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Abstract 
UNGA SEXUALFÖRBRYTARE – BARN ELLER BROTTSLINGAR ? EN STUDIE AV DOMSTOLENS 

KONSTRUKTION AV UNGA BROTTSLINGAR OCH MOTIVERING AV PÅFÖLJD . 
Jenny-Lyn Naylor & Madeleine Sjöstrand Gereholt. 
 
The purpose of this study was to gain more knowledge of which discourses dominate the 
courts’ decisions concerning sentences for young sexual offenders. The issues touched upon 
were which circumstances the courts find important and which discourses reflect those 
circumstances when deciding on sentences for young sexual offenders as well as how children 
that commit crimes are constructed by the court. The study looked at cases of sexual offence 
where the offender was between 15 and 17 years old, and was based on judgements 
established at the Stockholm district courts in 2007 and 2008. The method used was content 
analysis, both manifesto and latent. By using content analysis the information was structured 
into a manageable basis for the following discourse analysis, which was implemented 
according to the theory for this study described in King and Piper’s (1995) book How the Law 
Thinks About Children. Discourse analysis gave an insight into which discourses are most 
prominent in verdicts against young sexual offenders. The results show that the social 
services’ recommendations are not given much importance in the courts’ decisions of suitable 
sentences for young sexual offenders. A majority of the youths were sentenced to criminal 
punishment such as a youth community order service and a youth detention order. Factors of 
particular importance in the verdicts are the specifics of the crime, whether or not the 
offenders understood or should have understood that they were committing a crime, 
responsibility, age, consent, suitable sentences as well as the credibility and reliability of 
given statements. The young defendants were constructed by the courts as criminals with 
regard to the criminal act and the youths’ responsibility for the action. The offenders’ 
personal and social situation was not given particular importance. 
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1 Inledning 
Samhället är ständigt i förändring och likaså synen på brott, brottslingar och vilken reaktion 
från samhället medborgarna ska få vid kriminellt beteende. Under det senaste decenniet har 
barn som begår brott diskuterats främst som förbrytare och i andra hand som barn i behov av 
hjälp, även om det strider mot lagstiftning om barns skydd och barnets rättigheter (Hollander 
& Tärnfalk, 2007:90f). Antalet ungdomsmål som lett till åtal har under 1980- och 1990-talet 
ökat vilket innebär att fler ungdomar hamnat i domstol och dömts till en påföljd (Granath, 
2007:69). Svensk statistik, precis som undersökningar från USA, England och Holland, visar 
att en betydande del av de sexualbrott som sker begås av ungdomar (Kjellgren, 2000:6). 
Diskussioner i samhället och media gällande unga lagöverträdare handlar bland annat om att 
ungdomsbrottsligheten innebär ett hot mot samhället och vilka konsekvenser den kan ge för 
omgivningen. Det diskuteras även kring vilka de mest effektiva åtgärderna är, och vägs då 
specifikt mellan straff och behandling som är två inriktningar inom straffrätt. (Levin, 
1996:51) Är brottslighet ett problem som kan behandlas, eller motverkas brott endast genom 
straff? Å ena sidan finns en inriktning med fokus på att brottslighet beror på sociala problem 
och att lagöverträdare behöver stöd och behandling för att kunna komma från den brottsliga 
banan. Å andra sidan finns en inriktning med fokus på den brottsliga gärningen, som innebär 
att brottet är en handling som bryter mot samhällets normer och därför bör leda till en kännbar 
konsekvens för individen. 
 Sexualbrott har på senare tid kommit att uppfattas som ett socialt problem som kräver en 
stark reaktion från samhällets, och då speciellt dess rättsliga, sida. Samtidigt saknas forskning 
på området. När det gäller straff kontra behandling för unga sexualförbrytare kan ungdomen 
dels uppfattas som en potentiell framtida sexualförbrytare vars beteende kommer förvärras 
om ett ingripande inte sker. Dels kan beteendet uppfattas som mindre klandervärt eller som 
experimenterande med den egna sexualiteten samt att ungdomen anses vara mer omformbar 
än en vuxen på grund av ålder och mognad. (Bouhours & Daly, 2007:371f) Ungdomar som 
förgriper sig sexuellt anses av forskare inte ha utvecklat en befäst avvikelse, utan deras 
utveckling fortfarande kan påverkas i olika riktningar (Kjellgren, 2000:11). 
 Fokus och intresse för denna undersökning är hur domstolen hanterar ungdomar som begår 
sexualbrott. Viktiga frågor är; Hur balanserar domstolen brottets allvar och brottslingens ålder 
vid bedömningen av påföljd? Vilka påföljder används och hur motiveras de? (Bouhours & 
Daly, 2007:172). 
 

1.1 Syfte 
Undersökningens syfte är att undersöka hur domstolen beslutar om val av påföljd och hur 
barn som begår sexualbrott konstrueras, samt vilka diskurser som återfinns i domstolsbeslut 
gällande unga sexualförbrytare. 
 

1.1.1 Frågeställningar 
1. Vilka begrepp anser domstolen vara av betydelse vid beslut om påföljd för unga 

sexualförbrytare och hur definieras de av domstolen? 

2. Vilka diskurser speglar de begrepp domstolen lyfter fram vid val av påföljd för unga 
sexualförbrytare? 

3. Hur konstrueras barn som begår sexualbrott av domstolen? 



 4 

1.2 Centrala begrepp 

Ungdom 
En ungdom definieras i denna undersökning som en person som fyllt 15 men ännu inte 18 år. 
Detta eftersom en person i Sverige är straffmyndig först när denne är 15 år och blir myndig i 
övrigt vid 18 års ålder vilket gör att ungdomen faller under de lagar som är speciellt 
anpassade för ungdomar. 

Sexualbrott 
Med sexualbrott avses att tilltvinga sig en sexuell tillfredsställelse genom hot eller våld, eller 
genom att utnyttja att en annan person befinner sig i ett hjälplöst tillstånd eller i beroende-
ställning. Aktuella brott för denna studie är våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt 
ofredande, vilka alla innefattas av begreppet sexualbrott. (6 kap. BrB) 

Påföljd 
Med påföljd menas i svensk rätt böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och 
överlämnande till särskild vård (1 kap. 3 § BrB). För unga lagöverträdare ska domstolen på 
grund av dennes unga ålder döma till en lindrigare påföljd, som exempelvis ungdomsvård, 
ungdomstjänst och sluten ungdomsvård (32 kap. BrB). 

Vård 
Med vård menas i denna undersökning någon form av behandling eller annan åtgärd inom 
socialtjänsten (Nationalencyklopedin). Behandling kan enligt Levin (1996) definieras som 
sådant som räknas till vårdåtgärder och däribland träning i vardagsrutiner, samtalsbehandling, 
psykoterapi, arbete eller studier, som bidrar till uppfostran och anpassning av ungdomar till 
samhällets normer (Levin, 1996:64-69). 

Målsägande 
En person mot vilken ett brott är begånget och som därav blivit förnärmad eller lidit skada 
(Nationalencyklopedin). 

Tilltalad 
Benämningen på den misstänkte efter att åtal har väckt i domstol. En misstänkt är en person 
som med en viss grad av sannolikhet kan antas ha begått ett brott och som är föremål för 
förundersökning. (Nationalencyklopedin) 

Diskurs 
En diskurs är ett bestämt sätt att se på omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:7). 
Den är verklighetskonstruerande och kan definieras som ett system att producera utsagor 
(Neumann, 2003). 
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2 Kunskapsläget 
Att uppmärksamma ungdomar som begår sexualbrott anses av en del forskare vara en del av 
ett preventivt arbete som kan syfta till att hejda en utveckling som skulle kunna leda till ett 
bestående förövarbeteende och hindra att personer utsätts för sexuella kränkningar (Kjellgren, 
2000:6). 
 

2.1 Straff eller behandling? 
Straff och behandling kan å ena sidan ses som motsatser, å andra sidan som två sidor av 
samma sak. Staten ska samtidigt som den straffar den som överskrider samhällets regler och 
normer också återanpassa individen. Den behandling som ges är riktad till den enskilde och 
förväntas leda till en positiv förändring hos individen för att denne sedan ska kunna leva ett 
normalt liv med övriga i samhället. När det gäller unga anser forskare både behandling och 
repression vara medel att ge den unge vägledning in i vuxenlivet. (Svensson, 1998:6-9) 
 Barn under 15 år har sedan 1864 års strafflagstiftning trädde i kraft inte kunnat dömas för 
brott, och kriminella i åldern 15–18 år bör ges en generell nedsättning av straffet. Det 
preventiva synsätt som växte fram under 1800-talet innebar bland annat att vedergällande 
straff inte ansågs vara en lämplig eller rättvis påföljd för barn, däremot uppfattades 
behandling kunna motverka asocialt beteende. Tvångsvården växte fram som ett medel för att 
hindra att barn fick sina liv förstörda på grund av miljön eller sitt eget beteende. (Svensson, 
2006:40f) 
 Behandlingstanken, för vuxna, stärktes inom kriminalvården under 1950-talet, vilket bland 
annat innebar att fängelsen döptes om till kriminalvårdsanstalter och fängelsevakter 
benämndes vårdare. Till följd av att kriminalvården blev mer inriktad på behandling skapades 
en dubbelhet inom straffrätten. Påföljderna skulle anpassas till individen och dennes behov 
och förutsättningar vilket ledde till att påföljden dels skulle innebära ett straff för att 
avskräcka brottslingen från fortsatt brottslighet, samtidigt som behandling skulle hjälpa 
gärningsmannen att återanpassas till samhället. Kritik riktades vid samma tid mot detta nya 
tankesätt då det utgick från att brott var en följd av psykisk sjukdom och för att graden av 
konsekvens i förhållande till brottet kunde ifrågasättas när påföljden kunde variera för samma 
brott beroende av vårdbehovet. Denna behandlingstanke inom kriminalvården avvecklades 
sedan gradvis under slutet av 1970-talet och ungdomsfängelse försvann. (Levin, 1996:64-69) 
 Under 1990-talet förändrades tanken till att mer ingripande och individuellt anpassade 
påföljder krävdes för att unga lagöverträdare skulle kunna anpassas till att bli laglydiga 
medborgare. Behandling kan definieras som vad som finns inom vårdåtgärder, alltså träning i 
vardagsrutiner, samtalsbehandling, psykoterapi, arbete, studier och liknande. Med andra ord 
sådant som bidrar till uppfostran och anpassning av ungdomar till samhällets normer. (Levin, 
1996:64-69) 
 Då unga lagöverträdare är föremål både för straffrättsliga och socialrättsliga ingripanden är 
ett dilemma hur en avvägning mellan en rättvis straffutmätning och den enskildes individuella 
vårdbehov ska göras. Dilemmat kan även beskrivas som en konflikt mellan att från samhällets 
sida vilja reagera på brott samtidigt som man vill hjälpa ungdomar ur ett destruktivt beteende. 
Det som är gemensamt för både socialtjänsten och kriminalvården är dock en vilja att 
motverka och förhindra brott, även om det i praktiken kan finnas olika förslag på hur det ska 
gå till. Idag är det främst det individuella vårdbehovet som ska prioriteras vid bedömning av 
hur samhället ska hantera unga lagöverträdare och inte allmänhetens behov av skydd. 
Straffrättens principer kring förutsägbarhet, konsekvens och proportionalitet ska samtidigt 
även gälla unga lagöverträdare. (Svensson, 2006:17-37) 
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 För att göra påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten mer förutsägbar har 
större krav på socialnämndens yttranden till domstolen införts. Yttrandena avseende unga 
sexualförbrytare bör med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) ha sin utgångspunkt i en 
utredning som görs av den unge och socialnämnden ska då se till den unges personlighet, 
livshistoria, familjeförhållanden och eventuella behandlingsbehov (11 § LUL). Den unges 
psykosociala utveckling, sexuella mönster och sexuella erfarenheter ska kartläggas, och även 
hur mycket ansvar den unge tar för sina handlingar samt dennes förmåga till empati. Även en 
bedömning av risken för ytterligare övergreppshandlingar ska göras. (Kjellgren, 2000:24) I 
Tärnfalks (2007) avhandling studeras yttranden från socialtjänsten i straffprocessen för unga 
lagöverträdare. Han konstaterar att utformningen av socialtjänstens yttranden varierar mycket 
från några få rader till omkring tio sidor. Enhetlighet saknas i hur ett yttrande ska skrivas 
vilket kan resultera i att de kan se väldigt olika ut. Beskrivningen av hur informationen till 
yttrandet inhämtats varierar också kraftigt. (Tärnfalk, 2007:150) 
 Behandlingstanken inom straffrätten gällande unga lagöverträdare har länge varit 
dominerande, men på senare tid har strafftänkandet återkommit och betoningen har alltmer 
kommit att ligga på den brottsliga handlingen, handlingens konsekvenser, skulden och 
brottets svårighetsgrad (Svensson, 2006:39). När det gäller ungdomar som begår de grövsta 
våldsbrotten minskar andelen som döms till vård inom socialtjänsten samtidigt som andelen 
som döms till olika frihetsberövande påföljder, däribland sluten ungdomsvård, ökar (Granath, 
2007:71ff). Risken för återfall för en ungdom som inte genomgår någon form av behandling 
är 22 procent. För ungdomar som fått behandling är den endast 10 procent. (Socialstyrelsen, 
2001:8) 
 

