en förväntning att andelen fall som inte 
inneburit samlag utan i stället penetrerande övergrepp med före-
mål eller liknande också borde ha ökat bland de brottshändelser 
som polisen registrerat som anmälda våldtäkter.
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En jämförelse av anmälda 
våldtäkter mot personer 
under 18 år 1995 och 2008
Mot bakgrund av de förändringar som våldtäktslagstiftningen 
genomgått sedan mitten av 1990-talet och den stora ökningen i 
polisanmälda våldtäkter under samma period, syftar det här ka-
pitlet till att belysa eventuella förändringar i karaktären av de 
händelser som polisen registrerat som misstänkta våldtäkter mot 
personer under 18 år mellan 1995 och 2008. Analysen utgår från 
de förväntningar som beskrevs i slutet av föregående kapitel och 
behandlar följande tre frågor: 

•	  Har det skett en ökning mellan 1995 och 2008 i andelen fall 
där det finns tecken på att offer i åldern 15–17 år befunnit sig i 
ett hjälplöst tillstånd vid brottstillfället? 

•	  Har det skett en minskning mellan 1995 och 2008 i den grad 
av våldsanvändning som beskrivs i de fall som polisen registre-
rat som misstänkta våldtäkter?

•	  Har det skett en förändring mellan 1995 och 2008 i de typer av 
sexuella handlingar som beskrivs i de fall som polisen registre-
rat som misstänkta våldtäkter? 

För att undersöka dessa aspekter av den anmälda våldtäktsbrotts-
ligheten krävs information som inte finns att hämta i den officiella 
statistiken. Brå har därför gjort särskilda datainsamlingar.

Analysens datakällor
De data som används i analysen avser brottsanmälningar som po-
lisen registrerat under brottskoderna för våldtäkt 1995 och 2008, 
där offret är under 18 år. Materialet avseende 1995 samlades in 
och kodades i samband med en tidigare studie som Brå gjorde om 
våldtäktsbrottsligheten (Brå 2005). En ny datainsamling avseende 
2008 har genomförts i samband med föreliggande studie, med 
syfte att få fram en jämförbar bild av den information kring brot-
ten som varit tillgänglig för polisen i början av brottsutredningen 
när man fattade beslutet att registrera den anmälda brottshändel-
sen som en misstänkt våldtäkt. Av denna anledning har 2008 års 
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datainsamling använt samma datakällor och kodschema som den 
tidigare Brå-studien.
 Materialet innehåller dels polisens första förhör med brottsoff-
ret, där han eller hon beskriver sin minnesbild av händelseförlop-
pet, dels de så kallade fritexterna som finns i polisanmälningarna. 
Dessa fritexter kan innehålla allt från några rader till en längre 
text med en beskrivning av brottet och omständigheter kring brot-
tet. Fritexterna skrivs i samband med anmälningsupptagningen av 
den polis som tar emot en brottsanmälan.

Urvalen och externt bortfall
Urvalen för både 1995 och 2008 bygger på rikstäckande utdrag 
från Brå:s kriminalstatistiska databas. Utdraget för 1995 innehöll 
samtliga anmälda brott som polisen registrerat under brottsko-
derna för fullbordad våldtäkt, oavsett offrets ålder (en totalunder-
sökning). De relevanta polisanmälningarna begärdes sedan in från 
polismyndigheterna, tillsammans med första förhöret med offret. 
Att polisanmälningarna fick begäras in från polismyndigheterna 
ledde till ett externt bortfall på 10 procent för år 1995, bland an-
nat beroende på att vissa av ärendena inte var slutredovisade eller 
var åtkomstskyddade (se Brå 2005). Vidare fanns ett antal fall där 
inget förhör kunde skickas från den berörda polismyndigheten. 
Dessa fall kodades utifrån den information som finns i polisanmä-
lans fritext.
 I nuvarande studie används samtliga anmälningar från 1995 
års material som registrerats som misstänkta fullbordade våld-
täktsbrott och där det framgår att offret var under 18 år.7 Mate-
rialet från 1995 består av totalt 242 anmälningar.
 Utdraget från den kriminalstatistiska databasen för år 2008 
innehöll samtliga polisanmälningar om misstänkta fullbordade 
våldtäktsbrott mot antingen person under 15 år eller person 15–
17 år. Utdraget gav närmare 1 800 polisanmälningar8 (räknat på 
polisens så kallade K-diarienummer9). Därefter gjordes ett syste-

7 Eftersom det i mitten av 1990-talet saknades särskilda brottskoder för sexual-
brott mot personer i åldern 15–17 år är det inte möjligt att skatta hur stor andel 
av det externa bortfallet, bestående av ärenden som inte skickades från polismyn-
digheterna, som kan ha rört sig om anmälda våldtäktsbrott mot personer under 
18 år. 

8 1630 anmälningar avsåg brott mot flickor, 139 brott mot pojkar. 
9 K-diarienumret används i studien som enhet för att avgränsa ett enskilt ”fall”. Det 

är dock viktigt att notera att ett k-diarienummer kan förknippas med ett eller flera 
”anmälda våldtäktsbrott”. Antalet misstänkta våldtäktsbrott i en anmälan beror 
bland annat på hur många offer respektive gärningsmän som anmälan avser, 
samt om anmälan avser ett enda brottstillfälle eller flera brottstillfällen. Om en 
anmälan avser ett fall där offret har blivit utsatt för upprepad brottslighet kan ex-
empelvis ett och samma k-diarienummer förknippas med ett stort antal ”anmälda 
brott”. Den officiella kriminalstatistiken redovisar antalet anmälda brott och inte 
antalet k-diarienummer.  
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matiskt urval av var fjärde anmälan avseende fullbordad våldtäkt 
mot flickor under 15 respektive 15–17 år, samt varannan anmä-
lan avseende fullbordad våldtäkt mot pojkar i samma åldersgrup-
per. Urvalet gav totalt 477 anmälningar. Av dessa visade sig drygt 
fyra procent handla om brott mot personer som var 18 år eller 
över vid brottstillfället och som därmed hade registrerats under 
fel brottskod. Efter att dessa anmälningar hade uteslutits innehöll 
materialet 456 anmälningar. 
 I analyserna har de redovisade siffrorna för år 2008 justerats 
för att ta hänsyn till överrepresentationen i urvalet av fall med 
manliga offer (65 av de 456 anmälningarna i urvalet avsåg man-
liga offer). De redovisade resultaten kan därmed betraktas som 
representativa för ett urval som bygger på var fjärde anmälan om 
fullbordad våldtäkt oavsett offrets kön. 
 För att genomföra jämförelserna mellan 1995 och 2008 har 
materialet indelats i tre åldersgrupper: 0–11 år, 12–14 år och 
15–17 år. Att särskilja gruppen 15–17-åringar var nödvändig 
på grund av de olika våldtäktsdefinitioner som gäller för barn i 
15–17-årsåldern respektive för barn under 15 år. För barnen under 
15 år gjordes ytterligare en indelning på grund av att de situationer 
där barn i olika åldrar utsätts för sexuella övergrepp kan skilja 
sig väldigt mycket åt. Bland de yngsta barnen i materialet är till 
exempel de flesta förövare mycket äldre än offren, och många av 
brotten har dessutom begåtts inom familjen. Här kan man tän-
ka sig att förövarna relativt sällan har behövt använda våld för 
att kunna förgripa sig sexuellt på barnen, inte minst för att den 
sociala närheten och skillnaden i mognadsgrad underlättar olika 
former av manipulation. Bland de äldre barnen har däremot fler 
av de anmälda brotten begåtts både av relativt jämnåriga och av 
tidigare obekanta personer, och någon form av våldsanvändning 
är vanligare i offrens beskrivningar av sin utsatthet. Utifrån en 
översiktlig granskning av datamaterialet från 2008 valdes till slut 
en gränsdragning vid 12 års ålder, eftersom det verkar ske vissa 
viktiga förändringar i karaktären av barnens utsatthet kring just 
den här åldern.10 
 Användningen av denna åldersindelning innebär samtidigt 
att de fall där det inte varit möjligt att fastställa offrets ålder vid 
brottstillfället har fått exkluderas från analyserna. Det handlar om 
16 fall 1995 och 10 fall 2008. Tabell 1 redovisar hur det slutgiltiga 
urvalet av anmälningar fördelar sig över de tre åldersgrupperna 
som används i analysen.

10 Till exempel hade inget av offren som var under 12 år vid brottstillfället blivit 
utsatt för det anmälda brottet av en dåvarande eller före detta pojkvän eller av nå-
gon som hon eller han hade träffat via Internet. Båda dessa grupper av förövare 
står däremot för en icke försumbar andel av brotten mot offren i 12-årsåldern och 
uppåt. Se vidare i nästa kapitel för en fördjupad redovisning av åldersrelaterade 
skillnader i de sexualbrott som beskrivs i 2008 års material. 
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Tabell 1. Antal och andel anmälningar som ingår i studiematerialet efter årtal 
och offrets ålder. a

1995 2008

Offrets 
ålder

Antal polis
anmälningar
(n)

Andel av urva
let för 1995
(%)

Antal polis
anmälningar
(n)

Andel av ur
valet för 2008
(%)

0 –11 år 46 20 110 25
12–14 år 73 32 151 34
15–17 år 107 47 185 42

Totalt 226 100 446 100

a Alla procenttal i rapportens tabeller och figurer har avrundats till det närmaste 
heltalet.

På anmälansnivå finns det inget externt bortfall år 2008, eftersom 
informationen från polisanmälningarnas fritexter numera också 
finns samlad i en databas på Brå:s enhet för statistik. Förhören 
med målsäganden fick dock även här begäras in från Sveriges 21 
polismyndigheter. I tre fjärdedelar av fallen har ett polisförhör 
både genomförts med målsäganden och kunnat kodas. I större de-
len av de fall där ett förhör inte har kodats beror det på att ett se-
parat målsägandeförhör inte har genomförts i ärendet. Det hand-
lar bland annat om fall där ett offer inte har kunnat identifieras för 
att förhöras, där offret har ansetts vara för ung för ett polisförhör 
och fall där offret inte har velat medverka i polisutredningen. Det 
var endast i enstaka fall som ett genomfört målsägandeförhör inte 
kunde skickas till Brå, till exempel på grund av att ärendet inte var 
avslutat eller för att ett videoförhör inte hade skrivits ut. Samtliga 
fall där det saknas ett målsägandeförhör har kodats utifrån den in-
formation som finns i anmälans fritext. Det är betydligt vanligare 
att det inte finns ett målsägandeförhör att tillgå i de fall som rör 
de yngsta barnen, och i dessa fall har materialet kodats utifrån den 
information från anmälaren som polisen har antecknat i anmälans 
fritext. När det gäller fall rörande äldre offer har målsäganden 
själv ofta hörts i samband med upptagningen av anmälan även i de 
fall där ett separat målsägandeförhör inte finns i ärendet. I dessa 
fall är det således främst offrets beskrivning av händelseförloppet 
som stått till grund för det som framgår av fritexten i brottsan-
mälan. 

Internt bortfall
Det finns en stor variation i det interna bortfallet avseende en-
skilda variabler. Anledningen är att både polisanmälningarna och 
förhörsintervjuerna innehåller en varierande mängd information. 
I vissa fall är de mycket utförliga medan de i andra fall är mindre 
informativa (jfr Brå 2005, 2008a). 
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 Anledningarna till att det inte finns särskilt mycket information 
om vissa fall kan variera. I 2008 års material handlar det bland 
annat om fall där anmälan gjorts av en person som misstänker att 
offret kan ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, utan att veta 
exempelvis när, var, på vilket sätt eller av vem, och där offret är 
för ungt för att kunna intervjuas av polisen. Det finns även fall 
av den här typen där man har hållit en förhörsintervju med off-
ret utan att intervjun gett någon information om ett övergrepp. I 
andra fall handlar det om anmälningar som har upprättats efter 
att polisen, till exempel i samband med en annan utredning, har 
hittat bilder där ett barn utsätts för övergrepp, utan att man har 
kunnat fastställa vare sig offrets eller förövarens identitet. Andra 
exempel avser fall där någon har kontaktat polisen och anmält att 
en person, till exempel under ett chattsamtal på internet, har betett 
sig på ett sätt som väckt misstankar om att personen i fråga kan 
ha haft sexuellt umgänge med en minderårig, eller där en person 
anonymt har skrivit till polisen och berättat att han eller hon själv 
har utsatt barn för övergrepp, dock utan att ge några detaljer kring 
de påstådda övergreppen. Fall av dessa olika typer var antingen 
obefintliga eller mycket sällsynta i materialet från 1995, men var 
vanligare i materialet från 2008. Det innebär att materialet från 
2008 innehåller flera fall med väldigt lite information om en kon-
kret brottshändelse. Det gäller i synnerhet för de brott som avser 
de yngsta barnen. Det tyder i praktiken på att polisen i en del fall 
har registrerat anmälningar som misstänkta våldtäkter utifrån ett 
mindre omfattande informationsunderlag år 2008 jämfört med 
1995, särskilt när det gäller misstänkta sexualbrott mot mindre 
barn. 
 Även i de fall där det finns mycket information att tillgå är 
det fortfarande svårt hur man ska tolka att det saknas informa-
tion om vissa variabler. Om det finns en utförlig förhörsintervju 
med en målsägande som detaljerat beskriver händelseförloppet 
kan man ändå inte vara säker på att en avsaknad av information 
om till exempel förekomst av våld alltid innebär att det faktiskt 
inte förekom någon våldsanvändning vid brottstillfället. När den 
målsägande själv inte beskriver någon våldsanvändning ställer för-
hörsledaren sällan en rak fråga till offret som syftar till att fast-
ställa huruvida det har förekommit någon form av hot eller våld. 
Detsamma gäller informationen om huruvida offret befunnit sig i 
ett hjälplöst tillstånd vid brottstillfället och om de sexuella hand-
lingar som offret blivit utsatt för. När det exempelvis inte framgår 
av materialet att ett fullbordat samlag ägt rum, kan man ändå inte 
utesluta att offret blivit utsatt för en sexuell handling av det här 
slaget.
 Sammantaget är det därmed svårt att bedöma hur väl det in-
samlade materialet avspeglar alla detaljer kring det som faktiskt 
har hänt vid de brottstillfällen som föranledde polisanmälningar-
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na. Det innebär att de andelar fall i materialet där det förekommer 
information om olika typer av sexuella handlingar, hot eller våld 
med mera, måste betraktas som minimiskattningar. Men eftersom 
materialet har samlats in och kodats på samma sätt för de två 
studerade åren är utgångspunkten för analysen att materialen från 
de båda åren ändå kan anses ge en jämförbar bild av den informa-
tion som fanns tillgänglig för polisen när man fattade beslutet att 
registrera anmälan som en misstänkt våldtäkt och inte som någon 
annan kategori av sexualbrott, exempelvis sexuellt utnyttjande el-
ler sexuellt övergrepp. 

Analys av förväntade ändringar mot 
bakgrund av lagstiftningen
Som nämnts i kapitlets inledning riktar den jämförande analysen 
fokus på tre centrala aspekter av de anmälda brottshändelserna 
med stark koppling till de ändringar som skett i den juridiska de-
finitionen av våldtäkt sedan mitten av 1990-talet. Dessa aspekter 
är: om offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd vid brottstillfället, 
förekomst av hot eller våld i samband med brottet samt de typer 
av sexuella handlingar som beskrivs i anmälan och förhörsinter-
vjun med offret. 

Förekomst av hjälplöst tillstånd
Som har påpekats i kapitel 2 krävde den gällande våldtäktslag-
stiftningen i mitten av 1990-talet antingen användning av tvång i 
form av hot eller våld, eller att gärningspersonen mot offrets vilja 
hade försatt offret i vanmakt, exempelvis genom alkohol eller dro-
ger. Från och med 2005 ska däremot även den dömas för våldtäkt 
som genomför ett samlag eller jämförlig sexuell handling genom 
att otillbörligt utnyttja att personen befinner sig i ett hjälplöst till-
stånd, till exempel på grund av sömn eller berusning. 
 Förväntningen mot bakgrund av den här förändringen är att po-
lisen, åtminstone bland 15–17-åringar, torde ha rubricerat förhål-
landevis fler fall där offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd vid 
brottstillfället som misstänkta våldtäktsbrott år 2008 jämfört med 
1995. Andelen fall av den här typen bör därför ha ökat bland de 
anmälda våldtäktsbrotten. 
 För att belysa eventuella effekter av den här förändringen i lag-
stiftningen riktas uppmärksamheten mot två omständigheter som 
kan förknippas med att offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, 
nämligen att offret sov respektive att offret var kraftigt berusat vid 
tiden för brottet. 
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Figur 2. Andelen fall där det framgår av materialet att offret var antingen so
vande eller kraftigt berusat vid brottstillfället. Offer i 15–17års ålder. Procent.