2.2 Tidigare forskning om sexualbrott 
Vad som ska beaktas som sexuella övergrepp är sådana handlingar som samhället vid en 
given tidpunkt i historien betraktar som onormalt sexuellt beteende. Normalt sexuellt 
beteende definieras av Kjellgren (2000) och lagstiftningen som att det är något som båda 
parter vill och samtycker till. (Kjellgren, 2000:7) Gränsen för sexuellt självbestämmande är 
15 år, vilket betyder att barn under 15 år aldrig kan lämna samtycke till en sexuell handling. 
Gränsen för sexuellt självbestämmande vid 15 års ålder har funnits länge, sedan år 1937 för 
pojkar och sedan år 1836 för flickor. (Prop. 2004/05:45:19, 22) I en doktorsavhandling av 
Stina Jeffner (SOU 2001:14) framkommer att ungdomar själva definierar våldtäkt som i 
princip alla sexuella aktiviteter som sker efter det att flickan sagt nej. Däremot omtolkar 
ungdomarna våldtäktsförståelsen utifrån olika omständigheter, såsom om offret sagt nej på 
rätt sätt, att offer och/eller förövare varit alkoholpåverkade eller att flickan varit lättillgänglig. 
Något som ger ungdomarna större benägenhet att bedöma det inträffade som en våldtäkt är 
om flickan efter övergreppet inte varit kär i förövaren. Överväganden av dessa slag finns det 
dock inte utrymme för vid den rättsliga bedömningen av gärningen, och att ungdomarna varit 
alkoholpåverkade eller förälskade vid händelsen gör inte att den betraktas som mindre 
allvarlig av domstolen. (SOU 2001:14:270f) 
 

2.2.1 Gruppen unga sexualförbrytare 
I Sverige registreras inte ungdomar som begår sexualbrott, men av dem som under år 2000 
polisanmälts för misstanke om sexualbrott var knappt 10 procent mellan 15 och 18 år. 
Mörkertalen för sexuella övergrepp beräknas vara cirka 80–90 procent, vilket betyder att 
endast 10–20 procent rapporteras till myndigheter på något sätt. (Socialstyrelsen, 2001:7f) 
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Vad det gäller flickor som begår sexuella övergrepp utgör de ungefär 5 procent av förövarna, 
vilket är lika stor andel som bland vuxna förövare (Kjellgren, 2000:9). Flera forskare 
framhåller att en risk för underrapportering av flickor som begår sexuella övergrepp finns 
(Socialstyrelsen, 2001:8). Majoriteten av sexualförbrytarna har debuterat i tonåren (SOU 
2001:14:105). Samtidigt är medelåldern för den första domen för sexuella övergrepp 28 år, 
vilket betyder att även om debutåldern är låg tar det lång tid innan förövaren möts av 
samhällets reaktioner (Socialstyrelsen, 2001:7).  
 Det har genom forskning inte kunnat klarläggas vilka faktorer som ligger bakom att en 
ungdom begår sexualbrott. Flera riskfaktorer på individ-, familje- och samhällsnivå bidrar 
tillsammans till att problemet uppstår. Dessa riskfaktorer kan till exempel vara att individen 
har minskad impulskontroll, saknar empatiska och kognitiva förmågor, har blivit psykiskt 
misshandlad, vuxit upp under instabila förhållanden i hemmet eller saknar vuxna förebilder. 
(Långström, 1999:11) Att själv ha utsatts för sexuella övergrepp under barndomen är också en 
riskfaktor för att själv bli en förövare (SOU 2001:14:105). Omkring hälften av alla unga som 
begår sexualbrott har under uppväxten upplevt misshandel, försummelse eller bevittnat våld i 
familjen (Socialstyrelsen, 2001:8f). 
 Några karaktärsdrag för unga sexualförbrytare är att de har känslomässiga problem och låg 
självkänsla, svårigheter i relationer, bristande social färdighet, problem med sexuell identitet 
och sexuellt avvikande intresse (Socialstyrelsen, 2001:8f). Av de ungdomar som begår 
sexuella övergrepp är andelen ungdomar med utländsk bakgrund lika stor som i befolkningen 
i övrigt. Hälften av ungdomarna är kända av socialtjänsten sedan tidigare, och då på grund av 
brister i omsorgen eller eget beteende. (Socialstyrelsen, 2001:15ff) 
 Vanligast när en ungdom begår sexuella övergrepp mot barn är att offret är flicka och att 
förövaren känner denne genom släkt eller vänner. Av offren är cirka 58 procent yngre än, och 
cirka 33 procent äldre än, 12 år. (Socialstyrelsen, 2001:9) Nästan alla offer känner sin 
förövare på något sätt, som en familjemedlem, en vän, en granne eller på annat sätt bekant. 
(Bouhours & Daly, 2007:377) 
 

2.2.2 Synen på ungdomen påverkar påföljdsvalet 
I en australiensisk studie som genomförts av Bouhours & Daly (2007) har forskarna studerat 
vad domstolen lyfter fram som betydelsefullt vid val av påföljd för unga sexualförbrytare. I 
rättens kommentarer i domarna förs diskussioner kring brottets allvar och dess påverkan på 
offret och dess familj samt den unge brottslingen. Vidare redogörs för och motiveras de 
faktorer som anses relevanta för påföljden samt förmildrande eller försvårande omständig-
heter innan påföljden bestäms. Den vanligaste påföljden i denna studie var ”an order to be of 
good behaviour”, som kan jämföras med i Sverige förekommande villkorlig dom och skydds-
tillsyn och tilldömdes 86 procent av ungdomarna, ofta kombinerat med övervakning av en 
socialarbetare eller remittering till ett terapeutiskt program. Den näst vanligaste påföljden, 
som tilldömdes 58 procent, var remittering till ett terapeutiskt program som specialiserar sig 
på förebyggande behandling av asocial utveckling hos minderåriga sexualförbrytare. Andra 
vanliga påföljder var utbildningar av olika slag, arbetsträningsprogram, samhällstjänst, böter 
och olika former av terapi, däribland alkohol- och drogavvänjning. (Bouhours & Daly, 
2007:376f) Sammanfattningsvis kunde ungdomarna i den australiensiska undersökningen 
delas i tre kategorier beroende på hur domstolarna uppfattat dem. 
 Ungdomarna i den första av dessa kategorier sågs som potentiella sexualförbrytare, och 
samtliga remitterades till ett terapeutiskt program då det sexuella beteendet sågs som onormalt 
och oacceptabelt. Faktorer som lyftes fram vid bedömningen var ungdomens ålder, avsaknad 
av självkontroll och olämplig sexuell experimentering. (Bouhours & Daly, 2007:379-383) 
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 Den andra kategorin av de unga sexualförbrytarna beskrevs som asociala och ihärdiga 
brottslingar som väckte oro hos domstolen på grund av deras kriminella livsstil snarare än de 
sexuella övergreppen. Dessa ungdomar remitterades till olika slags program för missbruk, då 
många av dem missbrukade alkohol eller droger, eller program för behandling av psykisk 
ohälsa. Faktorer domstolen uppfattade som viktiga vid bedömningen av denna grupp var 
exempelvis psykisk och fysisk hälsa och missförhållanden i familjen. (Bouhours & Daly, 
2007:379-383) 
 Ungdomarna tillhörande den tredje kategorin var den grupp unga sexualförbrytare där 
brottet ansågs som minst allvarligt då de av domstolen uppfattades som tonåringar som 
experimenterade med jämngamla och som med stor sannolikhet skulle ”växa ur” sin 
brottslighet. Därför tilldömdes dessa ungdomar i de flesta fall inte heller någon påföljd, utan 
domstolen uttalade istället en förhoppning om att upplevelsen av rättegången skulle avskräcka 
dem. Vad domstolen såg till i dessa fall var personlighetsdrag hos ungdomen. (Bouhours & 
Daly, 2007:379-383) 
 
 
 