Ökning enligt förväntan 
I figur 2 redovisas i hur stor andel av anmälningarna som det fö-
rekommer information om att offer i 15–17 års ålder antingen sov 
eller var kraftigt berusade vid tidpunkt för brottet. Materialet har 
kodats på så sätt att gruppen ”kraftigt berusade” innehåller samt-
liga personer som uppgav sig ha varit kraftigt berusade vid brotts-
tillfället, oavsett om de också beskrev att de sov när övergreppet 
skedde. Som framgår av figuren har det i enlighet med den ovan 
beskrivna förväntningen skett en tydlig ökning i andelen fall där 
det finns information om att offret antingen sov eller var kraftigt 
berusat vid brottstillfället bland offren i 15–17 års ålder, från 18 
procent av fallen 1995 till 30 procent 2008. 

Förekomst av hot och våld
Av kapitel två framgick att det också skedde stora förändringar i 
lagstiftningen mellan 1995 och 2008 när det gäller den grad av hot 
eller våld som krävs för att ett sexualbrott ska uppfylla rekvisiten 
för våldtäkt. Det gäller i synnerhet de fall som rör offer under 15 
år, och det innebär en förväntning att 2008 års material ska inne-
hålla en större andel fall där det inte har förekommit någon form 
av hot eller våld jämfört med materialet från 1995. 

Operationalisering av hot och våld
Vid kodningen av förekomst av hot har hänsyn tagits till om det 
i anmälan eller förhörsintervjun framgår att offret antingen har 
känt sig hotat i samband med brottshändelsen eller har nämnt att 
det förekom ett uttalat hot, med eller utan vapen. 
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 Frågan om vad som juridiskt sett bör betraktas som våld i sam-
band med sexualbrott mot barn har under åren varit föremål för 
diskussion. Redan år 1993 kom två domar från Högsta domstolen 
avseende sexualbrott mot barn i åtta- respektive tioårsåldern, som 
visade på en vilja att särskilja mellan vad som borde anses som ett 
utövande av våld i situationer där en vuxen begår ett sexualbrott 
mot ett barn och vad som generellt skulle anses som våld i en si-
tuation där både offret och förövaren är vuxna. Tillsammans fast-
ställde de två domarna att det så kallade våldsrekvisitet för våld-
täkt kunde anses vara uppfyllt, i det ena fallet av det hindrande av 
ett barns rörelsefrihet som en vuxen mans kroppstyngd ovanpå 
barnet innebär, och i det andra fallet av att man hållit fast barnet 
med ett grepp runt hans eller hennes midja (prop. 1997/98:55, se 
även Åklagarmyndigheten 2007).
 För den här studiens ändamål har huvudsyftet inte varit att 
strängt försöka följa den juridiska definitionen av vad som är att 
betrakta som våld mot barn i olika åldrar, bland annat på grund 
av att materialet inte tillåter den typen av gränsdragningar som då 
skulle fordras. I stället har syftet varit att använda en operationa-
lisering av våldsbegreppet som gör det möjligt att jämföra före-
komst av våld såväl mellan offer i olika åldersgrupper som mellan 
studiens två mätpunkter. Det innebär att samma operationalise-
ring av våldsbegreppet har använts för offren som är femton år 
eller äldre som för dem som är under femton år. En förekomst av 
fysiskt våld har kodats om offret blivit utsatt för alltifrån knuffar 
eller lättare slag till om offret blivit utsatt för kraftigare slag, stryp-
tag eller skador orsakade av någon form av vapen. Detsamma gäl-
ler om det framgår att offret har blivit omkulldraget, fasthållet, 
ned- eller uppressat eller om gärningspersonen har försökt bända 
isär offrets ben eller liknande (jfr Brå 2005, 2008a).
 Figur 3 redovisar resultaten av jämförelsen mellan de två åren 
för respektive åldersgrupp. En mer detaljerad redovisning i tabell-
form finns i bilagan, tabell 5.



45

Brå rapport 2011:6

Figur 3. Andelen fall där det framgår att offret blivit utsatt för hot eller våld i 
samband med det anmälda brottet. Efter offrets ålder och årtal. Procent.

Minskad andel fall med tecken på hot och våld år 2008
Det framgår av figuren att det har skett en mycket markant minsk-
ning mellan 1995 och 2008 i andelen fall där det förekommer en 
beskrivning av någon form av hot eller våld mot offret. Bland de 
yngsta offren (0–11 år) fanns en beskrivning av den här typen i 54 
procent av fallen i materialet från 1995, jämfört med 15 procent 
av fallen år 2008. Bland offren i åldern 12–14 år har andelen fall 
där det förekommer en beskrivning av någon form av hot eller våld 
minskat från 59 procent till 33 procent, och bland 15–17-åring-
arna handlar det om en minskning från 64 procent till 52 procent. 
 Bland de äldsta barnen (15–17 år), där minskningen i andelen 
fall där offret utsatts för hot eller våld är mindre, visar en när-
mare granskning av materialet att andelen fall där det förekommer 
tecken på grövre hot eller våld har minskat mer tydligt. Andelen 
fall där det förekommit ett hot med någon form av vapen eller till-
hygge har exempelvis minskat från 8 procent av fallen år 1995 till 
endast 1 procent år 2008. Likaså har andelen fall där materialet 
innehåller information om att offret lidit någon form av fysisk ska-
da i samband med brottet också minskat. Bland de 15–17-åringar 
som uppgett att de blivit utsatta för våld i samband med brotts-
händelsen har andelen där det också finns en beskrivning av någon 
form av fysisk skada (inklusive såväl ömhet som synliga skador11) 
minskat med mer än en tredjedel, från 29 procent år 1995 till 19 
procent 2008. Bland 0–14-åringarna handlar det om en minskning 
från 27 procent av de fall där offret blivit utsatt för våld år 1995 
till 11 procent 2008.

11 De synliga skadorna kan vara allting från blåmärken och rodnader till grövre 
skador som blödande sår. 
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Förändringarna ligger i linje med förväntan
Resultaten visar att det under perioden har skett en tydlig för-
ändring i strukturen av den sexualbrottslighet som polisen har re-
gistrerat under brottskoderna för våldtäkt. Det är i dag en större 
andel fall där det inte förekommer några tecken på att offret blivit 
utsatt för hot eller våld i samband med brottshändelsen. Det är 
precis detta mönster som man skulle förvänta sig mot bakgrund av 
våldsrekvisitets förändrade ställning i förhållande till den juridiska 
definitionen av våldtäkt. Förändringen i våldsrekvisitets ställning 
har varit som störst med avseende på offer under 15 år, där före-
komst av hot eller våld helt har utmönstrats från rekvisiten för 
våldtäktsbrottet av normalgraden. Därför kan man förvänta att 
minskningen i andelen fall där det framgår att det förekommit hot 
eller våld skulle vara större i den gruppen jämfört med fall rörande 
15–17 åringar. Även i detta avseende ligger förändringen mellan 
1995 och 2008 mycket väl i linje med förväntningarna.

De sexuella handlingar som beskrivs i materialet
I det här avsnittet jämförs materialen från 1995 och 2008 med 
avseende på de sexuella handlingar som skett i samband med 
brottshändelsen, enligt beskrivningarna i polisanmälningarna och 
polisförhören. Det handlar således om den information om sexu-
ella handlingar som var tillgänglig för polisen antingen redan vid 
anmälningstillfället eller efter det att polisen hade hållit ett första 
förhör med den målsägande. 
 Samtliga sexuella handlingar som beskrivs i anmälan och mål-
sägandeförhöret har antecknats, från sexuell beröring av offrets 
bröst eller andra kroppsdelar till vaginalt, analt och oralt samlag 
respektive penetrerande övergrepp med fingrar eller föremål. 
 I rättsliga sammanhang har olika typer av sexuella handlingar 
en inbördes ordning av allvarlighetsgrad, som motsvaras av sti-
gande straffskalor ju mer samlagslikt övergreppet har varit (jfr Lu-
cas 2010). Vid databearbetningen har de olika sexuella handlingar 
som beskrivs i materialet rangordnats i enlighet med denna inbör-
des ordning och med utgångspunkt i den juridiska definitionen av 
våldtäkt som framgick av brottsbalken år 1995. Högst upp på den 
juridiska allvarsskalan kommer vaginalt, analt och oralt samlag. 
Därefter följer penetrerande övergrepp med fingrar eller föremål, 
handlingar som först med 1998 års lagändring juridiskt sett kom 
att betraktas som innebärande en kränkning jämförbar med den 
som kan uppstå vid samlag. Andra former av sexuell beröring, 
till exempel av offrets bröst samt icke-penetrerande beröringar av 
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offrets könsorgan, har slagits ihop och finns längre ner på allvars-
skalan.12 
 Varje anmälan har kodats i den kategori som motsvarar den 
beskrivna sexuella handling som i respektive fall ligger högst på 
den juridiska allvarsskalan. Det innebär till exempel att ett fall där 
offret beskriver såväl sexuell beröring som ett penetrerande över-
grepp med finger eller föremål samt även ett övergrepp motsvaran-
de oralt samlag har kodats som tillhörande kategorin ”oralt/vagi-
nalt/analt samlag”. I de fall där det framgår av materialet att offret 
”blivit våldtagen” eller ”haft sex” med gärningsmannen, utan att 
det framgår mer specifikt vilket innehåll målsägande lägger i dessa 
begrepp, har dessa kodats som ”oralt/vaginalt/analt samlag”. I de 
fall där det över huvud taget saknas en beskrivning av en sexuell 
handling har anledningen till detta också kodats. Denna informa-
tion finns i bilagan, tabell 6. 
 Figurerna 4a, 4b och 4c redovisar resultaten av jämförelsen 
mellan de två studieåren för respektive åldersgrupp. I och med 
att penetration med fingrar eller föremål flyttades in i våldtäkts-
bestämmelsen först 1998 kan man förvänta sig att andelen fall 
där denna typ av handlingar är den mest allvarliga sexuella hand-
lingen sett ur ett juridiskt perspektiv borde ha ökat i samtliga 
åldersgrupper. I övrigt fanns inte förväntningar på några större 
förskjutningar i materialet mellan 1995 och 2008, detta eftersom 
man i förarbetena till 2005 års lag tydliggjorde att inga större för-
ändringar var tänkta jämfört med 1998 med avseende på vilka 
sexuella handlingar som ska anses uppfylla rekvisiten för våldtäkt. 

 

12 Det ingår ingen värdering i denna rangordning avseende vad som ska anses som 
grova respektive mindre grova sexuella övergrepp. Som har beskrivits av Lucas 
(2010) kan den här typen av allvarsskala endast till viss del sägas spegla hur 
traumatiskt ett övergrepp kan ha upplevts av offret, och det är många fler faktorer 
än övergreppets sexuella innehåll som också spelar in och avgör hur svårt trau-
mat blir (ibid.). 
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Figurer 4a, 4b och 4c. Andelen fall där det framgår att offret blivit utsatt för 
olika typer av sexuella handlingar. Efter ålder och årtal. Procent.

Figur 4a

Figur 4b

Figur 4c13

13 Obs: I diagrammet för 15–17-åringarna saknas av utrymmesskäl etiketter som 
anger i hur många procent av fallen för respektive år som den juridiskt sett 
grövsta sexuella handlingen var ”sexuell beröring”. Det handlar om två procent av 
fallen såväl 1995 som 2008. Se vidare bilagan, tabell 6.
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Skillnaderna störst bland de yngsta offren
Det framgår av figurerna att de tydligaste skillnaderna mellan 
1995 och 2008 återfinns i den delen av materialet som avser de 
yngsta barnen (0–11 år). För det första visar figur 4a att 2008 års 
material innehåller en mycket större andel fall där det inte finns 
någon information som specificerar en sexuell handling. Bland fal-
len som rör 0–11-åriga offer saknades år 2008 information om 
en sexuell handling i närmare 40 procent av fallen, jämfört med 
drygt 20 procent år 1995. För det andra visar figuren att knappt 
40 procent av de fall som år 2008 registrerades som misstänkta 
våldtäkter mot 0–11-åringar innehåller en beskrivning av ett oralt, 
vaginalt eller analt samlag, jämfört med drygt 60 procent år 1995. 
 Andelen fall där det inte finns en sexuell handling beskriven är 
mycket mindre i de två äldre offergrupperna (12–14 respektive 
15–17 år) och skillnaderna mellan de två studieåren är också min-
dre. Bland 12–14-åringarna är det i stort sett ingen förändring 
mellan 1995 och 2008 i andelen fall där det saknas information 
om en sexuell handling, och bland 15–17-åringarna har denna 
andel till och med minskat något under studieperioden. Bland 
12–14-åringarna förekommer en beskrivning av ett oralt, vaginalt 
eller analt samlag i en något mindre andel av fallen år 2008, även 
om skillnaden mellan de två åren inte är särskilt stor (77 respek-
tive 70 procent). Det finns ingen skillnad för offergruppen 15–17 
år (82 procent såväl 1995 som 2008).

Små ändringar i förväntad riktning bland 12–17-åringar
I båda de äldre offergrupperna (12–14 respektive 15–17 år) fram-
träder en ökning i andelen fall där den beskrivna sexuella hand-
lingen som ligger högst på den juridiska allvarsskalan är ett pene-
trerande övergrepp med fingrar eller föremål. Fall av den här typen 
svarar för en relativt liten andel av anmälningarna i båda grup-
perna men ökningen är inte obetydlig – från fyra till tio procent av 
anmälningarna bland 12–14-åringar och från en till fyra procent 
av anmälningarna bland 15–17-åringarna. Som nämndes i slutet 
av kapitel 2 är detta ett förväntat resultat mot bakgrund av 1998 
års lagändring. Bland de yngsta barnen fanns det en jämförelsevis 
stor andel fall av den här typen redan i mitten av 1990-talet (11 
procent). Däremot finns det inga tecken på en ökning i andelens 
storlek under den studerade perioden.

Tydlig indikation på ändringar i polisens beteende vid 
registrering av brott mot de yngsta offren
Ett resultat som inte kunde förväntas mot bakgrund av lagstift-
nings-förändringarna är den stora ökningen i andelen fall i den 
yngsta åldersgruppen där det antingen inte finns någon beskriv-
ning av en sexuell handling, eller där den beskrivna sexuella hand-
lingen stannar vid någon form av icke-penetrerande sexuell berö-
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ring. Andelen anmälningar av den här typen som rör offer i åldern 
0–11 år har ökat från mindre än 30 procent i materialet från 1995 
till över 50 procent år 2008. Eftersom denna förändring i struk-
turen av den anmälda våldtäktsbrottsligheten mot 0–11-åringarna 
inte kan förstås utifrån förändringar i lagstiftningen handlar den 
sannolikt om en förändring i polisens praxis när det gäller vilka 
typer av fall som registreras under brottskoderna för våldtäkt mot 
yngre barn. En rimlig tolkning är att polisen, i de fall där det inte 
finns tillräckligt mycket information för att kunna bedöma vilken 
specifik typ av sexualbrott som har begåtts, oftare registrerar an-
mälningar som misstänkta våldtäkter år 2008 jämfört med 1995. 

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultaten från jämförelsen att det har 
skett tydliga förändringar i vilka typer av brottshändelser som 
polisen registrerar som misstänkta våldtäkter sedan mitten av 
1990-talet. De flesta av de förändringar som har kunnat redovisas 
utifrån en jämförelse av omständigheter med stark koppling till 
ändringar i lagstiftningen kan direkt kopplas till de förväntningar 
som beskrivits i slutet av föregående kapitel. Karaktären hos de 
sexualbrott som beskrivs i 2008 års anmälningar avspeglar den 
utökade spännvidden av sexuella handlingar och de förändrade 
omständigheter vid brottet som enligt lagstiftarens intentioner nu-
mera ska regleras under rubriceringen våldtäkt.
 Bland 15–17-åringar har det skett en ökning i andelen fall där 
det finns tecken på att offret vid brottstillfället rimligtvis kan anses 
ha varit i vad lagstiftningen definierar som ett hjälplöst tillstånd, 
samtidigt som andelen fall där det förekommer en beskrivning av 
att offret blivit utsatt för hot eller våld i samband med händel-
sen har minskat. Det senare gäller också för de registrerade våld-
täktsbrotten mot barn under 15 år. Bland de fall där det finns en 
beskrivning av att det förekommit hot eller våld finns en tydlig 
minskning i andelen fall där det handlar om grövre former av hot 
eller om våld som inneburit fysiska skador. 
 Förändringarna innebär att det inte utan vidare går att jämföra 
den anmälda våldtäktsbrottsligheten under senare delen av 00-ta-
let med den från 1990-talet. Förändringarna innebär också att det 
utifrån statistiken över anmälda brott inte går att göra menings-
fulla uttalanden om våldtäktsbrottslighetens utveckling under den 
här perioden. I linje med de förändringar som skett i våldtäktsde-
finitionen har statistiken blivit en indikator på olika kategorier av 
brottshändelser mellan mitten av 1990-talet och andra delen av 
00-talet.
 Ett intressant resultat är att analysen också visar tecken på för-
ändringar som inte i första hand kan hänvisas till de beskrivna 
ändringarna i lagstiftningen utan som snarare tyder på en föränd-
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ring i polisens registreringspraxis, åtminstone när det gäller fall 
rörande sexualbrott mot de yngsta barnen. 
 Något tillspetsat skulle det kunna tolkas som att polisen nume-
ra oftare registrerar anmälda brott mot yngre barn som misstänkta 
våldtäkter om man är osäker på detaljerna i vad som faktiskt har 
hänt, och om det finns en möjlighet att gärningarna kan falla in 
under våldtäktsdefinitionen – det vill säga om det inte finns infor-
mation som visar att det uppenbarligen inte är just våldtäkt det 
handlar om. Det är en förskjutning som åtminstone delvis verkar 
ha skett oberoende av de förändringar som den juridiska våld-
täktsdefinitionen genomgått under perioden. Samtidigt kan effek-
ten av förskjutningen ha förstärkts av den utvidgade definitionen 
av våldtäkt, som gör det svårare att i början av en polisutredning 
identifiera fall som inte kan tänkas falla in under den juridiska 
våldtäktsdefinitionen. 
 Det måste understrykas att det utifrån det insamlade materialet 
inte går att säga hur mycket av ökningen i de misstänkta våldtäkts-
brotten som kan bero på den ändrade våldtäktsdefinitionen res-
pektive eventuella ändringar i polisens registreringsrutiner och hur 
mycket som kan bero på andra faktorer, exempelvis en ökad an-
mälningsbenägenhet respektive en faktisk ökning i omfattningen 
av grövre sexualbrott mot barn. Det skulle exempelvis vara viktigt 
att veta vilka typer av brott som polisen tidigare registrerat under 
brottskoderna för bland annat sexuellt utnyttjande, och det saknas 
material från mitten av 1990-talet som möjliggör den typen av 
jämförelse. 
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Polisanmälda våldtäkter 
mot personer under 18 år 
– en aktuell kunskapsbild 
för år 2008
Utgångspunkten för detta kapitel är att ge en mer ingående bild 
av den polisanmälda våldtäktsbrottsligheten mot barn och ungdo-
mar i slutet av 00-talet än vad som är möjligt att göra utifrån den 
officiella kriminalstatistiken. Resultaten i det föregående kapitlet 
visar att strukturen i den anmälda våldtäktsbrottsligheten har för-
ändrats i flera avseenden sedan mitten av 1990-talet, vilket gör det 
angeläget med en aktuell bild av vad det är för slags händelser som 
i dag utgör våldtäkter mot barn i den officiella kriminalstatistiken. 
 Det övergripande syftet är att ge en fördjupad kunskap om de 
situationer som beskrivs i den polisanmälda våldtäktsbrottslighe-
ten mot barn. Särskilt fokus har lagts vid att skildra relationerna 
mellan förövare och offer i olika åldrar men kapitlet beskriver 
också mönster i polisanmälningarna avseende exempelvis brotts-
plats, upprepad utsatthet samt förekomst av våld och alkohol. 
Redovisningen bygger på en analys av 446 polisanmälningar gäl-
lande fullbordad våldtäkt mot personer under 18 år från år 2008, 
vilket kan anses som ett representativt urval av de närmare 1 800 
barnvåldtäktsanmälningar som registrerades det året.14

 Att utgå från polisanmälda brott och de beskrivningar av 
brottshändelsen som finns tillgängliga i första förhöret med den 
målsägande och i polisens fritexter innebär en rad begränsningar 
när det gäller vilka tolkningar och slutsatser som är möjliga att 
göra utifrån materialet. Framför allt är det viktigt att betona att de 
beskrivningar av barns och ungdomars utsatthet för sexuellt våld 
som låter sig göras utifrån polisanmälda våldtäkter endast belyser 
en liten, och troligen inte representativ, del av den faktiska sexual-
brottsligheten mot barn. Genom studier där man har frågat vuxna 
om deras utsatthet för sexuella övergrepp under barndomen har 
forskning kunnat visa att de allra flesta sexuella övergrepp aldrig 
kommer till polisens kännedom (Priebe och Svedin 2008, Lalor 

14 Se kapitlet En jämförelse av anmälda våldtäkter mot personer under 18 år 1995 
och 2008 för en noggrannare beskrivning av urvalsförfarande och materialet som 
helhet.
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och McElvaney 2010). Vidare är det rimligt att anta att olika typer 
av övergrepp anmäls till polisen av olika anledningar och i olika 
utsträckning (Brå 2006, Brå 2005). Det finns således en osäker-
het kring hur mörkertalet fördelar sig, som gör att det inte går att 
använda resultaten för att dra slutsatser om mönster i den faktiska 
våldtäktsbrottsligheten. Däremot går det, som tidigare nämnts, att 
hitta olika mönster i polisanmälningarna. 
 En annan viktig begränsning handlar om att förhören och 
fritexterna har gjorts i syfte att utreda en brottsmisstanke och inte 
för ett forskningsändamål. Det innebär att även om materialet 
som helhet är rikt på beskrivningar av själva brottshändelserna, 
så finns det många frågor kring de anmälda sexuella övergrep-
pen som materialet inte ger svar på. Förhören och fritexterna ger 
exempelvis sällan information om offrens och förövarnas socio-
ekonomiska situation, tidigare utsatthet och andra faktorer som 
tidigare forskning visar kan ha betydelse för risken att utsättas 
för eller begå sexualbrott (se t.ex. Priebe och Svedin 2009, Gru-
bin 1998).15 Även när det gäller själva brottshändelsen varierar 
mängden och kvaliteten på den information som går att få fram 
från förhören och fritexterna. Det finns ett bortfall rörande ex-
empelvis uppgifter om upprepad utsatthet16 och förekomst av 
våld, men även rörande uppgifter om relationen mellan offret och 
gärningsmannen och gärningsmannens ålder. Som framgår av fö-
regående kapitel är det interna bortfallet särskilt stort bland de 
yngsta offren. Redovisningen utgår från den information som varit 
tillgänglig och det går inte att utesluta att de beskrivna andelarna 
eller mönstren skulle ha sett delvis annorlunda ut om det interna 
bortfallet varit mindre.    
 Om man tar hänsyn till de begränsningar som finns i materialet 
kan studien bidra med värdefull kunskap om sexuella övergrepp 
mot barn och ungdomar. Till exempel har tidigare forskning som 
grundat sig på polisanmälda våldtäkter mot vuxna kvinnor visat 
att denna typ av datamaterial ofta är tillräckligt variationsrikt för 
att nyansera och tänja på de stereotypa föreställningar som be-
gränsar den samhälleliga förståelsen av våldtäkt (se t.ex. Stanko 
och Williams 2009). Vidare kan studier som bidrar till att vidga 
kunskapen om våldtäkt mot barn och ungdomar ge samhället 
bättre möjligheter till att skapa förutsättningar för att offer får det 
stöd som de har rätt till.

15 I och med att studien i huvudsak bygger på offrens berättelser saknas uppgifter 
om förövaren särskilt ofta. Samtidigt som det kan ses som en styrka att offrens 
erfarenheter synliggörs har kritik riktats mot att förövarna ofta osynliggörs i denna 
typ av material. Ett exempel på när denna obalans uppfattas som problematisk 
gäller förövarnas respektive offrens berusning (se Lovett och Horvath 2005). 

16 Utifrån kunskap om hur svårt och krävande det kan vara att berätta om utsatt-
het för sexualbrott är det rimligt att anta att vissa anmälningar som beskriver en 
engångshändelse i själva verket kan handla om upprepade brott.



54

Brå rapport 2011:6

Utsatthet i olika typer av relationer och 
åldersgrupper 
Sexualbrott mot barn är ett mycket komplext område som kan bely-
sas ur en rad olika aspekter. Mot bakgrund av den stora ålderssprid-
ningen i materialet, som täcker alltifrån spädbarn till ungdomar i 
sena tonåren, med allt vad det innebär i form av sociala relationer 
och arenor, har offrets ålder använts som en grundläggande enhet 
i analysen. Redovisningen utgår från samma åldersindelning bland 
offren som i det föregående kapitlet: 0–11 år, 12–14 år samt 15–17 
år. Utifrån denna åldersindelning tar redovisningen fasta på aspek-
ter som tidigare forskning har framhållit som viktiga för att kunna 
sätta sexualbrott mot barn och ungdomar i ett vidare sammanhang. 
 En av dessa aspekter rör relationen mellan offer och förövare. 
Utifrån tidigare forskning är det känt att sexualbrott mot barn i 
huvudsak begås av familjemedlemmar och andra bekanta till off-
ret men i viss mån även av personer som offret sedan tidigare är 
helt obekant med (Grubin 1998, Finkelhor 2009). Redovisningen 
bygger på fyra övergripande relationskategorier: familj och släkt, 
dåvarande eller före detta pojkvänner17, vänner och övriga be-
kanta samt tidigare obekanta personer. Dessa kategorier är i för-
sta hand tänkta att spegla olika typer av sociala band och grader 
av närhet. Ytterligare en femte relationskategori har brutits ut i 
materialet, nämligen anmälningar som rör brott som begåtts av 
en person som den målsägande har träffat via internet. Denna 
kategori överlappar med de andra relationskategorierna men den 
särredovisas för att kunna uppmärksamma betydelsen av internet 
som social kontaktyta när det gäller utsatthet för sexuellt våld. 
 Ett annat viktigt kunskapsbidrag från tidigare forskning hand-
lar om att sexualbrott mot barn begås såväl av vuxna som av an-
dra barn och ungdomar (Svedin och Priebe 2004, Finkelhor 2009). 
I linje med denna kunskap kan det också vara värdefullt att göra 
en uppdelning mellan brott där offer och gärningsperson är rela-
tivt jämnåriga och brott där förövaren är betydligt äldre än offret. 
Denna uppdelning handlar också om ett sätt att operationalisera 
en central aspekt av de maktförhållanden som särskiljer många 
sexualbrott mot barn från andra typer av sexualbrott, nämligen 
skillnaden i mognadsnivå mellan förövaren och offret.18 Den här 
skillnaden har stor betydelse för bland annat förövarens möjlighe-
ter att manipulera potentiella offer och utnyttja sitt maktövertag 
för att förgripa sig sexuellt på offret. Vidare har tidigare forskning 

17 I materialet förekommer endast ett fall där en flickvän anmälts för brottet varför vi 
inte behandlar kategorin som könsneutral. 

18 Med detta inte sagt att det inte finns andra former av maktrelationer mellan jämn-
åriga som kan vara nog så betydelsefulla. En stor åldersskillnad går emellertid 
att betrakta som en specifik form av maktobalans när det gäller unga brottsoffer. 
Just därför är den viktig att lyfta fram. 
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visat att förövare kan använda skillnaden i ålder och mognad för 
att få barnet att känna sig delaktigt i sexuella handlingar, ta på sig 
skuld för dem och inte berätta om dem för andra. I linje med tidiga-
re studier används här en åldersskillnad på minst fem år som grund 
för en grov indelning (jfr Fleming 1997, Priebe och Svedin 2009).
 Genus (i termer av sociala konstruktioner av kön) är ytterligare 
en aspekt som forskningen menar är central för att förstå och för-
klara sexuellt våld, både när det gäller risken för att utsättas för 
sexuellt våld och själva upplevelsen och konsekvenserna av det 
sexuella våldet (jfr Berkowitz 2002). Som det kommer att framgå 
utgör pojkar och män en närmast total majoritet av förövarna även 
i detta datamaterial, och flickor utgör en klar majoritet av offren. 
Det är givetvis relevant att förstå och tolka de stora skillnaderna 
mellan könen utifrån att det finns olika sociala förväntningar och 
normer för kvinnor och män19, inte minst vad det gäller föreställ-
ningar om manlig respektive kvinnlig sexualitet. Detta kapitel dis-
kuterar emellertid inte genusaspekterna djupare eftersom det hade 
krävt en annan form av analys och bearbetning av förhören och 
fritexterna. Genuskonstruktioner bör dock ses som en väsentlig 
del av de brottssituationer som beskrivs i kapitlet, och de utgör en 
viktig utgångspunkt för det brottsförebyggande arbetet.     

En övergripande bild av polisanmälda 
våldtäkter mot barn
Resultatredovisningen inleds med en överblick av hur några cen-
trala variabler – kön, åldersskillnad samt relation mellan offer och 
förövare – fördelar sig i de olika åldersgrupperna. 
 I tabell 2 redovisas hur könsfördelningen bland gärningsperso-
nerna och offren ser ut i olika åldersgrupper i den polisanmälda 
våldtäktsbrottligheten. Tabellen visar att manliga förövare svarar 
för nästan samtliga anmälda brott oavsett offrets ålder. Totalt sett 
står manliga förövare för drygt 98 procent av de övergrepp som 
föranlett polisanmälningarna. Andelen kvinnliga förövare är som 
störst bland de anmälningar som rör offren i 0–11-årsåldern men 
även här rör det sig om en ytterst liten andel av anmälningarna.  
 Vidare pekar analysen på att det också finns stora skillnader i 
könsfördelningen bland offren. Flickor utgör en klar majoritet av 
offren i samtliga tre åldersgrupper. Även i den yngsta åldersgruppen, 
där könsfördelningen är jämnast, är tre av fyra offer i den polis-
anmälda våldtäktsbrottsligheten flickor. Det finns dessutom tydliga 
skillnader i åldersfördelningen mellan de anmälningar som avser 
flickor respektive pojkar. Bland pojkarna står den yngsta åldersgrup-
pen, 0–11-åringarna, för en klar majoritet av anmälningarna. Bland 
flickorna är åldersfördelningen bland offren betydligt jämnare.

19 Och även för pojkar och flickor.
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Tabell 2. Förövarens och offrets kön. Redovisat efter offrets ålder. Procent.a

Andel fall 

Offrets ålder 0—11 12—14 15—17 Samtliga

Gärningspersonerb n=98 n= 148 n=179 n=425
Manliga 96 99 99 98
Kvinnliga 4 1 1 2

Offer n=110 n=151 n=185 n=446
Manliga 23 4 2 7
Kvinnliga 77 96 98 93

a  Procenttalen i tabellerna har justerats för att ta hänsyn till överrepresentationen i 
urvalet av anmälningar avseende manliga offer.

b  De fall där det inte finns information om gärningspersonens kön har uteslutits.

När det gäller åldersskillnaden mellan offer och förövare finns det 
en tydlig koppling mellan offrets ålder och hur många av de an-
mälda brotten som har begåtts av en person som är minst fem år 
äldre än offret (tabell 3). Fall där gärningspersonen är minst fem 
år äldre än offret svarar för en stor majoritet av de brott mot barn 
under 12 år som polisen registrerat som fullbordade våldtäkter. 
Andelen minskar sedan successivt när man ser till anmälningarna 
som rör 12–14-åringar respektive 15–17-åringar. Samtidigt kan 
det poängteras att även bland 15–17-åringarna har mer än en tred-
jedel av de anmälda brotten begåtts av en person som var minst 
fem år äldre än offret. 