3 Aktuell lagstiftning 
Straffrätten syftar till att undertrycka beteenden som vid en viss tidpunkt i historien anses 
kunna ha en negativ effekt på samhällsordningen. En person som begått ett brott ska därför 
straffas och lite hänsyn visas den enskilde. Då Brottsbalken infördes år 1965 följde även 
tanken att alla kan begå brott men att alla inte kan dömas till en påföljd. Två grundläggande 
rättsprinciper är nullum crimen sine lege vilket betyder inget brott utan lag och nulla poena 
sine lege som betyder inget straff utan lag. Ett rättvist straff kunde endast dömas till någon 
som var helt ansvarig för sina handlingar. En grundläggande rättsprincip är att alla ska vara 
lika inför lagen, men vissa undantag görs av humanitära skäl för till exempel ungdomar och 
barn. Särbehandlingen av unga beror på att dessa inte har samma värderingar och mognad 
som vuxna samt för att straff inte anses ha samma preventiva effekt på unga som det har på 
vuxna. (Nordlöf, 2005:159, 176f) 
 Alla personer under 18 år anses enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning som barn 
och denna ålder är en övre gräns för de rättigheter som behandlas i barnkonventionen 
(Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004:34f). Barnperspektivet ska genomsyra alla åtgärder gällande 
barn. För att barnets bästa ska beaktas ska bland annat påföljdssystemet inriktas mot 
rehabilitering och ha en anpassning till samhället som slutgiltigt mål. (Prop. 2005/06:165:41f) 
Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas även om det inte alltid måste vara 
avgörande för vilket beslut som ska fattas angående barnet. Också barnets inställning ska så 
långt som möjligt kartläggas och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets 
ålder och mognad, vilket även det anknyter till Barnkonventionen. Barn som har fyllt 15 år 
har rätt att själva föra sin talan i ärenden som rör dem själva. (Ewerlöf, Sverne & Singer, 
2004:93f) 
 De straffrättsliga principerna konsekvens, förutsägbarhet och proportionalitet har stor 
betydelse men för att motverka brott är det inte tillräckligt att utgå från de brottsliga 
gärningarna utan hela individens livssituation behöver beaktas. När syftet är att motverka 
brott är rätt vård och behandling enligt lagstiftande politiker bättre att använda än 
straffrättsliga ingripanden. (Prop. 2005/06:165:43) År 2007 trädde en ny lagstiftning gällande 
unga lagöverträdare i kraft. I propositionen (Prop. 2005/06:165) framgår att ett mål är att 
utveckla påföljdssystemet för unga så att det blir mer inriktat på att motverka fortsatt 
kriminalitet. Målet var att stärka intentionerna från 1999 års reform och följa principerna om 
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förutsägbarhet, proportionalitet och konsekvens samtidigt som insatserna ska var tydliga och 
pedagogiska. Ett mål är även att stärka socialtjänstens roll och förbättra samarbetet mellan 
rätten och socialtjänsten. Socialtjänsten har det allmänna samhälliga ansvaret för de ungas 
situation. De dubbla roller som uppkommer för socialtjänsten i att utgå från straffvärdet i 
syfte att få ett lämpligt straff i kombination med att tillhanda vård är svårförenligt men har 
som gemensamt mål att motverka brott. (Prop. 2005/06:165:42f) 
 När det handlar om unga sexualförbrytare är Brottsbalken (1962:700) (BrB) och Lagen 
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) de lagar som 
uppfattas som centrala. 
 

3.1 Val av påföljd 
I Brottsbalken är det reglerat vilket straff den som bedöms skyldig ska dömas till och 
påföljden bestäms av det som står vid respektive brott samt det som är särskilt föreskrivet 
(Nordlöf, 2005:178). Rätten har en skyldighet att i domen redogöra för vilka omständigheter 
som varit avgörande för straffmätningen och påföljdsvalet (Nordlöf, 2005:241). Straffvärdets 
betydelse för straffmätningen uttrycks i 29 kap. 1 § BrB. Straffvärdet definieras av i vilken 
grad brottet inneburit skada, fara eller kränkning för någon annan, vilka avsikter eller motiv 
gärningsmannen hade och hur mycket denne insett eller borde ha insett av konsekvenserna av 
sina handlingar (Nordlöf, 2005:242; Jareborg & Zila, 2000:101). Vid bedömningen beaktar 
domstolen såväl objektiva som subjektiva faktorer (Munck, 2002:504). Det är alltid 
omständigheterna vid brottet som ska vara avgörande för straffvärdet även om andra faktorer 
än de som kan ges exempel på kan bli relevanta (Berg m.fl., 1994:203).  
 I 29 kap. 2 § BrB regleras de försvårande omständigheter som kan påverka bedömningen 
av straffvärdet, och då exempelvis om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet eller utnyttjat 
någon annans skyddslösa ställning. I paragrafen som följer, 29 kap. 3§ BrB, regleras 
förmildrande omständigheter där ett exempel är om ”den tilltalades handlande stått i samband 
med hans uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga”. Det ska i det 
fallet röra sig om uppenbart bristande utveckling. Det som tas upp i dessa paragrafer är endast 
exemplifieranden. Det kan således finnas andra försvårande eller förmildrande omständig-
heter, men de behöver kunna hänföras till det konkreta brottet. (Berg m.fl., 1994:206f, 210ff) 
 Vid varje brott ska en straffskala finnas. I Sverige används den så kallade asperations-
principen vid flerfaldig brottslighet vilket innebär att en gemensam straffmätning sker för alla 
begångna brott och en förhöjd straffskala blir på så sätt tillgänglig (Berg m.fl., 1994:196-199). 
 

3.1.1 Påföljdsval för unga lagöverträdare 
Enligt 29 kap. 7 § BrB ska ett allmänt hänsynstagande göras till ålder vid påföljdsval (Berg 
m.fl., 1994:212). Det är föreskrivet att om en ungdom, innan denne fyllt 21 år, begår brott ska 
åldern särskilt beaktas vid straffmätningen och ungdomen får dömas till lindrigare straff än 
vad som är föreskrivet för brottet (29 kap 7§ BrB). Unga kan inte heller, vid en fängelse-
påföljd, få en straffskärpning på grund av återfall i brott (Nordlöf, 2005:243-246). 29 kap. 7 § 
BrB motiveras med att unga i allmänhet tar mer skada av straffrättsliga ingripanden i 
jämförelse med vuxna och detta anses vara skäl för en mildare bedömning. För att tillämpa 
bestämmelsen krävs inte att den låga åldern ska ha påverkat handlandet på samma sätt som 
krävs vid bedömningen av bristande mognad som förmildrande omständighet. Efter att rätten 
har bestämt straffvärdet av brottsligheten, med hänsyn till de omständigheter som tagits upp 
tidigare, kan rätten bedöma om en reduktion av straffmätningen är tillämplig. (Borgeke, 
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2008:201f) Straffvärdet och reduktionen av straffmätningen gör att domstolen får ett 
straffmätningsvärde vilket ligger till grund för påföljdsvalet (Borgeke, 2008:214). 
 Utgångspunkten för unga lagöverträdare är att de i möjligast mån ska hanteras utanför 
kriminalvården. Anser rätten att ungdomsvård eller ungdomstjänst inte är tillräckligt 
ingripande ska fängelse eller sluten ungdomsvård användas i sista hand. Reduktionen av 
straffet ska bli större i takt med ungdomens minskande ålder (Borgeke, 2008:274). De 
påföljder som är tillämpliga för unga lagöverträdare är böter, fängelse, sluten ungdomsvård, 
villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård och ungdomstjänst.  
 Böter har ingen åldersbegränsning och kan kombineras med vård, villkorlig dom och 
skyddstillsyn. Påföljden anpassas till brottets svårhet och den dömdes ekonomi. (Nordlöf, 
2005:180ff) 
  Fängelse ses som en påföljd med hög återfallsfrekvens och dålig rehabilitering som kan ha 
en nedbrytande effekt på personligheten för unga lagöverträdare och den används därför i 
begränsad utsträckning för denna grupp (Nordlöf, 2005:180ff). Endast omkring 0,7 procent av 
alla ungdomsmål resulterar i denna påföljd (BRÅ, 2000:24ff). För att kunna döma en person 
under 18 år till fängelse ska synnerliga skäl finnas och rätten ska i första hand döma till sluten 
ungdomsvård (30 kap. 5 § BrB). 
 Sluten ungdomsvård ska inte användas om det finns särskilda skäl mot det, till exempel på 
grund av den dömdes ålder. Påföljden, som är tidsbestämd, kan användas oavsett om 
vårdbehov finns eller inte, men då den används istället för fängelse när det gäller unga 
lagöverträdare är dess främsta syfte att vara en konsekvens för det begångna brottet. Andelen 
ungdomar som döms till sluten ungdomsvård har ökat och de flesta som får påföljden har 
begått allvarliga brott som exempelvis sexualbrott. (Nordlöf, 2005:185, 189) 
 Villkorlig dom används istället för fängelse i de fall där den dömde antas kunna återgå till 
ett laglydigt liv. Under en prövotid på två år behöver den dömde vara skötsam och inte begå 
några nya brott, och om det inte följs kan rätten ge en varning, en annan föreskrift eller 
återkalla den villkorliga domen och döma till en annan påföljd beroende på omständigheterna. 
Villkorlig dom kan kombineras med samhällstjänst och böter. (Nordlöf, 2005:201f) 
 Skyddstillsyn är även det en påföljd som används för unga lagöverträdare vid brott som 
normalt kan leda till fängelse. De som får skyddstillsyn bedöms ha en större risk för återfall i 
brott och övervakningen är därför striktare än vid villkorlig dom. Ett särskilt skäl till att döma 
till skyddstillsyn istället för fängelse är att klar förbättring har skett av den dömdes sociala 
eller personliga situation sedan brottet begicks. (Nordlöf, 2005:206) 
 Ungdomsvård, som innan lagändringen i Brottsbalken år 2007 kallades överlämnande till 
vård inom socialtjänsten, regleras i Brottsbalkens 32 kapitel. Hit hör vård eller annan åtgärd 
enligt SoL eller Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som 
avser motverka att den unge utvecklas ogynnsamt (32 kap. 1 § 1 st. BrB). Denna påföljd kan 
kombineras med andra påföljder om det är behövligt på grund av straffvärdet, brottets art eller 
tidigare brottslighet. Bedömer rätten att påföljden ungdomsvård inte är tillräckligt ingripande 
är den förhindrad att döma till vård. I propositionen (2005/06:165) föreslås att ungdoms-
vårdens tillämpning ska stramas upp så att endast de ungdomar som har ett konkret vårdbehov 
ska få påföljden (Prop. 2005/06:165:52-55). Den ska inte användas som en gränssättare från 
samhällets sida utan det behöver vara vårdinsatser med inriktning på behandling (Prop. 
2005/06:165:44). Rätten får endast döma till ungdomsvård om det i målet finns ett yttrande 
från socialnämnden med det innehåll som avses i 11 § LUL. Vården pågår sedan inom 
socialtjänsten så länge det finns ett vårdbehov och är på så sätt tidsobestämt. 
 Ungdomstjänst innebär att den unge genomför oavlönat arbete eller deltagande i annan 
särskild anordnad verksamhet. Målet är bland annat att ungdomen ska umgås med människor 
denne normalt inte träffar. (Nordlöf, 2005:234f) Ungdomstjänst görs, i och med reformen år 
2005, till en fristående påföljd och är alltså inte endast något som kan komplettera ungdoms-
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vård. Ungdomstjänst är tillämplig för personer under 21 år och riktar sig mot dem som saknar 
eller har ett begränsat vårdbehov. Påföljden administreras av socialtjänsten och det ska vara 
tydligt att det är en reaktion på ett brott. (Prop. 2005/06:165:48, 64) Ungdomstjänst får 
tilldömas den unge om det är lämpligt med hänsyn till den unges person och övriga 
omständigheter samt om ungdomen samtycker till det (32 kap. 2 § 1 st. BrB). 
 

3.1.2 Yttrande från socialtjänsten 
Unga som ännu inte fyllt 21 år omfattas av LUL som innehåller bestämmelser om hand-
läggning hos polis, åklagare och domstol (1 § LUL). Åklagaren ska, då det gäller en ungdom 
under 18 år, inhämta yttrande från socialnämnden innan ett beslut fattas i åtalsfrågan (11 §, 1 
st. LUL). Yttrandet ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder socialnämnden tidigare 
vidtagit, en bedömning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder för att motverka att 
han eller hon utvecklas ogynnsamt och en redovisning av åtgärder som socialnämnden 
planerar att utföra. Om åklagaren särskilt begär det, eller om socialnämnden finner det 
nödvändigt, ska yttrandet även innehålla en redogörelse för ungdomens personliga utveckling 
och levnadsomständigheter i övrigt. (11 §, 3 st. LUL) Från år 1999 gäller Brottsbalkens 31 
kap. 1 § där ett överlämnande, med hänsyn till brottets art och straffvärde samt den unges 
tidigare brottslighet, behöver vara tillräckligt ingripande för att domstolen ska kunna döma till 
denna påföljd. Domstolen behöver bland annat överväga vårdplanen och om insatsen sker 
enligt SoL eller LVU. För att ytterligare stärka proportionaliteten kan ett överlämnande till 
vård inom socialtjänsten kompletteras med en annan påföljd om överlämnandet inte bedöms 
vara tillräckligt ingripande. (SOU 2004:122:149ff) 
 Det finns en svårighet i att förena socialtjänstens behovsprinciper med de straffrättsliga 
principerna, eftersom socialtjänsten får en oklar roll då ett verkställande av rättens beslut ska 
förenas med en vårdande roll med individfokus (Prop. 2005/06:165:44). I propositionen till 
lagändringen år 1999 framhålls det att ungdomar som begår grova brott ofta är socialt utsatta 
och därför har ett särskilt behov av stöd. Vidare menar lagstiftande politiker att samhället 
även i framtiden ska verka för att ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden 
samtidigt som andra samhälleliga intressen såsom att motverka brott behöver beaktas (Prop. 
1997/98:96). 
 

3.2 Om sexualbrott 
År 1984 skedde en reformering av Brottsbalkens kapitel om sexualbrott, bland annat mot 
bakgrund av att den äldre versionen präglades av en gammal moralsyn på sexualitet och en 
diskriminerande kvinnosyn. Efter denna reformering har lagstiftningen kring sexualbrott 
ändrats ett antal gånger. Genom ändringarna ville lagstiftaren belysa omfattningen och skade-
verkningarna av vissa sexualbrott för individen samt stärka skyddet för barn och ungdomar. 
(Prop. 2004/05:45:20f) Vid denna studie beskrivs brotten våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt 
utnyttjande av barn och sexuellt ofredande, då dessa är aktuella i undersökningens empiri. 
Sexualbrott gäller för handlingar både mellan män och kvinnor, och mellan samkönade parter, 
men då empirin främst berör handlingar mellan en flicka och en pojke ligger fokus på detta. 
 Begreppet våldtäkt har vidgats och innefattar i nuvarande författning inte endast sexuella 
handlingar i form av samlag utan alla handlingar som är jämförliga med samlag. Det är inte 
klart definierat vad som innefattas av detta men som exempel på omständigheter nämns bland 
annat om handlingarna mot offret är förenade med smärta, varaktighet, kränkningens art och 
omständigheter i övrigt. Handlingar som är jämförbara med samlag är mer kopplat till 
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kränkningens art snarare än den sexuella handlingen som sådan. (Holmqvist, Leijonhufvud, 
Träskman & Wennberg, 1998:259-266, Prop. 2004/05:45:36) 

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 omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, 
döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

6 kap. 1 § BrB 

Det våld som krävs för att en handling ska bedömas som en om våldtäkt är vad som i 
straffrätten kallas ”våld å person”, med vilket menas misshandel, eller att hindra någons 
rörelsefrihet. Med misshandel menas att försätta en person i vanmakt eller något sådant annat 
liknande tillstånd eller att tillfoga en person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Med att 
hindra någons rörelsefrihet menas till exempel vid våldtäkt att förövaren med sina 
kroppskrafter skiljer offrets ben åt sedan denna försökt värja sig genom att knipa ihop sina 
ben. (Holmqvist, m.fl., 1998:259-266, Prop. 2004/05:45:35) Det hot som beskrivs i 
bestämmelsen om våldtäkt ska vara sådant att det inneburit eller framstått som en trängande 
fara för offret. Det ska således handla om ett allvarligt hot och det ska dessutom vara 
”omedelbart förstående”. (Prop. 2004/05:45:36) Offrets handlande och parternas tidigare 
relation kan ha betydelse för målet på så sätt att domstolen behöver göra en helhetsbedömning 
som kan ha betydelse för skuldfrågan och gärningsmannens uppsåt. Annars är det främst 
brottets art och graden av hot eller våld som gärningsmannen har använt samt arten och 
graden av den sexuella kränkningen som ska påverka bedömningen av brottet. (Holmqvist, 
m.fl., 1998:259-266) Sådant som inte är av relevans för en prövning av åtalet eller som kan 
uppfattas som kränkande eller diskriminerande, till exempel allt för ingående utfrågning kring 
kvinnans klädsel eller livsföring i övrigt, ska inte tas upp i domstolsprocessen (Prop. 
2004/05:45:23). 
 Sexuellt ofredande beskrivs i 6 kap. 10 § BrB som att sexuellt beröra ett barn eller att få 
barnet att utföra eller medverka i en handling med sexuell innebörd eller att blotta sig på ett 
sätt som är ämnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handling ofreda ett barn på ett 
sätt som är menat att kränka barnets sexuella integritet, i annat fall än vad som tidigare 
beskrivits i brottsbalkens 6 kap (6 kap. 10 § BrB). 
 

3.3 Ansvarsbedömning vid sexualbrott 
Barn under 15 år kan ur ett rättsligt perspektiv aldrig ge samtycke till sexuella handlingar på 
ett sådant sätt att det ger ansvarsbefriande verkan för förövaren (Prop. 2004/05:45:22). 
Sexuella handlingar med barn under 15 år som är jämförbara med samlag bedöms som 
våldtäkt mot barn oavsett om våld eller hot förekommit eller inte (Prop. 2004/05:45:71f). 
Brottet som beskrivs i 6 kap. 4 § kan dock bedömas som mindre allvarligt och domstolen kan 
då döma till sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB). 

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 
en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 
övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två år och 
högst sex år. 

6 kap. 4 § BrB 

Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 
brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i 
högst fyra år. 

6 kap. 5 § BrB 
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Dessa paragrafer är relevanta att ta upp vid denna undersökning då de gäller även om 
förövaren själv är yngre än 18, men äldre än 15 år. Bygger gärningen på fullständig 
frivillighet och ömsesidighet och offret närmar sig åldern för sexuellt självbestämmande bör 
handlingen istället bedömas enligt bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn (Prop. 
2004/05:45:71f). För sexuellt utnyttjande av barn kan dömas till fängelse i högst fyra 
respektive högst två år. (6 kap. 4 och 5 §§ BrB) Insikt i offrets ålder har betydelse för 
huruvida gärningsmannen ska ses som ansvarig för brottet: 

Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en 
viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den 
andra personen inte uppnått den åldern. 

6 kap. 13 § BrB 

I bedömningen av huruvida förövaren kände till eller borde ha uppfattat att offret var yngre än 
15 år tas hänsyn till offrets ålder och mognad samt omständigheterna i övrigt (Prop. 
2004/05:45:151f). Vissa fall av sexualbrott mot barn kan innebära ansvarsfrihet för gärnings-
mannen om skillnaden i ålder mellan gärningsman och offer är ringa, vilket regleras i 
Brottsbalkens 6 kap. 14 § (Prop. 2004/05:45:71f). 

Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton 
år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, skall inte dömas till ansvar om det 
är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den 
ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet 
samt omständigheterna i övrigt. 