Tabell 3. Andel brott som har begåtts av misstänkta gärningspersoner som är 
mindre än respektive minst fem år äldre än offret. Redovisat efter offrets ålder. 

Procent.a

Andel fall

Offrets ålder 0–11
n = 94

12–14
n = 134

15–17
n = 159

Samtliga
n=
387

Åldersskillnad mellan offret 
och misstänkt gärnings person

Mindre än fem år 11 42 62 44

Minst fem år 89 58 38 56

a  De fall där det inte finns tillräckligt med information för att kategorisera ålders-
skillnaden mellan offret och förövaren har uteslutits.
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I tabell 4 redovisas andelen anmälda brott som begåtts inom ra-
men för de olika kategorier av relationer som används i analysen. 
Bland de yngsta offren kan de anmälda brotten främst relateras till 
två relationskategorier, familj och släkt samt vänner och övriga be-
kanta. Brott som har skett inom familjen och släkten svarar för en 
betydligt större andel av anmälningarna inom den yngsta gruppen 
jämfört med de två äldre åldersgrupperna. Den andra relationska-
tegorin som står för en stor andel av anmälningarna som rör de 
yngsta offren är vänner och övriga bekanta, vilket i dessa fall ex-
empelvis kan handla om grannar eller andra bekanta till familjen.   
 Både bland 12–14-åringar och 15–17-åringar är ”vänner och 
övriga bekanta” den andelsmässigt största relationskategorin. I 
denna kategori ingår vänner, personer som offret träffar regelbun-
det, till exempel genom någon fritidsaktivitet, samt ytligt bekanta 
som offret träffat vid ett par enstaka tillfällen före brottet. Detta 
är således en heterogen kategori som fångar in många olika typer 
av sociala relationer. 
 Andelen anmälningar som beskriver en våldtäkt som har be-
gåtts av en dåvarande eller före detta pojkvän ökar med stigande 
ålder. Detsamma gäller för andelen anmälningar som handlar om 
fall där offret och förövaren är obekanta, en kategori som förutom 
personer som offret över huvud taget inte haft någon tidigare kon-
takt med även innefattar personer som offret träffat först några 
timmar innan brottet har begåtts. Bland 15–17-åringarna står obe-
kanta för den näst största andelen av de polisanmälningar som 
polisen registrerat som våldtäkter år 2008. Ytterligare en skillnad 
mellan de olika åldersgrupperna är kontakter som upprättats via 
internet. Bland offer i 12–17-årsåldern utgör internetrelationerna 
en liten, men i jämförelse med de andra relationskategorierna, inte 
obetydlig andel av polisanmälningarna. När det gäller de anmälda 
våldtäkterna mot barn under 12 år är det inget fall i materialet 
som kan relateras till en person som offret träffat via internet.

Tabell 4. Andel anmälda brott som har begåtts av misstänkta gärningsper
soner med olika typer av relationer till offret. Redovisat efter offrets ålder. 

Procent.a

Andel fall 

Offrets ålder 0—11
n=87

12—14
n=128

15—17
n=163

Samtliga
n=378

Relationstyp

Familjen/släkten 71 16 3 21
Dåvarande/f.d. pojkvän 0 12 16 11

Vänner och övriga bekanta 26 39 40 37
Obekanta 3 18 34 22
Träffats på internet 0 15 8 9

a  De fall där det inte finns tillräckligt med information att kategorisera relationen 
mellan offret och förövaren har uteslutits.
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Olika typer av relationer i de  
polisanmälda våldtäkterna
Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är bland de mest integri-
tetskränkande brotten och de förhör med de målsägande som 
materialet till stor del bygger på visar att det innebär en djupt 
personlig erfarelse att utsättas för denna kränkning. Också sett till 
händelseförloppen kring själva brotten och andra omständigheter 
som framkommer i materialet ter sig varje enskilt övergrepp på 
många sätt unikt. 
 Den följande redovisningen av den anmälda våldtäktsbrottslig-
heten mot barn och ungdomar år 2008 utger sig inte för att vara 
uttömmande eller heltäckande utan försöker i första hand att för-
djupa kunskapen om de fem övergripande relationskategorier som 
nämnts ovan. I första hand lyfts de mer framträdande mönstren 
inom varje kategori fram men i syfte att också synliggöra variatio-
ner beskrivs också situationer som är mindre vanliga i polisanmäl-
ningarna. Redovisningen bygger på de totalt 378 anmälningar där 
det funnits tillräckligt med information för att kategorisera relatio-
nen mellan offret och en utpekad gärningsperson (se tabell 4). 

Brott där förövaren finns inom familjen eller släkten
Av de polisanmälda våldtäkterna år 2008 mot personer under 18 
år utgörs ungefär en femtedel av övergrepp som har begåtts av en 
familjemedlem eller släkting. Inom denna kategori ryms potentiellt 
alla personer som har någon form av släktband till offret men i 
praktiken svarar kategorin främst mot föräldrar, syskon och mor- 
och farföräldrar. 
 Som redan nämnts varierar andelen familje- och släktrelatera-
de anmälningar stort mellan de olika åldersgrupperna. I den yngs-
ta åldersgruppen står förövare inom familjen eller släkten för en 
övervägande majoritet av de anmälda brotten. I de andra ålders-
grupperna svarar de familjerelaterade övergreppen för en betydligt 
mindre andel av anmälningarna. Bland 12–14-åringarna handlar 
det om ungefär var sjätte polisanmälan och bland 15–17-åring-
arna rör det sig om var trettionde.
 Sett till åldersskillnad mellan offer och förövare visar polis-
anmälningarna att de allra flesta av de brott som ägt rum inom 
ramen för en familje- eller släktrelation har begåtts av en person 
som var mycket äldre än offret. Dock framkommer det i drygt var 
tionde anmälan att förövaren är mindre än fem år äldre än offret. 

Den närmaste familjen står för huvudparten av de 
familjerelaterade brotten
Inom denna relationskategori, familj eller släkt, finns det ett ge-
mensamt drag för alla tre åldersgrupper sett till vem förövaren är. 
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Inom alla åldersgrupperna är förövaren i majoriteten av anmäl-
ningarna en person inom den närmaste familjen. Det handlar i för-
sta hand om föräldrar och styvföräldrar men även syskon. Pappor, 
styvpappor och bröder står för närmare tre fjärdedelar av anmäl-
ningarna inom varje åldersgrupp. Av anmälningarna framkommer 
att övergreppen ofta har skett i den gemensamma bostaden. En 
stor andel av de resterande brotten har skett i förövarens bostad 
och handlar i hög utsträckning om fall där det sexuella övergrep-
pet har skett i samband med besök hos en förälder som barnet inte 
vanligtvis bor hos eller hos mor- eller farföräldrarna respektive 
andra släktingar. Oavsett brottsplats visar anmälningarna att det 
är vanligt att brotten sker när förövaren är ensam med offret (eller 
offren i de fall som förövaren också förgripit sig på syskon, kusi-
ner eller liknande). 

Upprepade sexuella övergrepp relativt vanliga bland de 
familjerelaterade anmälningarna
Ett annat mönster som särskilt utmärker de familjerelaterade 
våldtäktsanmälningarna är förekomsten av upprepade övergrepp. 
Inom denna relationskategori framgår det i över 40 procent av 
anmälningarna att offret varit utsatt för flera sexuella övergrepp 
av samma gärningsperson.20 
 Den upprepade utsatthet som beskrivs i förhören och fritex-
terna ser olika ut både när det gäller frekvens och tidsperiod. 
Medan vissa målsägande har svårt att precisera antalet övergrepp 
på grund av att de har varit så många berättar andra om två eller 
tre övergreppstillfällen. Även i fråga om tidsperiod finns det en 
stor spridning. En del målsägande berättar om övergrepp som har 
pågått med olika intensitet under större delen av deras uppväxt. I 
andra anmälningar framkommer det att den upprepade utsatthe-
ten har skett under en relativt kort tidsperiod, i ett par fall i någon 
veckas tid. I dessa fall har övergreppen ofta skett i samband med 
någon form av miljöbyte, som semester, eller i och med att offret 
nyligen har flyttat hem till en förälder som hon eller han inte bott 
med tidigare.
 I syfte att visa på variationen inom denna kategori kan det 
också vara en poäng att lyfta fram de familjerelaterade fall som 
beskriver enskilda brottshändelser. I de förhör där målsägande be-
skriver brottet som en engångshändelse handlar det bland annat 
om situationer där förövaren är en mer avlägsen släkting eller där 
förövaren nyligen har blivit en nära anhörig till offret – till exem-
pel den ena förälderns nya partner. 

20 Detta kan jämföras med motsvarande andel för materialet som helhet, som ligger 
på drygt 20 procent.
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Förövarna använder olika medel för att normalisera och 
hemlighålla övergreppen
I förhören beskrivs en rad olika sätt som förövarna har använt för 
att manipulera barnen, dels för att normalisera övergreppen, dels 
för att få barnen att hålla tyst om dem. Ett exempel på en form 
av normalisering som de minsta barnen berättar om är att föröva-
ren har kallat de sexuella övergreppen för ”lekar” av olika slag. 
Vidare berättar en del barn att övergreppen framför allt har skett 
vid en viss typ av situation som ofta är kopplad till fysisk intimitet, 
exempelvis bad eller nattning. Även detta kan tolkas som ett sätt 
för förövaren att normalisera de sexuella övergreppen då de suc-
cessivt förs in som en del av en vardaglig situation. 
 För att försöka minska risken att barnet ska berätta om över-
greppen framkommer det i förhören att vissa förövare talat med 
barnet om övergreppen i termer av deras gemensamma hemlighet 
och sagt att andra för barnet viktiga personer skulle bli ledsna eller 
arga om de fick reda på vad som hänt. I polisanmälningarna finns 
också beskrivningar av att förövarna har gett presenter till barnet i 
samband med övergreppen. Tidigare forskning visar att gåvor kan 
fungera som ett sätt att få barnet att känna sig delaktigt i och med-
skyldigt till det som hon eller han utsatts för och det blir mindre 
sannolikt att barnet berättar om övergreppen för andra (Berliner 
och Elliot 2002, McAlinden 2006).21

 I jämförelse med de andra relationskategorierna visar genom-
gången att förekomsten av fysiskt våld är relativt ovanligt i de 
familjerelaterade våldtäkterna. Inom denna kategori framkommer 
det i vart sjunde fall att målsäganden blivit utsatt för hot eller våld 
i samband med brottshändelsen. Våldet har i samtliga dessa fall 
handlat om fasthållningar eller andra former av ringa fysiskt våld. 
Att förekomsten av våld är jämförelsevis låg inom de familjere-
laterade våldtäktsanmälningarna kan tolkas i ljuset av de andra 
former av maktmedel som förövare inom familj och släkt kan ut-
nyttja för att genomföra sexuella övergrepp mot barnen. Det kan 
handla om känslomässig närhet och tillit men kan också relateras 
till offrens generellt låga ålder, den överlag stora åldersskillnaden 
mellan gärningspersonen och offret samt att brotten ofta ingår i en 
serie av upprepade övergrepp.

Brott där förövaren är dåvarande eller före detta 
pojkvänner
Omkring var tionde polisanmälan handlar om fall där gärnings-
personen är dåvarande eller före detta pojkvän till offret. Samtliga 
offer inom denna relationskategori är flickor och i de allra flesta 

21 För en svensk studie om varför barn inte berättar om övergrepp, se Svedin och 
Back 2003.
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fall var förövaren jämnårig med offret.22 Även den här relations-
kategorin fördelar sig ojämnt mellan de olika åldersgrupperna. 
Anmälningar mot pojkvänner saknas helt i materialet när det 
gäller offer 0–11 år. När det gäller de två äldre åldersgrupperna, 
12–14- och 15–17-åringar, står däremot pojkvänner och före detta 
pojkvänner för totalt sett 14 procent av de anmälda våldtäkterna.  
 Överlag finns det fler likheter än skillnader i hur de 12–14-åri-
ga och 15–17-åriga flickorna beskriver sin utsatthet i anmälning-
arna som rör pojkvänner. En skillnad mellan åldersgrupperna 
finns förstås i juridisk mening såtillvida att den rådande sexuella 
myndighetsåldern i Sverige är 15 år. I materialet är det ytterst få 
anmälningar där den målsägande i polisförhöret menar att den 
sexuella handlingen som ligger till grund för polisanmälan har va-
rit helt ömsesidig och frivillig och anmälan således enbart bygger 
på att den målsägande är under 15 år. En situation som återkom-
mer något oftare i polisanmälningarna bland 12–14-åringarna är 
dock att målsäganden i förhöret berättar att en av anledningarna 
till att hon bestämt sig för att anmäla händelsen är att hon var 
under 15 år när brottet skedde och att förövaren utnyttjat att hon 
var så ung. I de flesta av de här anmälningarna handlar det om en 
gärningsperson som är minst fem år äldre än den utsatta.

Upprepade övergrepp är förhållandevis vanligt bland 
anmälningar mot pojkvänner 
I närmare en tredjedel av de fyrtio anmälda fallen som rör då-
varande eller före detta pojkvänner finns det uppgifter om upp-
repade sexuella övergrepp. Den upprepade utsatthet som offren 
i 12–17-årsåldern berättar om har paralleller med resultat från 
forskning som belyst vuxna kvinnors erfarenheter av våld i nära 
relationer (se t.ex. Brå 2002, SKL 2006). Bland annat beskriver 
målsägande i flera anmälningar att de förutom det sexuella våldet 
har blivit utsatta för såväl fysisk misshandel som verbala kränk-
ningar under förhållandet. I en del av förhören går det att urskilja 
en successiv upptrappning av såväl det fysiska som det sexuella 
våldet. Men även andra mönster förekommer i materialet, till ex-
empel fall där målsägande inte beskriver andra former av våld utö-
ver det sexuella, samt fall där det fysiska våldet beskrivs som gröv-
re vid den första våldtäkten än vid de efterföljande våldtäkterna. I 
de sistnämnda fallen menar en del målsägande att den lägre graden 
eller frånvaron av fysiskt våld vid de senare våldtäkterna främst 
beror på att de har försökt undvika det våld som uppstod vid det 
första tillfället genom att i högre utsträckning göra som gärnings-
personen vill. Utöver förekomsten av fysiskt våld vid det anmälda 
brottet visar anmälningarna inom den här relationskategorin att 
det, jämfört med de övriga relationskategorierna, är vanligare att 

22 I närmare 90 procent av fallen i denna relationskategori skiljer det mindre än fem 
år mellan offret och förövaren.
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offren beskriver olika former av trakasserier efter våldtäkten samt 
hot för att få målsäganden att inte polisanmäla brottet. 
 Förutom våldet eller rädslan för att utsättas för våld innehåller 
materialet ett flertal berättelser om att pojkvännerna använt olika 
maktmedel för att få den målsägande att ”ställa upp” på sex trots 
att de har sagt att de inte vill. Exempel som finns i materialet är att 
pojkvännerna har sagt att de ska sprida rykten eller att de kommer 
att göra slut.

Anmälningar mot pojkvänner avser även enskilda 
brottshändelser 
I jämförelse med de flesta andra relationskategorierna är det van-
ligare att målsägande som har varit utsatta av dåvarande eller före 
detta pojkvänner berättar om upprepade övergrepp och olika for-
mer av våld. Majoriteten av de pojkvänsrelaterade anmälningarna 
beskriver dock varken upprepade övergrepp eller andra former av 
hot och våld i relationen utan beskriver ett enskilt brottstillfälle. 
 Bland dessa anmälningar är det framför allt tre situationer som 
återkommer i de målsägandes berättelser. En av dessa situationer 
handlar om övergrepp som har skett i samband med en fest eller 
liknande där den dåvarande eller före detta pojkvännen har ut-
nyttjat att offret varit berusat eller sovande. Den andra situationen 
handlar framför allt om personer som var före detta pojkvänner 
redan vid brottstillfället. Dessa anmälningar handlar om situatio-
ner där den målsägande beskriver att brottet föregåtts av ett ge-
mensamt sexuellt initiativ men att den före detta pojkvännen inte 
har slutat när den målsägande har sagt att hon inte vill längre. Den 
tredje situationen avser anmälningar där målsäganden berättar att 
övergreppet har skett i nära anslutning till ett uppbrott i relatio-
nen. I dessa anmälningar finns det flera exempel på målsägande 
som menar att gärningspersonen inte har accepterat uppbrottet 
och som beskriver att våldtäkten har skett i samband med ett bråk 
om relationen.  