6 kap. 14 § BrB 

Denna bestämmelse är tillämplig då offret är under 15 år och vid bedömning av bland annat 
sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande. Är det vid 
dessa brott uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet ska det inte 
dömas till ansvar. Hänsyn ska tas till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan offret 
och förövaren samt omständigheterna i övrigt till exempel om handlingen skett på frivilliga 
grunder. Bestämmelsen skall dock tillämpas med stor restriktivitet och en förutsättning för att 
paragrafen ska aktualiseras är att barnet i ålder befinner sig nära gränsen för sexuellt 
självbestämmande som är 15 år. Förövaren bör endast vara obetydligt äldre och bör inte heller 
ha kommit betydligt längre i sin mognad än offret. Handlingen ska vidare ha skett utan tvång 
eller någon annan form av otillbörlig påverkan. Hänsyn bör också tas till omständigheterna i 
övrigt till vilket räknas relationen mellan parterna och under vilka omständigheter den 
sexuella handlingen skedde. Ett exempel där ansvarsfrihetsbestämmelsen kan tillämpas, med 
stöd av bestämmelsen om ”ringa skillnad i ålder” är då en 16-åring och en 14-åring har en 
nära och god relation till varandra och deltar i en ömsesidig och helt frivillig sexuell handling. 
I sådana fall anses inte straffrättsliga ingripanden vara lämpliga eller till och med skadliga. 
Ansvarsfrihetsregeln innebär att domstolen kan ogilla åtalet om de bedömer att den tilltalad 
inte är ansvarig för handlingen. (Prop. 2004/05:45:71f, 151f, 115) Hänsyn tas vid en sådan 
bedömning till omständigheter som de ungas utveckling och mognadsnivå, vilket förhållande 
ungdomarna har med varandra, på vilket sätt gärningarna genomförts samt de sexuella 
handlingarnas natur. (SOU 2001:14:264f, 271, 277ff) 
 

3.3.1 Utsagor i sexualbrottmål 
I sexualbrottmål är ofta målsägande och den tilltalade de enda vittnena till det påstådda brottet 
och juristen behöver i varje enskilt mål ta hänsyn till det individuella vittnet och de unika 
omständigheterna, och kan inte bedöma det utifrån det generellt giltiga resultatet (Hellblom 
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Sjögren, 1997:16). Det är svårt att införa att domstolen ska ta in en utomstående vittnes-
psykologisk utredning i ett sexualbrottmål, och även om det görs kan domstolen välja att 
bortse från de resultaten och göra en egen bedömning. Det som händer är i mångt och mycket 
en fråga om psykologi. (Hellblom Sjögren, 1997:27) 
 Vid en bedömning av utsagornas relevans är personens trovärdighet av stor vikt i rättsliga 
sammanhang. Tillförlitligheten i uppgifterna från en tillräknelig person kan utredas och 
jämföras med faktiska omständigheter och är således inte lika subjektiv som en trovärdighets-
bedömning. (Hellblom Sjögren, 1997:15f) En utsaga beror inte enbart på personen som 
berättar, utan också på den som tolkar honom, varför det är viktigt att utsagor värderas 
mycket noggrant (Diesen, 1994:43). 
 Vid en analys av utsagorna i brottmål kan vissa kriterier tillämpas vilka delvis är hämtade 
från vittnespsykologin och även från samlade domarerfarenheter. Kriterierna som ställts upp 
för att bedöma sanningshalten och tillförlitlighet behöver användas på ett nyanserat och 
försiktigt sätt. (Diesen, Hellner-Gumpert, Lindblad & Sutorius, 2001:65) Enligt Högsta 
Domstolen och Gregow är följande kriterier relevanta att ta hänsyn till vid bedömningen av 
tillförlitligheten i utsagor (Diesen, m.fl., 2001:65ff): 

1. Konstanskriteriet 

 Om uppgifterna i det sagda ändras väsentligt över tid talar det mot att uppgifterna 
 är sanna. Förändringarna kan dock ha en godtagbar förklaring. 

2. Homogenitetskriterier 

 Om vissa uppgifter har visats sig oriktiga kan det sänka tillförlitligheten i övriga 
 uppgifter.  

3. Detaljkriteriet 

 Om uppgifterna kan ses som sannolika i sig stärker det tillförlitligheten och ett 
 sådant tecken kan vara att berättelsen är detaljrik. 

4. Motiv till beljugande 

 Rätten bör uppskatta om målsäganden har skäl till att lämna osanna uppgifter eller 
 om dessa kan bero på fantasi, inbillning eller psykisk ohälsa.  

5. Trovärdighet 

 Trovärdigheten påverkas av hur rätten har uppfattat brottsoffret som person och sättet 
 denne har lämnat uppgifter i målet. Det är en subjektiv bedömning från rättens sida.  

6. Offersymtom 

 Hur barnet har uppträtt efter övergreppen kan ha betydelse för en bedömning 
 av utsagan. 

7. Teknisk eller medicinsk bevisning 

 Kan ha betydelse för utsagornas tillförlitlighet om de stämmer överens med de 
 uppgifter vittnet lämnar. 
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4 Metod 
Den första frågeställningen berör vilka begrepp domstolen tar upp som betydelsefulla i 
brottmål gällande unga sexualförbrytare och besvaras genom en manifest innehållsanalys av 
tingsrättsdomar. Det innebär att det som uttryckligen formuleras i domskälen bearbetas och 
förs in i olika kategorier. Detta kan ses som en kvantitativ utgångspunkt för att kunna 
strukturera upp materialet i domarna till ett hanterbart underlag inför fortsatt analys. Genom 
en fördjupad analys av de kategorier som den manifesta analysen resulterat i sker en 
begränsad diskursanalys av det latenta och manifesta innehållet. Det latenta innehållet kan 
beskrivas som vad som inte uttryckligen skrivs i texten, men som kan tolkas fram genom 
analys. Diskursanalysen av det latenta och manifesta innehållet av texten genomförs och 
kommer att besvara den andra frågeställningen om vilka diskurser som speglar begrepp 
domstolen anser vara viktiga vid val av påföljd för unga sexualförbrytare. Den tredje fråge-
ställningen om hur barnet konstrueras av rätten kommer även den att besvaras genom en 
diskursanalys. 
 För att redogöra för aktuell lagstiftning för studien har en begränsad rättsdogmatisk metod 
använts. Rättsdogmatiken används för att undersöka ”gällande rätt” som utgörs av samhällets 
rättsregler. (Alexius Borgström & Hollander, 2008:130ff) En rättsregel är en form av norm i 
samhället, som genom att den upphöjts till att vara just en rättsregel blivit förstärkt som norm 
(Hydén, 2002:31f). Rättsdogmatiska studier utgår oftast från ett domarperspektiv och är 
menade att fastställa, tolka och systematisera vad en eller flera rättsregler kan sägas ha för 
innehåll, på ett auktoritativt sätt. Detta görs genom att analysera en sammanställning och 
sammanvägning av olika rättskällor. Bland de rättskällor som kan undersökas med hjälp av 
rättsdogmatisk metod finns författningstexter och förarbeten vilka studeras i denna studie. 
(Alexius Borgström & Hollander, 2008:130-133) En fullständig redovisning för gällande rätt 
kommer ej att göras då det inte är möjligt inom denna studies ramar. 
 Att undersökningen bygger på texten i domar är enligt Källgren (1979) ett lämpligt 
tillvägagångssätt för studien då texter har en mer självständig existens jämfört med yttranden i 
till exempel en intervju. Vem som helst kan efter, eller under, undersökningens gång gå 
tillbaka till materialet i fråga och själv undersöka tolkningen och analysen. (Källgren, 
1979:13) 
 

4.1 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på rätten vilket innebär en 
rättsociologisk ansats. Tanken i detta perspektiv är att samhället består av sociala konstruk-
tioner. Enligt Payne (2008) byggs en social konstruktion upp genom att människor samspelar 
i historiska och sociala kontexter och består av gemensamma eller delade uppfattningar om 
världen. Det kan i detta sammanhang exempelvis innebära att konstruktioner av verkligheten 
skapas i samspelet som uppstår i en rättsprocess. Socialkonstruktivism fokuserar på hur 
sociala konstruktioner skapas och hur effekterna av dessa kan förändras. Inriktningen innebär 
ett perspektiv där individer beskriver, förklarar och redogör för världen utifrån sitt sociala 
utbyte med andra människor. Ett exempel kan vara att målsäganden och den tilltalade i en 
rättegång förklarar och förstår sin situation utifrån sitt tidigare utbyte med människor i sin 
omgivning. Sociala konstruktioner bidrar i sådan utsträckning till människors möjligheter till 
en socialisation in i samhället att de blir ett slags verklighet för de individer som lever i 
samhället. Språket anses vara en viktig komponent vid sociala konstruktioner av verkligheter 
och beskrivs av Payne (2008) som en social produkt och process som formar sociala 
strukturer. (Payne, 2008:240, 244) Detta vetenskapsfilosofiska perspektiv är relevant för 
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studien då texten och språket i olika domstolsavgöranden i sexualbrottsmål kommer att vara 
föremål för undersökningen och tanken är att språket får betydelse för hur domstolen 
konstruerar en verklighet i samspel med parterna och för målet aktuell lagstiftning. 
 

4.2 Urval 
Vid denna undersökning studeras unga lagöverträdare, och det studerade brottet begränsas till 
sexualbrott. Unga lagöverträdare som begår sexualbrott bryter dels mot samhällets normer 
och en annan människas integritet samtidigt som det är en ungdom som ofta har en 
problemfylld social bakgrund och en förvrängd syn på sin sexualitet. Denna komplexitet 
aktualiserar frågan om rätten ska döma till behandling eller straff för dessa ungdomar. 
(Bouhours & Daly, 2007:371f) För att kunna undersöka hur beslutandet om påföljder kring 
unga sexualförbrytare går till i praktiken studeras tingsrättsdomar. 
 För att ytterligare begränsa urvalet studeras endast domar som avkunnats vid tingsrätter i 
Stockholms Län under perioden den 1 januari 2007 till den 20 november 2008, då ett så 
aktuellt material som möjligt eftersträvas. Av betydelse för avgränsningen är också att de 
senaste ändringarna i lagstiftningen gällande unga lagöverträdare trädde i kraft den 1 januari 
2007. Ett totalurval avseende denna period och grupp görs således. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wägnerud, 2007:195f). Domarna som studeras gäller ungdomar som blivit 
dömda för sexualbrott och som är födda mellan år 1989 och 1993, som alltså var mellan 15 
och 17 år då de begick brottet. Fokus för denna undersökning ligger på påföljdsvalet varför 
endast domar där gärningsmannen anses skyldig till brottet är relevanta. 
 

4.3 Empiriskt material 
Litteraturundersökningen för kapitlet Kunskapsläget gjordes via Stockholms Universitets 
hemsida och däribland dess bibliotekskatalog där ett antal avhandlingar och andra under-
sökningar av relevans hittades. Via Stockholms Universitetsbiblioteks hemsida genomfördes 
sökningar i olika databaser. Nyckelord som användes vid sökningen i bibliotekskatalogen och 
samtliga databaser är ung*, påföljd*, straff, vård*, sexualbrott, ”sexuella övergrepp”, ”unga 
lagöverträdare” respektive youth*, juvenile, sentenc*, young offender*, ”sexual offender” och 
”sex crime”. 
 Domar som fastställts vid tingsrätterna i Stockholms Län, det vill säga Södertörns, 
Södertäljes, Solnas, Attundas, Nackas och Stockholms Tingsrätt, erhölls genom en manuell 
sökning vid respektive domstol via deras databaser över domar. Vid Norrtäljes Tingsrätt 
genomfördes sökningen manuellt i pärmar innehållande domar för den aktuella tidsperioden, 
då någon databas över dessa inte fanns. Några domar vid Norrtäljes Tingsrätt som passade in i 
kriterierna för studien hittades dock inte. Efter materialinsamlingen studerades i de utvalda 
domarna hur ofta olika påföljder förekommer och vad som anges av domstolen som viktiga 
faktorer vid valet av påföljd för ungdomen. Det noterades vilka påföljder som är aktuella för 
unga sexualförbrytare och även för vilka brott respektive påföljd tilldömts ungdomen. Detta 
skedde med hjälp av det kodschema som konstruerades och som presenteras senare i detta 
kapitel. 
 