Brott där förövaren är vän eller övrig bekant till offret
Bland de polisanmälda våldtäkterna år 2008 finns det ett stort 
antal fall där förövaren och offret känner varandra eller åtmin-
stone har träffats vid något tillfälle före våldtäkten. Till stor del är 
förövarna vänner och andra närmare bekanta till offret men kate-
gorin innefattar även personer som offret endast är ytligt bekant 
med. Vänner och övriga bekanta utgör den vanligaste eller näst 
vanligaste relationskategorin inom varje åldersgrupp. Det är dock 
viktigt att lyfta fram att kategorin ser olika ut beroende på offrets 
ålder, bland annat när det gäller vilken typ av relation förövarna 
har till offren.  
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Bland de yngsta offren är fyra av fem förövare mer än fem år 
äldre än offret
Bland de yngsta offren består förövarna till stor del av bekanta till 
familjen, skol- och förskolepersonal, barnvakter, kompisars äldre 
syskon eller föräldrar, nya pojkvänner till offrets mamma, skol-
kamrater samt äldre barn i grannskapet. En tredjedel av de po-
lisanmälda brotten inom denna kategori rör sig om fall där offret 
är en pojke. Det är således inom denna kategori som den största 
andelen pojkar finns bland offren. 
 När det gäller de yngsta offren finns det många paralleller mel-
lan anmälningarna inom den här kategorin och de familjerela-
terade anmälningarna. Förövaren är ofta en person som känner 
barnet väl, och närmare hälften av dessa brott har begåtts i föröva-
rens, offrets eller deras gemensamma bostad. Förövaren är oftast 
mycket äldre än offret – bland offren i 0–11-årsåldern inom denna 
relationskategori rör det sig om cirka fyra anmälningar av fem där 
förövaren är minst fem år äldre än offret. Vidare visar anmälning-
arna att det är relativt vanligt med upprepade övergrepp av samma 
förövare; närmare hälften av fallen handlar om upprepad utsatt-
het. 
 Jämfört med de familjerelaterade fallen är det något vanliga-
re att barnen har blivit utsatta för hot eller våld i samband med 
övergreppet men även i denna kategori rör det sig fortfarande om 
mycket få fall. I stället använder sig förövarna av andra makt-
medel än hot och våld för att förgripa sig på barnen. Liksom vid 
de familjerelaterade fallen finns det exempel på att äldre förövare 
kallat övergreppen för ”lekar” eller gett pengar och andra gåvor 
till offret i samband med brotten. I en del fall framgår vidare att 
förövaren har visat offret pornografiska bilder eller filmer. Forsk-
ning har uppmärksammat detta som en strategi som används av 
vuxna förövare av sexualbrott mot barn för att införa och börja 
normalisera ett sexualiserat beteende inom relationen (Crosson-
Tower 2009). I ett fåtal fall framgår det av materialet att förövaren 
dessutom har fotograferat eller filmat själva övergreppen. 

Bland 12–17-åringarna utgör jämnåriga vänner en stor del 
av förövarna 
Bland 12–17-åringarna23 svarar vänner och övriga bekanta för 
den andelsmässigt största relationskategorin. Anmälningarna rik-
tar sig mot en person som är mindre än fem år äldre än offret i 
över 50 procent av de 117 anmälningar som ingår i denna kate-
gori. Förövarna består i dessa fall i första hand av skolkamrater 
eller andra personer som ingår i offrets kompiskrets. Ett genomgå-

23 Liksom när det gäller relationskategorin pojkvänner finns det stora likheter mellan 
de situationer som återkommer i anmälningar som rör offer i 12–14- respektive 
15–17-årsåldern. Av den här anledningen har dessa två åldersgrupper slagits 
samman i framställningen av resultaten.  
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ende mönster bland dessa anmälningar är att övergreppet har skett 
i anslutning till en fest eller annan form av umgänge på fritiden 
där det förekommit alkohol. Vidare framgår av anmälningarna att 
förövaren i en tredjedel av fallen har förgripit sig på offret först 
efter att denna blivit kraftigt berusad och/eller har somnat. 
 Bland anmälningarna som handlar om jämnåriga förövare i 
offrets bekantskapskrets finns ytterligare en situation som åter-
kommer. Det handlar om brott som ägt rum i anslutning till olika 
former av vardagliga fritidsaktiviteter, exempelvis på väg hem 
från skolan, på en fritidsgård eller hemma hos kompisar. En skill-
nad mot övriga anmälningar inom denna relationskategori är att 
offren i flera av dessa anmälningar beskriver upprepade sexuella 
övergrepp av samma förövare som har pågått en längre tid. 

Anmälningar där gärningspersonerna är äldre personer i 
offrets bekantskapskrets   
När det gäller övergrepp som har begåtts av bekanta personer som 
är minst fem år äldre än offret finns ett liknande mönster som 
bland anmälningarna mot mer jämnåriga förövare – även bland 
dessa anmälningar har en stor andel av offren utsatts i anslutning 
till nöjeslivet eller fester. I de festrelaterade fallen är förövarna ofta 
äldre kompisar till offret eller kompisar till offrets äldre syskon. I 
närmare hälften av anmälningarna berättar offret att det har fö-
rekommit alkohol vid brottstillfället, och en betydande del av de 
äldre förövarna har utfört övergreppen först efter att offret har 
somnat eller blivit kraftigt berusat. 
 Två andra grupper av äldre bekanta förövare som förekommer 
i materialet rörande offer i åldrarna 12–17 år är personer i förtro-
endeställning till offret samt familjebekanta. I likhet med anmäl-
ningarna mot jämnåriga förövare i offrets bekantskapskrets har 
en del av offren varit utsatta för ett flertal övergrepp innan brotten 
kommit till polisens kännedom.
 När det gäller personer i en förtroendeställning består för-
övarna mer specifikt av offrets gode man, anställda på behand-
lingshem, idrotts- och fritidsledare, lärare samt arbetsgivare. Ett 
återkommande drag i polisförhören är att målsägande beskriver 
att gärningspersonen har haft en betydelsefull och stöttande roll 
i deras liv. I vissa fall menar de målsägande att förövaren utnytt-
jat att hon eller han haft en problematisk hemmasituation. I en 
del anmälningar framkommer vidare att förövaren använt olika 
maktmedel som varit förenade med personens relation till offret, 
exempelvis idrottsledare som har sagt att den målsägande inte 
kommer att kunna fortsätta i laget om han eller hon berättar om 
övergreppen eller arbetsgivare som hotat att säga upp eller inte 
betala ut lönen om offret inte har sex med dem.   
 Den tredje gruppen av äldre förövare som återfinns i denna re-
lationskategori är personer som har en nära anknytning till offrets 
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föräldrar – till exempel mammans pojkvän eller före detta pojkvän 
men också arbetskamrater eller andra bekanta till offrets föräldrar. 

Brott där offret inte känner förövaren sedan tidigare
Omkring en av fem anmälningar år 2008 rör brott som begåtts av 
en person som offret träffade för första gången som mest några 
timmar före brottstillfället. Denna relationskategori är vanligare 
bland de äldre åldersgrupperna. Endast tre procent av de anmälda 
brotten mot 0–11-åringar har begåtts av en person som offret inte 
kände sedan tidigare. Motsvarande andelar bland anmälningarna 
när det gäller 12–14- och 15–17-åringarna är 18 respektive 34 
procent. I drygt hälften av fallen inom denna kategori framkom-
mer att gärningspersonen är minst fem år äldre än offret. 

Många anmälningar mot obekanta rör brott i samband med 
efterfester och alkohol 
När det gäller relationskategorin tidigare obekanta är förövarna 
ofta personer som offret träffat i olika umgängessituationer på 
fritiden (t.ex. ”ute på stan”). De flesta förövarna är i dessa fall 
bekanta till någon i offrets umgängeskrets men det förekommer 
också att förövaren inte har någon form av tidigare anknytning 
till offret. 
 Många av dessa anmälningar handlar om brott som har skett 
i anslutning till utelivet eller olika typer av fester. Offret och för-
övaren har ofta träffats på en fest eller nöjeslokal ett par timmar 
före brottet, eller på en offentlig plats på väg till eller från en fest 
eller ett uteställe. Enligt anmälningarna har dessa våldtäkter ofta 
ägt rum på samma ställe där offret träffat gärningspersonen – till 
exempel hemma hos den som har festen eller i nära anslutning till 
en klubb, krog eller annan nöjeslokal. Även bland de brott som ägt 
rum hemma hos gärningspersonen eller offret är det enligt anmäl-
ningarna många brott som skett i samband med en efterfest.
 Polisanmälningarna pekar på att dessa brott är olika de andra 
relationskategorierna i den bemärkelsen att det många gånger finns 
andra personer i närheten. I vissa av anmälningarna framkommer 
att våldtäkten har avbrutits av någon av dessa personer, men i 
andra fall har den målsägande uppfattat miljön som hotfull eller 
på grund av skammen varit rädd att någon ska upptäcka brottet. 
Ett återkommande drag i dessa situationer är att den målsägande 
berättar att hon tidigare under kvällen avvisat gärningspersonen 
men att han har utnyttjat henne sexuellt efter att hon blivit kraf-
tigt berusad eller somnat. Ett annat återkommande drag i offrens 
berättelser är att de har varit omtöcknade och att de har haft sänkt 
medvetandegrad under stora delar av övergreppet. De former av 
fysiskt våld som förekommer i förhör handlar mestadels om fast-
hållningar och liknande. Vissa målsägande menar också att deras 
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tillstånd har gjort att förövaren inte har behövt använda våld för 
att genomföra övergreppet. 

Närmare tre av tio anmälningar där förövaren är obekant 
gäller överfall
Av de närmare 80 anmälningar där förövaren är en tidigare obe-
kant person kan 22 ärenden, eller närmare 30 procent, beskrivas 
som överfallsvåldtäkter, det vill säga våldtäkter som påbörjats 
med ett plötsligt angrepp från en gärningsperson som dessutom är 
obekant med offret (jfr Brå 2005, 2008a). Enligt polisanmälning-
arna har dessa brott oftast ägt rum i samband med att offret varit 
på väg hem efter att ha varit hos kompisar, på en fest eller en kväll 
på stan. I flera fall har förövaren gått fram till den målsägande i 
närheten av en busshållsplats, spårvagnshållplats eller tunnelba-
nestation, men i en del fall har överfallet ägt rum på en mer avskild 
gångväg. I de flesta fall har våldtäkten sedan ägt rum vid ett relativt 
avskilt ställe i nära anslutning till den plats där överfallet skedde. 
Samtliga anmälningar om överfallsvåldtäkter innehåller uppgifter 
om att gärningsmannen har använt fysiskt våld mot offret. 

Fall där offret träffat förövaren via internet
I dag har internet stor betydelse för ungdomars sociala umgänge, 
vilket även syns i de polisanmälda våldtäkterna. Av det insam-
lade materialet framkommer att ungefär var tionde polisanmälan 
handlar om brott som har begåtts av en person som offret träffat 
via internet. Om man jämför de olika åldersgrupperna med varan-
dra utgör denna relationskategori störst andel av anmälningarna 
bland offer som är 12–14 år, där de internetrelaterade fallen står 
för 15 procent av anmälningarna. Motsvarande siffra bland offren 
i åldern 15–17 år är åtta procent. Bland anmälningarna rörande 
de yngsta offren (0–11 år) finns inga fall där det framgår att offret 
kommit i kontakt med förövaren via nätet. Dessa resultat är i linje 
med tidigare forskning om polisanmälda sexualbrott som begås 
utanför internet av personer som offren träffat via nätet, som har 
visat att det i första hand är tonåringar som råkar ut för brott av 
den här typen snarare än yngre barn (Mitchell m.fl. 2001, Wolak 
2007, Brå 2007a).24 Anmälningarna visar att förövaren och offret 
var jämnåriga i 40 procent av fallen medan förövaren var minst 
fem år äldre i resterande 60 procent av fallen.

24 Däremot visar svensk forskning att det är vanligare att polisen får anmälningar 
om sexualbrott mot barn under 12 år som skett via internet (t.ex. genom att 
skicka sexuella bilder till barnet eller genom att förmå barnet att klä av sig framför 
en webbkamera) utan att barnet sedan har blivit utsatt för ett sexualbrott av 
gärningsmannen vid ett möte utanför nätet (Brå 2007a). Det bör också noteras 
i sammanhanget att den aktuella studiens urvalsförfarande innebär en risk att 
vissa mycket sällsynta kategorier av anmälningar, som faktiskt finns bland de 
polisanmälda brotten, kan ha hamnat utanför det slutgiltiga studiematerialet.
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 Materialet visar att det finns en stor spridning i hur länge offret 
och förövaren har haft kontakt på nätet innan de träffats första 
gången, samt att de målsägande har uppfattat internetrelationerna 
på olika sätt. Vissa beskriver förövaren som en ytligt bekant, an-
dra som en person som de har haft en mycket nära relation till före 
övergreppet.
 Av de polisanmälda internetrelaterade våldtäkterna har en ma-
joritet av övergreppen skett vid det första tillfället som målsägan-
den träffat förövaren utanför nätet och i närmare hälften av fallen 
har brotten ägt rum i förövarens bostad. Ett återkommande drag i 
de internetrelaterade anmälningarna är att de målsägande beskri-
ver att förövaren först har ”tjatat om sex” och sedan har förgripit 
sig på dem trots att de sagt att de inte vill. Det finns även enstaka 
fall där det framgår att förövaren erbjudit den målsägande pengar 
för sex.
 Av några anmälningar framgår att förövaren och offret träffats 
flera gånger utanför nätet och har utvecklat en relation under en 
kortare eller längre period före tillfället då målsäganden utsattes 
för det anmälda övergreppet. Dessa fall är få, men de innehål-
ler flera av de mönster som har beskrivits ovan i samband med 
de anmälningar som avser brott som begåtts av dåvarande eller 
före detta pojkvänner. Vidare finns det enstaka fall där en måls-
ägande i förhöret menar att de sexuella handlingar som ligger till 
grund för polisanmälan varit frivilliga. I dessa fall, som enbart rör 
12–14-åringar, är det i huvudsak offrets föräldrar eller någon an-
nan anhörig som har anmält händelsen till polis. 

Skillnader i flickors och pojkars utsatt-
het i den polisanmälda våldtäktsbrotts-
ligheten
Analysen i detta kapitel har hittills i huvudsak utgått från offrets 
ålder och relation till förövaren. I detta stycke jämförs pojkars och 
flickors utsatthet i de polisanmälda våldtäkterna för år 2008. Då 
det överlag tycks finnas fler likheter än skillnader mellan könen 
bland de yngre barnen fokuserar jämförelsen på de två äldre ål-
dersgrupperna.25 Utan att göra anspråk på någon djupare analys 
av hur dessa skillnader kan förstås i en vidare samhällskontext kan 
det vara intressant att ta upp några av de mest centrala skillnader-
na mellan den utsatthet som flickorna respektive pojkarna har be-

25 Bland flickor och pojkar i åldern 0-11 år fördelar sig anmälningarna huvudsakli-
gen mellan två relationskategorier: familj och släktingar samt vänner och övriga 
bekanta. Hur dessa relationskategorier fördelar sig inom den yngsta åldersgrup-
pen skiljer sig något mellan könen – bland flickorna svarar de familjerelaterade 
fallen för en något högre andel än vad de gör för pojkarna medan övriga bekanta 
utgör en något större andel av anmälningarna bland pojkarna än bland flickorna.  
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rättat om, i synnerhet med tanke på den ojämna könsfördelningen 
bland offren och att de flesta beskrivningar som presenterats ovan 
i huvudsak svarar mot utsatta flickors erfarenheter. Samtidigt bör 
man vara medveten om att jämförelser mellan de ärenden som 
avser pojkar respektive flickor baserar sig på relativt få fall, i syn-
nerhet när det gäller anmälningar som berör pojkar i de två äldre 
åldersgrupperna (21 manliga offer i åldern 12–17 år ingår i mate-
rialet, och det har varit möjligt att kategorisera relationen mellan 
offret och förövaren i 17 fall). 
 Bland offer i åldersspannet 12–17 år finns det flera tydliga skill-
nader mellan pojkar och flickor när det gäller de polisanmälda 
våldtäkterna.26 En av dessa skillnader handlar om relationen mel-
lan offren och förövarna. På ett övergripande plan visar materialet 
att flickorna har utsatts för det polisanmälda sexuella våldet inom 
fler typer av relationer än jämnåriga pojkar. Medan tidigare obe-
kanta personer och pojkvänner står för en märkbar andel av de 
äldre flickornas anmälningar är det endast enstaka brott som ägt 
rum inom dessa typer av relationer bland de äldre pojkarna. Bland 
pojkarna i åldern 12–17 år har en övervägande majoritet av de 
anmälda brotten begåtts av personer som har kategoriserats som 
”vänner och övriga bekanta” (12 av 17 fall).  
 En annan skillnad mellan pojkarna och flickorna i de äldre ål-
dersgrupperna avser åldersskillnaden mellan offret och förövaren. 
Medan över hälften av flickorna i 12–17-årsåldern har blivit ut-
satta för de anmälda brotten av jämnåriga personer, har de allra 
flesta av pojkarna blivit utsatta av förövare som är betydligt äldre 
än de själva (14 av 17 fall). 
 Ytterligare en skillnad mellan könen rör den typ av utsatt-
het som kan relateras till fester och deltagande i nöjeslivet. Bland 
pojkarna är beskrivningar av denna typ av utsatthet ytterst ovan-
liga medan det är en situation som återkommande beskrivs av 
de kvinnliga målsäganden. Vidare är det mycket ovanligt att de 
manliga offren blivit utsatta för övergreppen i situationer där det 
framgår att de varit kraftigt berusade eller sovande (2 av 17 fall). 
 Skillnaderna mellan de äldre flickorna och pojkarna i den 
anmälda våldtäktsbrottsligheten går i huvudsak i linje med of-
ferstudier där resultaten visar att kvinnor och flickor oftare ut-
sätts för sexualbrott än män och pojkar (Lalor och McElvaney 
2010). Samtidigt är den stora frånvaron av utsatta tonårspojkar i 
den anmälda brottsligheten något förvånande utifrån samma typ 
av offerstudier, som visat att även äldre pojkar utsätts för grövre 
sexuellt våld av jämnåriga kamrater, av obekanta och av perso-

26 För att kunna göra en jämförelse mellan könen trots att de manliga offren är så få 
har de två äldre åldersgrupperna slagits ihop och avser således 12-17-åringar. 



69

Brå rapport 2011:6

ner som de har ett förhållande med.27 Det tyder på att den ökade 
anmälningsbenägenheten, som man i forskningen åberopat som 
huvudförklaring till det ökande antalet sexualbrott som anmäls 
till polisen, kan vara ojämnt fördelad mellan flickor och pojkar. 

Omständigheter kring anmälda våld- 
täkter med flera förövare
Av polisanmälningarna framgår att nio av tio fall har begåtts av en 
ensam gärningsperson, och det är således relativt ovanligt med an-
mälda våldtäkter med flera förövare. I de fall där det förekommer 
flera gärningspersoner handlar det oftast om två förövare, men det 
finns enstaka anmälningar där antalet gärningspersoner har varit 
fler. Det handlar inte enbart om så kallade gruppvåldtäkter i den 
bemärkelsen att övergreppet har begåtts av flera gärningspersoner 
samtidigt. En del av dessa anmälningar beskriver en situation där 
offren i stället har utnyttjats av flera förövare efter varandra, till 
exempel vid olika tillfällen under samma fest eller liknande. Kate-
gorin täcker även fall där en av gärningspersonerna inte har begått 
någon sexuell handling mot offret men har hållit fast henne eller 
på andra sätt har hjälpt den andra förövaren.
 Även om det rör sig om relativt få fall är dessa brott vanligare 
bland de äldre offren i materialet. I 25 av de 36 anmälningar som 
år 2008 beskrev ett brott där flera gärningspersoner hade deltagit 
i övergreppet var den målsägande mellan 15 och 17 år. Av mate-
rialet framgår det också att det i huvudsak är jämnåriga förövare 
som har begått dessa övergrepp.28 
 Sett till de polisanmälningar som rör fall med flera gärnings-
personer är det framför allt två relationskategorier som återkom-
mer: vänner och övriga bekanta samt tidigare obekanta personer. 
Förutom dessa två kategorier finns det en handfull anmälningar 
som rör dåvarande eller före detta pojkvänner. En situation som 
återkommer i samtliga tre typer av anmälningar är att övergreppet 
har begåtts i samband med en fest eller annan umgängessituation 
där det förekommit alkohol. En del av de anmälda brotten med 
flera gärningsmän handlar dock om överfallsvåldtäkter (fem an-

27 Se t.ex. Edgardh 2001, som i en studie av drygt 400 gymnasieungdomar i en 
Stockholmsförort år 1999 visar att 3,1 procent av pojkarna uppgav att de blivit 
utsatta för sexuellt övergrepp av en jämnårig förövare, jämfört med 7,4 procent av 
flickorna. I en studie från 2003 bland drygt 4 300 svenska gymnasieungdomar 
(Priebe och Svedin 2009) uppgav drygt fem procent av de tillfrågade pojkarna 
att de mot sin vilja varit utsatta för ett penetrerande sexuellt övergrepp. Av dessa 
uppgav fyra av tio att de blivit utsatta för övergreppet av en person som var min-
dre än fem år äldre än de själva.  Se även Svedin och Priebe 2009.

28 Det framgår av materialet att förövarna varit minst fem år äldre än offret i 6 av de 
36 anmälningar som avsåg flera gärningspersoner; av 27 anmälningar framgår 
att förövarna var mindre än fem år äldre än offret. I de övriga tre fallen har det inte 
varit möjligt att fastställa åldersskillnaden. 
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mälningar). I samtliga dessa fall har överfallet ägt rum i utomhus-
miljö, till exempel i en park eller på väg till eller från kollektivtrafi-
ken. När det gäller förekomsten av fysiskt våld är det något vanli-
gare med en beskrivning av våld i de anmälningar som handlar om 
flera gärningspersoner. Även här är det däremot mycket ovanligt 
att offret beskriver att förövarna har utsatt henne eller honom för 
grövre våld i form av exempelvis slag, sparkar eller strypgrepp. 

Sammanfattande diskussion 
Ett syfte med kapitlet har varit att utifrån de anmälda våldtäkterna 
mot år 2008 personer under 18 år beskriva när, var och hur barn 
och ungdomar utsätts för sexuellt våld. Analysen av första förhör 
med målsägande samt polisens fritexter visar att det finns en stor 
spridning av vilka som har begått brotten, i vilka situationer brot-
ten har begåtts samt hur omständigheterna kring brotten sett ut. I 
denna sammanfattning diskuteras de mer övergripande mönstren.  
 Könsfördelningen i de polisanmälda våldtäkterna är mycket 
ojämn både när det gäller offer och förövare. Den ojämna fördel-
ningen är särskilt markant när det gäller förövare; manliga förö-
vare svarar för mellan 96 och 99 procent av de anmälda brotten i 
de olika åldersgrupperna 0–11 år, 12–14 år samt 15–17 år. 
 För de utsatta flickornas del finns det en stor spridning i de 
polisanmälda brotten, bland annat vad gäller åldersfördelning och 
relation till förövaren. Bland flickorna är åldersfördelningen bland 
offren relativt jämn och de anmälda brotten täcker hela ålders-
spannet från de allra minsta barnen till flickor i övre tonåren. Det 
övergripande mönstret när det gäller förövarna bland de yngsta 
flickorna är att brotten i huvudsak begås inom familj eller av be-
kanta till familjen och av personer som är betydligt äldre än offret. 
Bland tonårsflickorna finns det en mycket större spridning sett till 
inom vilka typer av relationer som brotten begås. Andelen vänner 
och bekanta, pojkvänner samt obekanta personer ökar i takt med 
offrets ålder. Också andelen förövare som är mindre än fem år 
äldre än offret ökar med offrets stigande ålder, och bland anmäl-
ningarna av 15–17-åringar är ungefär tre av fem förövare jämn-
åriga offret. 
 Bland pojkarna avser de flesta polisanmälningar offer som är 
under 12 år. I likhet med flickorna i samma åldersgrupp kan dessa 
brott framför allt relateras till två typer av relationer, familj och 
släkt samt vänner och övriga bekanta. Bland både de yngre och de 
äldre pojkarna har de allra flesta av offren blivit utsatta av perso-
ner som är betydligt äldre än de själva. I förhållande till de resultat 
som kommit fram i olika typer av offerstudier kan den ojämna 
åldersfördelningen bland pojkarna samt åldersskillnaden mellan 
offer och förövare delvis tolkas som att det fortfarande är ytterst 
sällan som tonårspojkars utsatthet för grövre sexualbrott kommer 
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till polisens kännedom, i synnerhet när det gäller brott som begås 
av jämnåriga förövare.
  Sett till typer av situationer visar anmälningarna att en stor del 
av de anmälda brotten har begåtts inomhus och att övergreppen 
ofta har skett när förövare och offer är ensamma. Dessa drag är 
gemensamma oavsett offrets kön och ålder, men i likhet med rela-
tionen mellan förövare och offer är variationen vad gäller typ av 
situation störst bland de tonåriga flickorna. Jämfört med de yngre 
flickorna och pojkarna gäller en högre andel av anmälningarna 
bland tonårsflickorna brott som har skett utomhus, företrädesvis 
när offren har varit på väg hem på kvällen ensamma men även i 
samband med att man umgåtts med kompisar i en park eller lik-
nande. En annan situation som återkommer bland anmälningarna 
bland de äldre flickorna är de fest- och alkoholrelaterade över-
greppen, där det många gånger framkommer att förövaren har ut-
nyttjat att offret varit kraftigt berusad eller sovit. Bland de äldre 
flickorna är det en liten men ökande andel av anmälningarna som 
beskriver att flera personer varit närvarande vid brottet, antingen 
som förövare eller som så kallade bystanders.29 
 De anmälda brotten visar också att de maktmedel som för-
övare använt för att genomföra övergreppen varierar med offrens 
ålder men även med relationen mellan förövaren och offret samt 
den typ av situation där övergreppet har begåtts. Bland de yngre 
barnen framgår det av beskrivningarna att förövare på olika sätt 
har använt skillnaden i ålder och mognad för att förgripa sig på 
barnen, bland annat genom att utnyttja sitt tolkningsföreträde 
som vuxna för att göra övergreppen till en gemensam ”hemlighet” 
eller genom att kalla övergreppen för ”lekar”. I vissa anmälningar 
framkommer det också att förövare har gett barnen presenter och 
på så sätt skapat en känsla av delaktighet och skuld hos de utsatta 
barnen. Då en stor del av de anmälda brotten mot de minsta bar-
nen begås inom den närmaste familjen framkommer det också att 
förövare många gånger har utnyttjat den känslomässiga och fy-
siska närheten mellan dem och barnen, vilket också kan bidra till 
att förklara den relativt höga andelen upprepade övergrepp inom 
denna grupp. 
 Också bland offren i 12  –14-årsåldern och 15–17-årsåldern 
finns exempel på hur förövare har utnyttjat sin vuxenroll gentemot 
offren för att begå brotten. I dessa fall kan det handla om förövare 
som genom sitt yrke har ett maktövertag i förhållande till offret 
– till exempel som behandlingspersonal, idrotts- och fritidsledare, 
lärare och arbetsgivare. Bland anmälningarna där förövaren är 
jämnårig med offret beskrivs olika former av grupptryck, exem-

29 Bystanders brukar användas som begrepp för personer som är medvetna om eller 
bevittnar övergrepp mot andra utan att själva vara delaktiga i övergreppen (se t.ex. 
Banyard m.fl. 2005, Finkelhor 2009).
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pelvis att förövaren har hotat med att han ska sprida rykten om 
offret bland gemensamma kompisar om offret inte gör som för-
övaren vill eller om hon berättar för någon om det som har hänt. 
Det kan också handla om mer indirekta former av grupptryck – till 
exempel där förövaren tjatar på offret att vara schysst och ställa 
upp och därmed för över förväntningar på offret utifrån vad som 
är att anses som ”normalt”. 
   När det gäller fysiskt våld och hot som maktmedel saknas det 
ofta uppgifter om detta i anmälningarna, men i de fall där våld 
beskrivs rör det mestadels lindrigare former som fasthållningar, 
nedtryckningar eller liknande. Av de sammanlagt 446 anmäl-
ningar som materialet bygger på beskriver ett knappt tjugotal an-
mälningar grövre våld i form av slag och sparkar, strypgrepp eller 
att någon form av vapen har förekommit. Anmälningarna visar 
också att utsattheten för fysiskt våld i samband med övergreppen 
ökar något med offrens ålder, och att det förekommer fysiskt våld 
betydligt oftare i de fall där förövaren antingen är obekant med 
offret eller en dåvarande eller före detta pojkvän jämfört med de 
övriga relationskategorierna. Beträffande resultaten i denna studie 
när det gäller fysiskt våld kan det vara viktigt att framhålla att det 
utifrån förhören med de målsägande framkommer att förövaren 
många gånger har utnyttjat andra former av maktmedel än fysiskt 
våld samt även andra situationella faktorer, exempelvis offrets till-
stånd, för att bereda sig möjlighet att genomföra de sexuella över-
greppen. Samtidigt vore det missvisande att tolka dessa resultat 
som att fysiskt våld inte har en betydelse vid sexuella övergrepp då 
rädslan att utsättas för grovt fysiskt våld ofta har varit minst lika 
påtaglig i offrens berättelser som det fysiska våldet i sig. 
 Sammanfattningsvis ligger resultaten från de polisanmälda 
brotten väl i linje med vad tidigare forskning om sexualbrott mot 
barn har visat. Den stora variationen i de polisanmälda brotten 
sett till såväl förövare som brottsituationer tyder på att det inte 
finns några enkla svar på hur man bäst kan arbeta för att förebyg-
ga förekomsten av sexualbrott mot barn och ungdomar. Med ut-
gångspunkt i bland annat barnkonventionens krav om att förverk-
liga barns rättighet att skyddas från sexuella övergrepp är det dock 
angeläget att samhället tar sig an denna svåra fråga och kontinuer-
ligt utvecklar sina strategier och åtgärder mot sexualbrottsligheten 
mot barn. I rapportens sista kapitel förs därför en kort diskussion 
om några centrala utgångspunkter för det förebyggande arbetet.  
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Några utgångspunkter för 
det förebyggande arbetet
För att kunna utveckla effektiva strategier för att förebygga sexual- 
brott mot barn krävs kunskaper om flera olika aspekter av den 
här brottsligheten. Det handlar bland annat om kunskaper om 
gärningspersonerna, om offren samt även om vilka faktorer på 
samhällsnivån som kan påverka sannolikheten att barn blir utsatta 
för sexualbrott. Ett effektivt förebyggande arbete bygger också på 
att befintliga kunskaper kan omvandlas till praktiskt användbara 
förebyggande åtgärder. Som nämnts i inledningskapitlet har Brå 
under arbetet med den här rapporten blivit uppmärksam på att det 
saknas en övergripande sammanställning av hur situationen ser 
ut på det förebyggande området i Sverige och som beskriver vad 
som i dag görs för att förebygga sexuella övergrepp mot barn, vem 
som har ansvar för att se till att det görs, samt vilka aktörer som 
gör det. Inom ramen för arbetet med den här rapporten om den 
polisanmälda våldtäktsbrottsligheten har det inte varit möjligt att 
genomföra en egen kartläggning av de förebyggande insatser som 
görs i Sverige. Däremot bidrar det här kapitlet med en överblick av 
olika ingångar för det förebyggande arbetet så som dessa beskrivs 
i den internationella forskningen på området.
 Först presenteras en översiktlig genomgång av olika förkla-
ringsfaktorer för sexualbrott mot barn som har uppmärksammats 
i forskningen. Därefter beskrivs ett antal centrala åtgärdsområden 
som preventionsforskare menar kan vara lovande ingångar för det 
förebyggande arbetet. 