4.4 Analysmetod 
Då denna undersökning delvis syftar till att visa på vilka diskurser som är dominerande i 
brottmål gällande unga sexualförbrytare blir innehållsanalys ett viktigt redskap för att 
strukturera upp empirin till ett hanterbart material inför den kommande diskursanalysen. 
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4.4.1 Innehållsanalys 
Innehållsanalys kan användas till att lyfta upp begrepp från det enskilda för att skapa en 
generell uppfattning om texten. Ambitionen är att efter analysen kunna uttala sig om ett större 
material och utifrån det kunna generalisera resultaten vilket också är en fördel med metoden. 
(Nilsson, 2000:111-114) Innehållsanalys kan bestå av både kvantitativa och kvalitativa inslag, 
där det senare innebär att det hela tiden sker en tolkning då en forskare närmar sig en text, och 
att texten kan ha flera innebörder (Graneheim & Lundman, 2003:106).  
 Det manifesta innehållet i en text kan beskrivas som det som är synligt och uppenbart i 
texten (Graneheim & Lundman, 2003:106). Innehållsanalys kan genomföras genom att orden 
i texten sorteras in i kategorier där varje kategori består av ett, några få eller många ord. Vad 
som ingår i varje kategori antas ha liknande synonyma betydelse och det är vid kategori-
seringen viktigt att vara konsekvent för att få ett giltigt material att dra slutsatser utifrån. 
(Weber, 1988:12) Då texten i domar redan är så pass komprimerad och explicit kommer i 
denna undersökning ingen reducering eller förkortning i texten att ske utan istället kommer en 
abstraktion göras där teman och kategorier skapas (Graneheim & Lundman, 2003:106-107). 
Vid analyserandet av texter kan både slutsatser som uttryckligen står i texten framkomma 
såväl som slutsatser som med större eller mindre säkerhet följer av det som står i texten. 
Ibland behöver man ta till förhållanden från yttervärlden för att kunna förstå en text. 
(Källgren, 1979:21) 
 Latent innehållsanalys innebär en tolkning av textens underliggande mening (Graneheim & 
Lundman, 2003:106). Denna studie fokuserar på det latenta innehållet i tingsrättsdomar i 
sexualbrottsmål avseende unga lagöverträdare. Utgångspunkten för den latenta innehålls-
analysen är kategorierna som analyseras fram genom den manifesta innehållsanalysen. De 
kategorier som det manifesta innehållet sorteras in i analyseras för att undersöka vilka latenta 
teman som kan kopplas ihop olika manifesta uttryck i texten. Teman kan beskrivas som ett 
sätt att länka samman de underliggande meningarna som kan finnas i kategorierna. Teman 
kan även vara den röda tråd som kan urskiljas i olika områden av texten och behandlar främst 
det latenta innehållet. En mening, kod eller kategori kan passa in under flera olika teman. 
(Graneheim & Lundman, 2003:106f) Genom innehållsanalys struktureras materialet upp till 
ett hanterbart underlag för den efterföljande diskursanalysen. 
 

4.4.2 Diskursanalys 
Det finns flera olika definitioner på vad en diskurs är, men grundläggande är att gränserna för 
vad som är socialt och kulturellt accepterat bestäms genom de diskurser som finns i samhället 
(Börjesson, 2003:21). Winther Jørgensen & Phillips (1999) beskriver det som att ”en diskurs 
är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:7). Det 
innebär att diskurser är verklighetskonstruerande och definieras av Neumann (2003) som ”ett 
system som kan producera utsagor” (Neumann, 2003:17). Diskurs kan bli föremål för analys 
genom att forskaren synliggör en sammanhängande språklig kedja av utsagor i en viss kontext 
(Kroon, 2000:170). Varje diskurs har en tröghet i sin utveckling som innebär att systemet har 
regler vilka upprätthåller sig själva och stöter bort nytänkande och innovationer som hotar. 
(Neumann, 2003:117-120) I denna studie analyseras materialet med hjälp av diskursanalys. I 
nästa steg ställs materialet mot King och Pipers (1995) teori How the Law Thinks About 
Children för att söka efter diskurser förekommande i domar gällande unga sexualförbrytare. 
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4.5 Tillvägagångssätt 
Flera metoder för undersökningens genomförande studeras, däribland Nilsson (2000), Weber 
(1988), Neuendorf (2002), Neumann (2003) och Watt-Boolsen (2007). Följande tillväga-
gångssätt arbetas sedan fram: 

1. Definition av forskningsproblemet 

Forskningsproblemet definieras genom syftet och frågeställningarna. 

2. Definition av urvalet 

De domar som studeras vid denna undersökning är sådana gällande en ungdom som 
begick sexualbrott då de var mellan 15 och 17 år och som fastställts vid tingsrätterna i 
Stockholms Län mellan den 1 januari 2007 och den 20 november 2008. Då studien 
syftar till att studera hur diskurserna ter sig idag är utgångspunkten lagändringarna i 
Brottsbalken från år 2007, varför så nya domar som möjligt kommer att studeras. 

3. Definition och test av kategorierna 

För att lättare kunna hantera materialet delas det manifesta innehållet in i olika 
kategorier. Metoden testas på ett fåtal domar för att se om den fungerar innan den 
manifesta analysen av de valda domarna genomförs. Genom att läsa igenom ett antal 
domar kan de olika kategorierna urskiljas med hjälp av begrepp från lagstiftningen. En 
Övrig-kategori skapas i vilken meningar som inte direkt kan hänföras till en annan 
kategori kan föras in i. Enligt Graneheim och Lundman (2003) kan text som är 
koncentrerad sorteras in under underteman direkt utan att kodas om. Metoden används i 
studien då domar ger knapphändig information.  

4. Ändra kategorierna? 

Vid detta steg i skapandet av kategorierna uppskattas tillförlitligheten och reliabiliteten, 
och sedan bedöms om kodschemat behöver justeras innan nästa steg görs. Vid en 
genomgång av domarna upptäcks att några av kategorierna inte var tillämpliga, samt att 
en ny kategori kan urskiljas. De utsagor som sorteras in under övrigt-kategorin studeras 
för att se om några ytterligare mönster går att finna. 

5. Tematisera texten 

 Vid tematiseringen tas det latenta innehållet fram utifrån det manifesta för att kunna 
 föra in meningarna i olika teman. Dessa teman ligger till grund för uppdelningen i 
 resultat-delen. 

6. Analysera materialet 

Utifrån socialkonstruktivism analyseras det latenta innehållet fram från kategorierna och 
skapar de konstruktioner som presenteras under analysdelen. Utifrån en diskursanalys 
analyseras materialet för att se vilka diskurser som kan urskiljas på området och vilka 
diskurser som dominerar. Relationerna mellan olika temana analyseras även de för att 
urskilja mönster inom, och hierarkier mellan, diskurserna (Neumann, 2003:57f). 
Diskurserna kopplas sedan till King och Pipers (1995) diskursanalys och till aktuell 
lagstiftning samt tidigare forskning. 
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4.6 Etiska aspekter 
Vid denna undersökning tas hänsyn till de etiska aspekter som tas upp i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer för humaniora och samhällsvetenskap (2002) genom att, även om 
domarna är offentliga handlingar, inte nämna några namn utan endast brottet, påföljden och 
bakomliggande faktorer som omnämns i domen, vilket av Vetenskapsrådet benämns 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12f). På så sätt skyddas de ungdomar som 
befinner sig i en utsatt position. Studien är viktig att genomföra då den kan bidra till en ökad 
rättssäkerhet för ungdomar som begår sexualbrott i och med att ämnet uppmärksammas samt 
att studien fokuserar på hur rätten går tillväga för att avgöra hur hanteringen av unga 
lagöverträdare ska ske. För att kunna motverka brott behöver ungdomar som begår brott få 
stöd att komma från den kriminella banan. För att det ska vara möjligt behövs forskning kring 
hur unga sexualförbrytare hanteras av domstolen och vad som kan och behövs förbättras. 
 

4.7 Validitet 
Holsti (1969:12) menar att ”Det är bättre med ett ungefärligt svar på rätt fråga än ett exakt 
svar på fel fråga.” (förf. övers.). Detta innebär att en undersökning behöver kunna svara på det 
den säger sig undersöka. Vid denna undersökning är syftet och frågeställningarna ledande 
genom studien. Kategorierna som används vid analysen utgår från de omständigheter som ska 
styra val av påföljd enligt lagstiftningen och är således förankrade i den rådande normen. En 
annan del av validiteten är huruvida den aktuella studien överensstämmer med tidigare gjorda 
studier, vilket denna undersökning till viss del gör (Esaiasson, m.fl., 2007:63). När empirin är 
relaterad till lagstiftning, så som den är vid den här undersökningen, kan överensstämmelse 
med tidigare studier i andra länder vara svår att uppnå, då lagstiftningen och rättssystemet ser 
annorlunda ut utanför Sverige. En koppling har ändå kunnat göras internationellt. Ytterligare 
en aspekt av validiteten är förekommandet av systematiska fel (Esaiasson, m.fl., 2007:63). 
Vid denna studie minimerades detta validitetsproblem genom att tillvägagångssättet arbetas 
fram och testas mycket noggrant, och de båda kodarna använder sig av samma kriterier vid 
kodningen. Metoden beskrivs på ett grundligt sätt vilket gör att läsaren får insyn i varje del av 
analysprocessen. Frågeställningarna skulle även kunna besvaras genom att göra observationer 
kring hur domstolsprocessen går till från anmälan till dom, för att tydligare kunna se hur 
domstolen och rättssystemet i stort hanterar och konstruerar ungdomar som begår sexualbrott. 
Ytterligare ett annat tillvägagångssätt är att intervjua ungdomar som blivit dömda för 
sexualbrott för att få en uppfattning om hur de upplever att de blivit uppfattade av domstolen, 
eller att intervjua andra personer som är inblandade i rättsprocessen kring unga 
sexualförbrytare, däribland socialtjänsten och domstolen. Vid denna studie har dock valts att 
studera text i domar då det speglar domstolens process utan att materialet har påverkats av 
forskarna på något sätt. Det har således varit den tillgängliga empirin som varit styrande 
vilket även fått till följd att frågeställningarna har anpassats till viss del efter vad som 
återfunnits i materialet. 
 

4.8 Reliabilitet 
Metoden och genomförandet av undersökningen beskrivs mycket ordentligt vilket stärker 
studiens reliabilitet då det gör det möjligt för en annan forskare att genomföra samma under-
sökning och få samma resultat (Neuendorf, 2002:112 & Weber, 1988:18). Särskilt med tanke 
på att studien är en totalundersökning av brottmål gällande unga sexualförbrytare i ett 
begränsat geografiskt område under denna period. Metoden och kategorierna testas i flera 
steg. 
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 Objektivitet är viktigt vid innehållsanalys och innebär bland annat att analysen ska vara 
oberoende av vilken forskare som utför den – alla forskare bör göra samma läsning av samma 
text, också vid olika tidpunkter. När man använder sig av innehållsanalys vid studier av texter 
kan reliabiliteten påverkas av ordens dubbeltydighet eller av kategoriernas definition. För att 
avhjälpa detta är tydliga och utförliga kodanvisningar viktiga då de är tänkta att minimera 
tolkningsutrymmet. Vid denna undersökning diskuteras tillvägagångssättet på förhand för att 
båda kodare sedan ska kunna koda texterna på samma sätt. Detta stärker reliabiliteten. 
(Nilsson, 2000:113-117, 135; Weber, 1988:15ff) Mänskliga kodare är föremål för utmattning 
och sannolikheten att göra fler misstag ökar allteftersom texten kodas. Uppfattningen om 
kodningen ändras också under arbetets gång vilket kan ge låg reliabilitet (Weber, 1988:24). 
Vid denna undersökning är empirin inte särskilt omfattande vilket innebär att kodningen inte 
pågår under någon längre tid. Av detta kan anses att kodarnas noggrannhet inte påverkas 
särskilt alltefter kodningens gång. Under arbetets gång slås också några av de funna 
kategorierna ihop och vissa tas bort, samtidigt som en ny kategori skapas för den empiri som 
tillfälligt fallit under kategorin Övrigt, vilket också stärker studiens reliabilitet (Esaiasson, 
m.fl., 2007:235f). 
 

4.9 Generaliserbarhet 
Studien täcker alla domar gällande unga sexualförbrytare som vid tidpunkten för gärningen 
var mellan 15 och 17 år och som fastställts i Stockholms Län under tidsperioden 1 januari 
2007 till 20 november 2008, vilket är en totalundersökning av domar avkunnade i Stockholms 
Läns samtliga tingsrätter under hela 2007 och nästan hela 2008. Undersökningens resultat är 
således generaliserbara till Stockholms Län under denna tidsperiod. I och med att King och 
Pipers (1995) teori går att applicera på studiens resultat uppnås också analytisk generaliser-
barhet, särskilt då teorin har sitt ursprung i ett annat rättssystem än det svenska men ändå 
stämmer överens med studiens empiri. 
 
 
 

5 Teori om lagen och unga brottslingar 
För att få en överblick av vilka tankar och uppfattningar som ligger bakom hur domstolen 
dömer till straff respektive vård används King och Pipers (1995) teori How the Law Thinks 
About Children. Deras teori är betydelsefull då den utgår från förhållanden som gäller i USA 
och England vilket gör att det är intressant att se om teorin går att tillämpa även på svensk 
lagstiftning. King och Piper representerar vissa synsätt, men det finns förstås många olika sätt 
att förstå domstolars resonemang på. 
 

5.1 Rättssystemet som tänkande diskurs 
Grunden i följande teori är att sociala organisationer och rättsliga organisationer tänker olika 
och har skilda världsuppfattningar (King & Piper, 1995:1, 23). Författarna till boken How the 
Law Thinks About Children utgår från att organisationer kan ”tänka”, vilket kommer att tas 
upp mer utförligt senare i avsnittet. King och Piper (1995) tar upp två begrepp som belyser de 
motstridiga diskurserna som främst är relevanta inom det rättsliga området vad gäller barns 
välfärd. Det första är just välfärd, även kallad den sociala diskursen, som fokuserar på de 
underliggande problemen hos individen och på hur de kan lösas. Det andra begreppet är 
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rättvisa som innebär att man ska döma individer till straff efter hur allvarliga deras handlingar 
är. (King & Piper, 1995:4ff) Diskurserna har hela tiden samexisterat och kan komplettera 
varandra, men kritiker framhåller att dessa diskurser är alldeles för olika för att kunna förenas. 
De som representerar de skilda diskurserna handlar utifrån olika världssyner och skillnaderna 
går således djupare än att vara bara en maktfråga mellan de olika inriktningarna. (King & 
Piper, 1995:10f, 33) 
 Författarna till boken har utgått från Teubners (King & Piper, 1995) teori om hur rätts-
systemet tänker. Teubner utgår från att det finns en verklighet men att det är en verklighet 
som inte går att nå, något som även är gällande för sociala institutioner. Flera sanningar kan 
existera samtidigt och all kunskap är relativ. Att något ska ses som sant kräver att de 
involverade är i konsensus kring vad som ska ses som sant. Olika diskurser har olika 
procedurer för att skapa och utvärdera sanningshalten i ett påstående och för att därigenom 
skapa kunskap om världen. Sanningar är dock endast korrekta inom en viss sfär med samma 
processuella ramar. (King & Piper, 1995:22f) 
 Ett problem, inom till exempel rättsystemet, är att diskurserna för att skapa sanning, 
kunskap och en verklighetssyn behöver använda olika processer för att kunna utvärdera sin 
syn på verklighet, kunskap och sanning. Dessa processer kan diskursen endast få från sitt egna 
nätverk då det är grunden för deras kunskap vilket i sin tur gör att de hela tiden refererar till 
sig själva. Det skapar en cirkel som är svår att bryta. Skilda organisationer kan endast testa 
sanningshalten i olika påståenden utifrån sina egna processer. Medan individers tänkande sker 
avskilt från omvärlden i och med att varje individ hela tiden syftar tillbaka på och utgår från 
sig själv sker sociala organisationers tänkande genom deras kommunikationer och relationer. 
Eftersom varje system eller diskurs skapar sin syn på världen utifrån sina egna processer kan 
dessa verklighetsuppfattningar se väldigt olika ut vilket gör att olika system har svårt fungera 
ihop. (King & Piper, 1995:23-26) 
 

5.1.1 Det rättsliga systemets kommunikation med andra diskurser 
Enligt King och Piper (1995) erbjuder rättssystemet samhället en social verklighet vilken 
förenklar, reducerar, absorberar och neutraliserar sociala frågor. Systemet håller även ordning 
genom att bland annat lösa tvister mellan parter. Det kan rätten endast göra om den kan 
reproducera och behålla sin världssyn samt bestämma vad som är lagligt och olagligt. Genom 
att peka ut offer och förövare kan rättssystemet behålla sin självständighet i förhållande till 
samhället och andra sociala organisationer. Den rättsliga diskursen behöver samtidigt söka 
stöd hos andra högre stående diskurser för att få ett socialt godkännande vilket leder till ett 
förlorande av legal auktoritet. Den rättsliga diskursen behöver skapa en självständig rättslig 
verklighet samtidigt som den inte kan bortse från andra diskursers verklighet. (King & Piper, 
1995:29-32) Några exempel på när en diskurs använder andra diskurser för att stärka sina 
egna sanningar är over-legalization of society som innebär att rätten inkorporerar och 
omdefinierar begrepp från andra diskurser för att svara på politiska och moraliska krav eller 
over-socialization of law som innebär att rätten kapitulerar för andra diskurser på bekostnad 
av sin självreproduktion (King & Piper, 1995:35). Endast en rättslig lösning på sociala 
problem ser King och Piper (1995) inte som möjlig då den rättsliga diskursen alltid kommer 
att missa andra faktorer såsom exempelvis ekonomiska, sociala och politiska (King & Piper, 
1995:38).  
 Teubner (King & Piper, 1995) tar upp olika sätt att ta sig ut ur dilemmat som lagen ställs 
inför och ett sådant förslag är att diskurserna kommunicerar och skapar en bro mellan de olika 
verklighetsuppfattningarna. Den information som utbyts är dock ingen bro mellan diskurser 
utan skilda informationer från olika diskurser vilka kan kopplas ihop endast för att de 
synkroniseras och utvecklas tillsammans. Information som skapats i den sociala diskursen kan 
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inte bara överföras i sin ursprungliga form till den rättsliga. En ny superdiskurs är inte skapad 
i och med att man slår ihop den rättsliga och den sociala diskursen utan istället skapas ny 
information i de två olika diskurserna. Tolkningarna av informationen vilar på olika 
uppfattningar av verkligheten och kan därför inte förenas. (King & Piper, 1995:33) I andra 
sammanhang än det rättsliga kan lagens verklighet ”förlora” mot andra diskurser såsom den 
politiska, vetenskapliga och den ekonomiska. Inom den rättsliga däremot kan rätten använda 
och omdefiniera aktörer och kunskap från andra diskurser så att de passar in i den rättsliga 
(King & Piper, 1995:31). 
 