Många förklaringsfaktorer förknippade 
med sexualbrott mot barn
Forskningen visar att våldtäkter och andra sexualbrott mot barn 
har många olika orsaker. I en expertrapport till Socialstyrelsen me-
nar exempelvis Svedin (2000) att sexuella övergrepp mot barn är 
resultat av ett komplext samspel av många olika faktorer samt 
att riskfaktorer finns hos förövaren, hos offret samt även i offrets 
miljö.
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Förklaringsfaktorer förknippade med förövare 
När det gäller förövarna av sexualbrott mot barn kan en uppdel-
ning göras mellan barn och ungdomar som begår sexuella över-
grepp mot jämnåriga eller yngre personer och vuxna som begår 
sexuella övergrepp mot barn (t.ex. Letourneau and Miner 2005). 
 Forskning visar att det bland unga sexualförbrytare är ovan-
ligt med ungdomar som fortsätter att begå sexualbrott som vuxna 
samt att det sexuella våldet ofta tycks ha mer att göra med en 
allmän brottsbenägenhet än med ett antisocialt beteende som en-
dast kommer till uttryck i sexuella sammanhang (Christodoulides 
m.fl. 2005, SBU 2011). Många av de riskfaktorer som forskning 
har förknippat med unga sexualförbrytare har därför också fram-
förts som riskfaktorer för ungdomskriminalitet mer generellt, ex-
empelvis problem hemma och i skolan, antisociala tendenser och 
attityder samt dålig impulskontroll (Jaffé 2010). Dock har man 
också funnit tecken på så kallad avvikande sexuell upphetsning 
bland en del av de unga som begår sexualbrott, till exempel i form 
av ett intresse för sexuellt våld eller ett sexuellt intresse för små 
barn (Righthand och Welch 2005, McCann och Lussier 2008). 
Jämfört med ungdomar med icke-sexuella problembeteenden har 
svensk forskning visat att unga sexualförövare oftare visar tecken 
på sexuell upptagenhet och attityder som är toleranta mot våld-
täkt (Kjellgren m.fl. 2010). Det finns också forskning som har fun-
nit att unga sexualförbrytare ofta har kommit från familjemiljöer 
där de antingen bevittnat familjevåld eller själva varit utsatta för 
fysiska, sexuella eller känslomässiga övergrepp inom familjen (Ca-
puto m.fl. 1999, Kjellgren 2009). 
 Även bland vuxna förövare har forskning funnit att de oftare 
än andra lagöverträdare varit utsatta för våld och andra former 
av sexuella och känslomässiga övergrepp som barn (Briggs och 
Hawkins 1996, Lee m.fl. 2002). Forskare menar vidare att ett 
sexuellt övergreppsbeteende kan förknippas med bland annat en 
bristande empatiförmåga, problem med sexuell upphetsning, atti-
tyder som är toleranta mot sexuella övergrepp, så kallade kogni-
tiva förvrängningar som underlättar för förövare att bagatellisera 
sina övergrepp, dålig social kompetens och en överdriven sexuell 
upptagenhet (Blanchard och Tabachnick 2002, Ward och Beech 
2005). 

Förklaringsfaktorer förknippade med offer
Forskning om unga offer för sexualbrott framhåller att en förhöjd 
risk för utsatthet har kunnat konstateras bland annat för barn från 
splittrade familjer, barn med erfarenhet av konflikter inom famil-
jen och barn som har föräldrar med drog-, alkohol- eller psykiska 
problem. Dessa förhållanden kan dels påverka hur mycket tillsyn 
och skydd som barnet får av föräldrarna, dels leda till att barnets 
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känslomässiga behov inte tillgodoses, vilket i sin tur gör barnet 
mer sårbart inför olika typer av närmanden från potentiella för-
övare (Finkelhor 2009). Forskning har också funnit att det finns 
en förhöjd risk bland barn med funktionshinder eller inlärnings-
svårigheter (Brown 2010) och bland barn som är socialt isolerade 
eller som saknar någon att anförtro sig åt (Veitch Wolfe 2006). 
Det handlar i dessa fall om barn som av olika anledningar kan 
ha svårare att värja sig mot övergrepp eller att få skydd av andra 
(Völker 2002). 
 Forskning om sexualbrott mot barn via internet har konstate-
rat en ökad sårbarhet inför potentiellt skadliga internetkontakter 
hos barn som ofta chattar med tidigare okända personer, särskilt 
när dessa barn har problem på andra områden, till exempel en 
dålig relation med föräldrarna, erfarenhet av konflikter i familjen 
eller är utsatta för mobbning (Wolak m.fl. 2003, Brå 2007a).

Situationella och samhälleliga förklaringsfaktorer
De situationella riskfaktorer för sexualbrott mot barn som beskrivs 
i forskningen är olika beroende på barnets ålder, men det handlar 
bland annat om: faktorer som ger förövare tillgång till offer, exem-
pelvis internet eller ett arbete eller yrke som ger tillgång till barn; 
faktorer som underlättar för förövare att få tid ensam med offren, 
exempelvis bristfällig tillsyn; samt faktorer som kan hämma po-
tentiella förövares impulskontroll, till exempel förekomst av alko-
hol respektive livshändelser som kan höja en potentiell förövares 
stressnivå (Ward och Beech 2005, Marshall m.fl. 2006). 
 Som framgår av genomgången i förra kapitlet sker många 
sexualbrott, i synnerhet de som begås mot äldre barn och ung-
domar, i situationer där det finns andra personer i närheten. Som 
också framgår har en del av de anmälda brotten dessutom blivit 
avbrutna av personer i omgivningen. Förekomst eller avsaknad av 
personer som är beredda att ingripa mot förestående eller pågå-
ende övergrepp är alltså en viktig faktor i sammanhanget (se även 
Berkowitz 2002). 
 På samhällsnivån menar forskare att förekomsten av sexuella 
övergrepp är förknippad med bland annat ojämlikhet mellan kö-
nen och samhällsnormer som underblåser eller tar avstånd från 
våld (Townsend och Dawes 2005). Andra viktiga aspekter handlar 
om synen på barnets rättigheter och hur ett samhälle bestämmer 
balansen mellan barnets och föräldrars rättigheter, samt även mel-
lan barnets rättigheter och skyddet av den privata familjesfären 
mot statligt intrång – till exempel i skyddssyfte (jfr Gough 1996).
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Övergripande modell för att förebygga 
sexuella övergrepp mot barn
Kunskaper om de olika förklaringsfaktorer som finns kring fe-
nomenet sexuella övergrepp mot barn är viktiga utgångspunkter 
för att kunna arbeta förebyggande. Men förklaringsfaktorerna är 
många, och den bild som de förebyggande aktörerna har att arbeta 
med är därmed både komplex och svåröverskådlig. 
 Ett sätt att hantera detta problem är att formulera en övergri-
pande modell för det förebyggande arbetet. En sådan modell kan 
sedan bidra med en ram för att organisera och utveckla befintliga 
kunskaper så att de kan komma till praktisk användning i förebyg-
gande syfte. 
 Inom ramen för det så kallade folkhälsoperspektivet har man 
länge arbetat med övergripande förebyggande modeller av just 
den här typen. Internationellt har man dessutom föreslagit folk-
hälsomodellen som en utgångspunkt för samhällets förebyggande 
insatser mot sexuellt våld i stort (CDC 2004, OSW 2004) samt 
även mot sexuella övergrepp mot barn mer specifikt (Mercy 1999, 
Kaufman m.fl. 2002). Grunden i en folkhälsomodell är att man 
samtidigt tar sikte på tre olika preventionsnivåer:

1. primär eller universell prevention avser åtgärder riktade mot 
alla för att förebygga sexuella övergrepp innan de sker

2. sekundär eller selektiv prevention handlar om preventiva in-
satser som riktas mot högriskgrupper 

3. tertiär eller indikerad prevention avser insatser som kommer i 
fråga först när ett sexuellt övergrepp redan har ägt rum.

När man diskuterar specifika åtgärder mot sexuella övergrepp 
finns ofta inga skarpa gränser mellan olika preventionsnivåer. En 
och samma förebyggande insats kan ta sikte på flera nivåer sam-
tidigt. Till exempel kan samma program syfta till såväl primär-
prevention, genom att sprida kunskaper till praktiker för att höja 
kvaliteten på barntillsynen, som sekundär prevention, genom att 
utbilda deltagarna om möjligheterna att identifiera tecken på barn 
som befinner sig i riskzon för att bli utsatta för sexuella övergrepp. 
Det centrala är dock att samhället har strategier som tar sikte på 
alla tre nivåer. Enligt preventionsforskare är det dessutom väsent-
ligt att alla delar av samhället inkluderas i det förebyggande arbe-
tet (Pfäfflin 2003, Finkelhor 2009). 
 I det följande diskuteras några centrala åtgärdsområden som 
återkommer i den internationella forskningen om att förebygga 
sexualbrott mot barn. Redovisningen gör inget anspråk på att vara 
uttömande. Den bygger på ett flertal olika källor, men två har varit 
centrala. Den ena är en kunskapsöversikt om förebyggande åtgär-
der mot sexuella övergrepp mot barn av Professor David Finkel-
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hor (2009), som arbetar som direktör för Crimes against Children 
Research Center vid University of New Hampshire i USA. Den an-
dra är boken Protecting children från sexual violence – a compre-
hensive approach, en antologi med brett fokus som publicerades 
år 2010 av Europarådet.

Traditionellt fokus på tertiära insatser
Traditionellt sett har förebyggande insatser på området sexuella 
övergrepp mot barn riktat in sig på den tertiära nivån (Mercy 
1999). Det handlar dels om insatser för att hjälpa de offer för sex-
uella övergrepp som kommer till myndigheternas kännedom, dels 
om påföljdssystemet, behandlingsåtgärder och åtgärder som syftar 
till att återintegrera sexualbrottsdömda personer i samhället efter 
avtjänat straff. I en del länder har man även infört olika typer av 
registreringssystem för dömda sexualförbrytare, en åtgärdsform 
som också hör till den tertiära nivån.

Behandlingar för sexualförbrytare 
Forskningsbilden om effekten av behandlingsprogram för sexual-
brottslingar är något splittrad. Det finns ett flertal enskilda stu-
dier som har konstaterat positiva effekter av olika behandlingar, 
samtidigt som studierna sällan anses ha varit av tillräckligt hög 
vetenskaplig kvalitet för att man ska kunna dra säkra slutsatser 
(Finkelhor 2009). En ny svensk metaanalys av den befintliga forsk-
ningen om medicinska och psykologiska behandlingsmetoder för 
att förebygga sexualbrott mot barn (SBU 2011) drar slutsatsen att 
det vetenskapliga underlaget i dagsläget är otillräckligt för att be-
döma vilken behandling som kan minska återfall i sexualbrott mot 
barn bland vuxna förövare (ibid.). Rapportens författare drar slut-
satsen att en rimlig strategi i avvaktan på resultat från tillförlitlig 
forskning kan vara att minska sexualbrottsdrivande faktorer, till 
exempel sexuell upptagenhet, hos de förövare som har högst åter-
fallsrisk (ibid.). En annan strategi skulle också vara att bidra till 
forskningsunderlaget genom att finansiera utvärderingsforskning 
av hög vetenskaplig kvalitet med fokus på befintliga behandlings-
program.  
 När det gäller ungdomar som begått sexuella övergrepp mot 
barn, konstaterar SBU-rapporten (ibid.) att det finns ett visst ve-
tenskapligt stöd för att så kallad Multisystemisk terapi (MST) kan 
förebygga återfall. 

Registreringssystem
Även när det gäller olika typer av registreringssystem för sexual-
förbrytare finns det en brist på väl genomförda studier som kan ge 
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ett entydigt svar på frågan om dessa har några preventiva effekter. 
Enligt Finkelhor (2009) har en del studier kunnat konstatera vissa 
positiva effekter samtidigt som andra till och med har funnit en 
ökad återfallsrisk bland vissa grupper av registrerade sexualbrotts-
lingar. Denna ökade risk kan enligt forskare bero på att registre-
ringen gör det svårare för sexualbrottsdömda att få bostad och 
jobb med mera, vilket i sin tur ökar risken för nya brott (ibid.). 

Återintegreringsåtgärder för dömda
Åtgärder som syftar till att hjälpa sexualförbrytare återvända 
till samhället efter avslutad kriminalvårdspåföljd tas också upp 
i forskningen som en viktig del i den tertiära preventionen. Det 
handlar bland annat om att avhjälpa ett socialt utanförskap, som 
kan innebära en förhöjd risk för återfall (Armstrong m.fl. 2008). I 
Kanada har ett program av den här typen, kallat ”Circles of Sup-
port and Accountability”, utvärderats över en fyraårsperiod med 
lovande resultat i form av mycket lägre återfall i programgruppen 
jämfört med en matchad kontrollgrupp (Wilson m.fl. 2005, Fin-
kelhor 2009).

Ett bättre stöd i forskningen för behandlingar av 
utsatta barn
Enligt Finkelhor (2009) är de mest välbeprövade evidensbaserade 
metoderna inom området sexualbrott mot barn de som avser te-
rapeutiska insatser med syfte att hjälpa offren för sexuella över-
grepp. Det finns studier av hög vetenskaplig kvalitet som visat att 
kognitiv beteendeterapi (KBT) med offer för sexuella övergrepp 
och deras familjer kan minska symptomen av post-traumatisk 
stress (Cohen m.fl. 2004). Enligt Cody (2010) finns det även an-
dra behandlingsformer som har visat sig ha positiva effekter bland 
offer för sexuella övergrepp (jfr Hetzel-Riggin m.fl. 2007). Dessa 
har däremot ännu inte utvärderats med samma vetenskapliga 
stringens som KBT. Forskare menar vidare att effekten av olika 
behandlingsmetoder kan variera beroende på vilka konsekvenser 
utsattheten har fått för olika barn. Det innebär att valet av be-
handlingsmetod bör utgå från det enskilda barnets problembild 
och behov (ibid.). 

Primär och sekundär prevention 
Ett centralt problem med det traditionella fokuset på tertiär pre-
vention är att det bara är en bråkdel av de sexuella övergrepp som 
begås i samhället som kommer till myndigheternas kännedom. 
Forskare menar att det av den här anledningen är väsentligt att 
samhället arbetar för att förstärka insatserna mot sexuella över-
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grepp inom såväl den sekundära som den primära preventionen 
(Mercy 1999).

Olika ingångar för primär prevention
På området sexuella övergrepp mot barn handlar primär eller uni-
versell prevention i första hand om informationskampanjer eller 
utbildningsinsatser med fokus på barn, föräldrar, praktiker som 
arbetar med barn och ungdomar samt allmänheten i övrigt (Völ-
ker 2002, May-Chahal och Herczog 2003). Det övergripande syf-
tet med den här typen av insatser är att överföra de kunskaper och 
färdigheter som forskningen tagit fram till de grupper i samhället 
som kan använda dem i förebyggande syfte. 
 Genom utbildningar riktade till praktiker som arbetar inom 
skolan, vården och föreningslivet kan man öka deltagarnas möjlig-
heter att identifiera tecken på eventuell utsatthet hos barn och ung-
domar och även tecken på så kallade sexuella problembeteenden 
(SPB)30, som kan indikera en förhöjd risk för ett brottsligt sexuellt 
beteende. Det är också viktigt att praktiker får riktlinjer för hur 
man hanterar avslöjanden om övergrepp på ett lämpligt sätt. Ett 
annat centralt inslag i utbildningarna bör vara att uppmuntra ar-
betssätt som innebär ett ökat skydd för barn mot övergrepp som 
kan äga rum inom praktikernas egna verksamhetsområden. Här 
kan det till exempel handla om tydliga riktlinjer för hur man han-
terar situationer där arbetet kräver att enskilda anställda eller vo-
lontärer är ensamma med barn (Kaufman m.fl. 2002, Saul och 
Audage 2007). 
 Enligt Horno Goicoechea (2010) bör den här typen av utbild-
ning göras till ett obligatoriskt moment i högskoleutbildningar för 
alla praktiker som i sitt yrke kommer ha ett ansvar för barn – 
förutom socialarbetare och sjukvårdspersonal handlar det bland 
annat om lärare, psykologer, poliser och jurister. 

Primär prevention i skolan
Skolan anses vara en central arena för att tillhandahålla primär-
preventiva insatser till barn och ungdomar. Det beror på att man 
genom skolan kan nå väldigt många barn och ungdomar på ett 
mycket kostnadseffektivt sätt, och dessutom i ett sammanhang 
som är väl utrustat för att överföra ny kunskap (Wurtele 2009). 
Skolprogram erbjuder således bra möjligheter att sprida befint-
liga kunskaper om bland annat risksituationer, förövares tillvä-
gagångssätt och olika skyddsbeteenden till potentiella offer för 
sexuella övergrepp.

30 Termen sexuella problembeteenden (SPB) används för att beteckna olika typer av 
sexuella beteenden hos barn, som är socialt oacceptabla och som tyder på en risk 
för barnets eller andras välbefinnande (se vidare SBU 2011). 
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 Förebyggande skolprogram mot sexuella övergrepp har enligt 
forskningen flera olika syften: att hjälpa barn att känna igen po-
tentiellt farliga situationer och potentiella förövare; att lära ut hur 
man kan ta sig ur farliga situationer; att uppmuntra barn att be-
rätta om tidigare eller pågående övergrepp för en lämplig vuxen; 
att lindra de negativa effekterna av utsatthet för övergrepp genom 
att hjälpa barnen att förstå att de inte gjort något fel och inte har 
någon skuld i det de blivit utsatta för (Wurtele 2009). Undervis-
ning om internet säkerhet kan också spela en viktig förebyggande 
roll, bland annat genom att göra elever medvetna om olika tillvä-
gagångssätt som internetförövare har använt för att snärja barn 
och ungdomar i sexuellt syfte (Wurtele 2009, Brå 2007a, b31). 
 Skolans förebyggande roll stannar dock inte vid att utbilda 
barn i egenskap av potentiella offer för sexuella övergrepp. Skolan 
har en viktig uppgift i att få barn och ungdomar att ifrågasätta ne-
gativa maskulinitetsnormer och heteronormativa föreställningar 
och att lära sig om vikten av ömsesidighet och samtycke i sexuella 
relationer samt om sexualhälsa i en vidare mening. Andra viktiga 
färdigheter som skolan kan bidra till att utveckla handlar om att 
kunna stå emot grupptryck samt att lära sig kommunicera kring 
sexuella frågor med både vuxna och jämnåriga (Imbesi 2007, Gor-
don 2010). Bland äldre barn kan förebyggande program i skolan 
också ge en viktig möjlighet att mobilisera så kallade bystanders, 
det vill säga personer som kan bli medvetna om eller bevittnar 
övergrepp mot andra utan att själva vara delaktiga i övergreppen 
(Banyard m.fl. 2005, Finkelhor 2009).
 Enligt forskningen är det viktigt att förebyggande program i 
skolan, både till sin pedagogiska utformning och sitt innehåll, är 
anpassade efter målgruppens ålder samt att programmen är ett 
återkommande inslag under barnens skolgång. Förra kapitlets 
genomgång av de situationer där de anmälda sexualbrotten ägt 
rum visar att situationerna varierar med åldern – innehållet i ett 
program som är skapat för mellanstadiebarn kommer inte att vara 
till lika mycket nytta för deltagarna när de väl blivit gymnasie-
ungdomar. Ett annat viktigt inslag är enligt forskningen att man i 
möjligaste mån ska inkludera föräldrar i de förebyggande skolpro-
grammen. Föräldrar har en central roll, inte bara för att skydda 
sina barn mot potentiella övergrepp utan även för att minska san-
nolikheten att de egna barnen själva kan bli förövare (Kaufman 
m.fl. 2002).

31 Publikationen Var går gränsen: handledning för temaarbeten om integritet, 
sexuella trakasserier och sexualbrott (Brå 2007b) är ett handledningsmaterial 
som Brå, tillsammans med JämO, har tagit fram på uppdrag av regeringen för 
skolarbete om sexualbrott, sexuella trakasserier, sexuell integritet och självbe-
stämmande. Handledningen är avsedd att användas av lärare, från årskurs sju 
i grundskolan till år tre i gymnasieskolan. En del av handledningens material 
handlar om vuxnas internetkontakter med barn och ungdomar i sexuella syften.
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Viss kritik mot skolprogram men lovande resultat
Förebyggande skolprogram mot sexuella övergrepp har varit före-
mål för en del kritik, bland annat för att de kan anses lägga ansva-
ret för att förebygga övergreppen på barnen själva. Dock menar 
forskare att även om det är självklart att det vuxna samhället har 
ansvar för att skydda barn mot sexuella övergrepp, handlar en del 
av detta ansvar om att ge barn de kunskaper och färdigheter som 
kan hjälpa dem att också skydda sig själva. Att inte göra dessa 
kunskaper tillgängliga för barn bör snarare ses som etiskt oför-
svarbart (Finkelhor 2009). 
 Internationella utvärderingar av förebyggande skolprogram 
har dessutom konstaterat flera positiva effekter. Bland annat har 
man visat att deltagarna har lärt sig att känna igen övergreppssi-
tuationer och tagit till sig kunskaper om hur man kan skydda sig. 
Man har också funnit att programmen inte lett till några negativa 
bieffekter, till exempel i form av en ökad oro eller ängslan bland 
deltagarna eller en försämrad tillit till vuxna. Utvärderingar har 
snarare funnit positiva bieffekter, bland annat en förbättrad kom-
munikation mellan barn och föräldrar och att deltagande barn har 
utvecklat en mer positiv inställning till den egna kroppen (Wurtele 
2009, Finkelhor 2009). 
 Det saknas i dagsläget forskning av tillräckligt hög vetenskap-
lig kvalitet som kan ge ett säkert svar på frågan huruvida förebyg-
gande skolprogram faktiskt lett till en minskad risk för sexuella 
övergrepp bland deltagarna. Samtidigt konstaterar internationella 
forskningsgenomgångar att de studier som har kunnat genom-
föras på området har visat på lovande resultat även i detta avse-
ende (Kaufman m.fl. 2002, Finkelhor 2009). Ett viktigt stöd för 
skolprogrammens förebyggande potential mot sexuella övergrepp 
finns också i forskningsresultat som visar att skolprogram med ett 
liknande förebyggande syfte och samma typ av innehåll har varit 
effektiva mot flera andra problem, exempelvis mobbning, våld och 
oönskade graviditeter (Hahn m.fl. 2007, Finkelhor 2009).
 Ett problem är enligt forskare att det fortfarande saknas infor-
mation om vilka specifika program som bör anses utgöra så kallad 
”best practice” på området (Wurtele 2009). Internationellt finns 
däremot kunskapsbaserade riktlinjer för hur man ska gå till väga 
för att välja ett effektivt program (se t.ex. Broughton m.fl. 2002, 
NSVRC 2005). 

Primär prevention utanför skolan
Utanför skolmiljön har man i flera länder gjort försök att nå en 
mycket bredare publik med information och kunskaper om sexu-
ella övergrepp mot barn. Det handlar bland annat om att använda 
media, till exempel i form av reklamkampanjer på tv, internet och 
offentliga platser, på samma sätt som de används för att förmedla 
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information om andra problemområden – till exempel rattfylleri, 
HIV-prevention och familjevåld (Kaufman m.fl. 2002). 
 Kampanjer av den här typen kan ha flera syften, bland annat att 
förstärka hämmande faktorer hos potentiella förövare, exempelvis 
genom att informera om konsekvenserna av sexuella övergrepp; 
att få personer som inser att de befinner sig i riskzon för att begå 
sexuella övergrepp att självmant söka hjälp; att förbättra allmän-
hetens möjligheter att upptäcka sexuella övergrepp mot barn; att 
förändra attityder som kan avhålla människor från att rapportera 
misstankar om övergrepp; att förändra samhällsnormer som un-
derblåser sexuellt våld samt att mobilisera potentiella bystanders 
(Kaufman m.fl. 2002, Lee m.fl. 2007). 
 Utvärderingar av den här typen av program har kunnat påvisa 
förbättringar i allmänhetens kunskaper om sexuella övergrepp 
mot barn, samt att personer som anser sig vara i riskzon för att 
begå sexuella övergrepp faktiskt har ringt till hjälptelefonlinjer. 
Det saknas däremot fortfarande vetenskapliga studier som skulle 
kunna visa huruvida informationskampanjer kan minska den fak-
tiska förekomsten av sexuella övergrepp mot barn (Kaufman m.fl. 
2002, Finkelhor 2009). 

Möjligheter för sekundärpreventiva 
insatser
Sekundär prevention syftar till att förebygga sexuella övergrepp 
mot barn genom att rikta insatser specifikt till individer och grup-
per som anses ha en förhöjd risk för att bli antingen förövare eller 
offer för sådana övergrepp (Blanchard och Tabachnik 2002).

Insatser för personer i riskzon att begå övergrepp
De sekundärpreventiva möjligheter som beskrivs i preventions-
forskningen om sexualbrott mot barn handlar i första hand om 
insatser för personer som befinner sig i riskzon att begå sexuella 
övergrepp. Det är naturligtvis angeläget att kunna tillhandahålla 
effektiva insatser för personer som upplever sig vara i riskzon för 
att sexuellt förgripa sig på barn. Det är också väsentligt att göra 
allmänheten uppmärksam på att sådana insatser finns samt hur 
man får tillgång till dem. I både Tyskland och Storbritannien har 
man inrättat telefonlinjer dit personer som känner ett sexuellt in-
tresse för barn kan ringa anonymt för att få samtalsstöd och in-
formation om lämplig tillgänglig behandling (SBU 2011). Enligt 
forskare visar erfarenheter från dessa två länder att ett stort antal 
personer med risk för att begå sexuella övergrepp mot barn kan 
motiveras till att delta i behandling (ibid.). I Sverige är dock till-
gängligheten av förebyggande insatser för personer i riskzonen att 
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begå sexuella övergrepp begränsad till Stockholmsområdet visar 
en rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2010). Det inne-
bär enligt rapporten att personer i andra delar av landet som kan 
behöva stöd, råd eller behandling har få eller inga möjligheter till 
detta (ibid.).  
 Ett annat problem är att det i dagsläget saknas forskning om 
förebyggande behandlingsmetoder för vuxna som inte har begått 
sexuella övergrepp mot barn, men som har en förhöjd risk (SBU 
2011). Forskare menar att det därför är angeläget att utveckla 
verksamma insatser av den här typen (ibid.).
 I den internationella litteraturen diskuteras insatser för barn 
med ett utagerande sexuellt beteende också som en form av sekun-
där prevention (t.ex. Kaufman m.fl. 2002). Samtidigt anses den 
långsiktiga risken för sexualbrott bland barn med sexuella pro-
blembeteenden som låg och för den här målgruppen är det därför 
särskilt viktigt att ta hänsyn till de risker som kan vara förknip-
pade med behandling (SBU 2011). Till exempel menar forskare att 
det finns en risk för omotiverad stigmatisering om barn betraktas 
som framtida sexualbrottsförövare samt att en sådan stigmatise-
ring kan störa barns utveckling. Vidare menar forskare att en allt-
för intensiv eller felaktigt utförd behandling till och med kan öka 
risken för antisociala beteenden i framtiden (ibid.).
 Eftersom forskningen visar att många av de ungdomar som 
begår sexuella övergrepp har en hög brottsbenägenhet även i an-
dra sammanhang, kan tidiga insatser för grupper med en förhöjd 
risk för ett mer allmänt antisocialt beteende också förmodas ha en 
viss förebyggande effekt mot sexuella övergrepp. På detta område 
finns det numera ett omfattande forskningsunderlag som har kon-
staterat positiva förebyggande effekter för flera olika insatser. Det 
handlar bland annat om så kallade hembesöksprogram för små 
barn i utsatta hemmiljöer (Brå 2008c), eller så kallad Funktionell 
familjeterapi (FFT) respektive Multisystemisk terapi (MST) för 
barn som redan kommit relativt långt i att utveckla ett antisocialt 
beteende (se vidare Brå 2009b). För barn som av olika anledningar 
behöver omplaceras från familjen är så kallad Multidimensional 
Treatment Foster Care (MTFC) ett program med vetenskapligt 
konstaterad effekt på risken för fortsatt antisocialt beteende (Gu-
erra m.fl. 2008). 

Insatser för barn med förhöjd risk att bli utsatta 
I den internationella forskningslitteraturen tas familjefokuserade 
insatser, med stöd, information och färdighetsträning för föräldrar 
också upp som en viktig förebyggande åtgärd för barn som anses 
löpa en förhöjd risk att bli utsatta för sexuella övergrepp (Kauf-
man m.fl. 2002, Daro och Donnelly 2002). Som det nämnts i för-
sta delen av kapitlet har en sådan förhöjd risk bland annat kunnat 
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konstateras hos barn i familjer där föräldrar har psykiska problem 
eller problem med droger eller alkohol. Dock menar forskare att 
det är viktigt att familjeinsatser av den här typen tillhandahålls 
på ett icke-stigmatiserande sätt. Fokus för programmen bör också 
täcka in mer än risken för just sexuella övergrepp. Snarast hand-
lar det om att införa en medvetenhet om risken för sexuella över-
grepp inom föräldrastödsprogram som ska motverka risken för 
såväl vanvård som alla typer av fysisk och psykisk utsatthet inom 
familjen (jfr Daro och Donnelly 2002). 
 För andra grupper där man konstaterat en förhöjd risk för ut-
satthet, till exempel barn med funktionshinder eller inlärningssvå-
righeter, är det särskilt angeläget att de praktiker som arbetar med 
dessa grupper får utbildning, bland annat om situationer med risk 
för sexuella övergrepp, om hur denna risk kan minskas genom an-
passade arbetsplatser och arbetssätt samt om att bli uppmärksam 
på tecken på eventuell utsatthet. Mot bakgrund av forskning som 
starkt tyder på att mörkertalet för sexualbrott är ännu större i 
dessa särskilt sårbara grupper, är det också viktigt att praktiker får 
utbildning och riktlinjer om hur man kan försäkra att dessa barn 
får möjligheten att berätta om sin utsatthet (Brown 2010). 
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Bilagor

Bilaga 1. Tabellbilaga

Tabell 5. Andel fall där det framgår att offret varit utsatt för hot eller våld, efter 
årtal och offrets ålder. Procent. 

Offrets ålder 0–11 12–14 15–17
1995 2008 1995 2008 1995 2008

Hot

- offret känt sig hotat (ej 
uttalat hot)

2 3 7 5 5 2

- uttalat hot verbalt 20 1 19 3 17 3
- uttalat hot med vapen 4 2 3 1 8 1
- ej uppgift som tyder på 
förekomst av hot

74 94 71 92 70 94

Våld

- offret utsatt för fysiskt 
våld

46 12 53 30 61 50

- ej uppgift som tyder på 
förekomst av våld

54 88 47 70 39 50

Någon form av hot  
eller våld
- offret utsatt för hot el-
ler våld

54 15 59 33 64 52

- ej uppgift som tyder på 
förekomst av hot eller våld

46 85 41 67 36 48
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Tabell 6. De sexuella handlingar som beskrivs i materialet, efter årtal och of
frets ålder. Procent. 

Offrets ålder 0–11 12–14 15–17
1995 2008 1995 2008 1995 2008

Ingen information om sexuell 
handling:
- ingen information i anmälan, 
inget förhör med offret

9 22 4 8 7 2

- ingen information i anmälan, 
ingen information vid förhör

9 15 4 4 4 2

- ingen beskrivning av sexuell 
handling p.g.a. minneslucka, 
berusning, sömn

2 1 3 0 5 7

Beskrivna sexuella hand
lingar:
- sexuell beröring (ej penetra-
tion)

9 15 7 8 2 2

- penetration med fingrar/
föremål

11 8 4 10 1 4

- oralt/vaginalt/analt samlag 61 39 77 70 82 82

 