5.1.2 Synen på barnet som förbrytare 
Enligt Foucault (King & Piper, 1995) skapar det mänskliga subjektet inte diskurser utan 
diskurser skapar individer som semantiska artefakter (King & Piper, 1995:24). Lagstiftningen 
och rättsystemet hanterar hela tiden individer och tar upp omständigheter som individers 
mentala tillstånd och beteende för bedömning. Detta menar Teubner (King & Piper, 1995) ger 
en illusion av att rätten hanterar individer av kött och blod. De begrepp som lagen använder, 
till exempel den skyldiga parten, är konstgjort på så sätt att det inte existerar i en verklighet 
utanför den rättsliga. Alla som kommer i kontakt med den rättsliga diskursen blir 
konstruktioner för att ”passa in” i den rättsliga verkligheten och för att systemet ska kunna 
fortsätta hänvisa till sig själv. Den rättsliga diskursen omdefinierar även vardagliga begrepp 
så att de får en rättslig innebörd. (King & Piper, 1995:27f) 
 All social status är konstruerad och det gäller således även för barnet i den rättsliga 
diskursen. Barnet brukar konstrueras utifrån vilka attityder och värderingar som finns kring 
barn och barndom under en viss historisk period. Teubner (King & Piper, 1995) betonar att 
det rättsliga systemet handlar, kommunicerar och utgår från syftet att hela tiden avgöra vad 
som är lagligt och olagligt i ett samhälle. Utifrån detta skapas konstruktioner av till exempel 
barn samtidigt som systemet behöver ge intryck av att det hanterar och kommunicerar med 
den yttre världen. (King & Piper, 1995:63f) Vad gäller normativ betydelse har straffsystemet 
särskilt stor tyngd där grunden är att brott leder till lidande vilket gör att social ordning kan 
upprätthållas. Straffsystemets uppgift är att utreda ansvar för brott och risk för återfall, alltså 
hur farlig brottslingen är. Förutom det är systemet inte intresserat av konsekvenserna och 
återfall i brott. Diskursen organiserar sin kunskap om förbrytaren i termer av ansvar för 
brottet, allvarligheten eller faran i handlingen och tidigare brottslighet. Det är alltså endast 
den tredje faktorn som berör brottslingens och i det här fallet ungdomens bakgrund men det 
handlar endast om dess kriminella historia och är således selektiv. Andra diskurser kan ha 
andra konstruktioner av barnet just för att de ser till andra faktorer hos ungdomen, faktorer 
som endast får marginell betydelse inom den rättsliga diskursen. I den samhällsvetenskapliga 
diskursen kan brottslighet uppfattas som antisocialt beteende på grund av att man ser till andra 
än rättsliga faktorer. Den samhällsvetenskapliga diskursen utgår från dessa beteenden och 
ändrar interventionerna efter vad som fungera för att ändra ungdomens beteenden och 
utvärderar därefter. (King & Piper, 1995:103ff) 
 Diskurserna tolkar på grund av skilda världsuppfattningar situationer på väldigt olika sätt, 
till exempel ungdomar som återfaller i brott. Unga lagöverträdare är en mer komplicerad 
grupp jämfört med vuxna förbrytare då skyldighet och allvarlighetsgrad är beroende av lagens 
konstruktion av kapacitet och ansvar, vilket gör att åldern får en avgörande roll. Enligt den 
rättsliga diskursen är barn oskyldiga, i alla fall tills de når straffbar ålder då arten och 
frekvensen av brotten får betydelse. Till den rättsliga hanteringen kommer sedan kunskap från 
andra diskurser i form av en bakgrundsredovisning av den unge. Detta leder till förvirring 
mellan diskurserna då den rättsliga diskursen behöver hantera sina egna kriterier i form av 
lagen samtidigt som den unge ska ses som en individ och även orsakerna till brottsligheten 
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ska beaktas. Denna förvirring beror enligt Teubner (King & Piper, 1995) inte på olika 
filosofiska inriktningar utan på att man försöker sammansmälta två olika sanningar och två 
skilda sätt att skapa sanning. Även om samarbetet fungerar i praktiken är den rättsliga 
diskursen fortfarande den dominanta vad gäller påföljder för brott. Experter som utgår från 
andra än den rättsliga diskursen har främst till uppgift att assistera den rättsliga diskursen 
snarare än att de tillfrågas för att presentera sin sanning och dessa experter är tvingade att 
följa lagens spelregler. (King & Piper, 1995:106-112) Den assisterande diskursen kan här 
tänkas vara den sociala diskursen som representeras av socialtjänsten.  
 

5.2 Teorins relevans för studien 
I denna undersökning kommer människosyn och föreställningen om huruvida det finns ett 
vårdbehov hos unga sexualförbrytare eller om de ska straffas på samma grunder som vuxna 
att studeras. Därigenom blir det viktigt att använda King och Pipers (1995) teori How the Law 
Thinks About Children då den kan ge en bild av hur rättsväsendet ser på unga som begår brott 
samtidigt som teorin passar väl ihop med den diskursanalytiska metoden, något som enligt 
Winther Jørgensen & Phillips (1999:10) är viktigt. Teorin kan ge förslag på vilka andra 
diskurser som kan vara relevanta när det gäller unga som begår brott och på vilka sätt dessa 
kan ta sig uttryck. King och Piper kan ge en bra ram och ett vidare sammanhang till empirin. 
 
 
 

6 Resultat 
I detta kapitel kommer studiens resultat att redogöras för. Resultaten har delats in i en 
redogörelse för gruppen unga sexualförbrytare i Stockholms Län under den studerade 
perioden, den rättsliga motiveringen till val av påföljd, yttranden från socialtjänsten och 
vårdbehov samt bedömningen av utsagor. En översikt över domarna finns presenterade i 
bilaga och fortsättningsvis refereras till domarna genom det nummer som återfinns i tabellen i 
bilagan. 
 

6.1 Gruppen unga sexualförbrytare i Stockholms Län 
I Stockholms Län under år 2007 och januari–november år 2008 har nio för undersökningen 
relevanta domar funnits. De brottmål studien kommer att fokusera på är de där unga i åldern 
15–17 år har blivit dömda för ett sexualbrott. Gruppen tilltalade består främst av 16- och 17-
åringar och är endast pojkar. De brott de har dömts för är sexuellt ofredande, sexuellt 
utnyttjande av barn, våldtäkt mot barn och våldtäkt. Den största åldersskillnaden var då offret 
var 13 och förövaren 17 år, medan den minsta skillnaden i ålder var då parterna var lika 
gamla. Domarna ger ingen tydlig bild av individens personliga förhållanden och är knapp-
händig vad gäller andra faktorer än de rättsligt relevanta. Vilka påföljder som har dömts ut för 
olika brott skiljer sig från fall till fall. Två har åtalats för våldtäkt och dömts till sluten 
ungdomsvård. I materialet ingår även tre fall där ungdomarna gjort sig skyldiga till sexuellt 
utnyttjande av barn och i samtliga fall har ungdomstjänst dömts ut. Fyra mål behandlar 
sexuellt ofredande och här skiljer sig påföljderna i störst utsträckning. En ungdom har fått 
ungdomstjänst, en ungdomsvård, en dagsböter och en dagsböter och skyddstillsyn. Av 
samtliga nio fall har endast en ungdom dömts till ungdomsvård och övriga har som ovan fått 
straffrättsliga påföljder, se bilaga. Större delen av domarna består av en beskrivning av vad 
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som kommit fram i målet och de olika parternas vittnesmål kring händelsen samt annan 
bevisföring såsom medicinska undersökningar och vittnesutsagor. Därefter kommer i de flesta 
fall en värdering av utsagornas tillförlitlighet, ett avgörande av målet och en motivering av 
påföljdsvalet. Denna senare del är vad som är fokus för studien då endast brottmål där det är 
klarlagt att gärningsmannen är skyldig till brottet i fråga uppfattas som relevanta. 
 

6.2 Den rättsliga motiveringen till val av påföljd 
I fyra av de nio brottmålen har påföljden blivit ungdomstjänst. Då påföljden ska bestämmas är 
det först av vikt att avgöra vilken typ av brott det rör sig om, med andra ord brottets art, och 
detta diskuteras i samtliga fall där påföljden blir ungdomstjänst. Diskussionen är speciellt 
utförlig vid sexuellt utnyttjande av barn där det ofta är en avvägning mellan om det ska 
betraktas som våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av barn. Själva ansvaret för handlingen från 
den tilltalades sida där dels ålder, till exempel om denne visste vilken ålder målsäganden 
hade, och huruvida brottet var ett övergrepp mot offret anses vara av relevans. Ålder uppfattas 
i domarna som viktigt dels utifrån strafflindring och dels utifrån huruvida den tilltalade kan 
vara ansvarsfri på grund av en ringa skillnad i ålder. I förhållande till brottets art och 
straffvärde hänvisas även till graden av frivillighet från målsägandes sida och i vilken mån det 
har förekommit hot eller våld samt vilken kränkning gärningen har inneburit för offret. 
Bedömningen av straffvärdet utgår sedan från den bedömning som görs för vuxna och uttalas 
i form av vilket eventuellt fängelse eller bötesstraff som är tillämpligt. 
 I två av fallen blir påföljden sluten ungdomsvård där det i båda fallen rör sig om våldtäkt. I 
det ena av fallen som rör en våldtäkt där parterna var ytligt bekanta och pojken med våld 
genomfört ett samlag med flickan i en trappa utomhus diskuterar domstolen främst kring 
brottets art och slår fast att den tilltalade genomfört sexuella handlingar mot målsägandens 
vilja. Domstolen slår även fast att handlingen inneburit en mycket allvarlig kränkning av den 
16-åriga flickan. Utifrån brottets art och straffvärde bedömer rätten att det finns synnerliga 
skäl för fängelse vilket innebär att gärningsmannen på grund av sin ungdom ska få sluten 
ungdomsvård. (1) Det andra fallet där påföljden blev sluten ungdomsvård gällde även det 
tilltvingat samlag där brottets art diskuteras utifrån i vilken mån hot eller våld förekom. 
Våldtäkten skedde i en lägenhet i samma rum där det sov en annan flicka. Målsäganden 
uppger att hon flera gånger sagt att den tilltalade ska sluta samt att hon blev rädd av hans 
agerande. Den tilltalade hade använt ett sådant våld att gärningen inte kan leda till 
ansvarsfrihet eller bedömas som sexuellt utnyttjande. Brottets art gjorde sedan att påföljden 
blev bestämd till sluten ungdomsvård. (2) 
 I ett av fallen blev påföljden skyddstillsyn och böter. I det brottmålet har den tilltalade 
erkänt att han lagt upp intima bilder på sin flickvän vilken han var osams med och domstolen 
anser att brottets straffvärde inte gör att det räcker med böter. Tidigare insatser från 
socialtjänsten har inte varit verksamma och han får nu skyddstillsyn trots sin ålder, nu 18 år. 
(3) I två av brottmålen har ingen speciell motivering skett till påföljden. Det ena fallet 
handlade om sexuellt ofredande där parterna kände varandra väl och pojken hade hållit fast 
och juckat mot flickans bakdel. Pojken blev även dömd för andra brott och påföljden blev 
ungdomsvård. Där utgick domstolen från socialnämndens förslag på insats, som var vård 
inom socialtjänsten enligt ett ungdomskontrakt den tilltalade samtyckt till (4), och i det andra 
fallet blev påföljden dagsböter och behandlar ett fall där den tilltalade blottat sig och uppträtt 
på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt i en dusch på ett badhus framför några småkillar 
samt deras pappor. När åtalet är styrkt beslutas påföljden till böter utan någon vidare 
motivering. (5) 
 I de brottmål där en tydlig motivering till påföljden har getts har det i fem fall av sju 
hänvisats direkt till brottets art som grund för val av påföljd. I fyra fall hänvisas det till 
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brottets straffvärde. När en bedömning gjorts utefter detta och rätten hänvisat till de straff-
skalor som är tillämpliga för samtliga kriminella gör de sedan en bedömning av den tilltalades 
ålder i samband med val av påföljd. Detta görs i fem av de studerade brottmålen och det 
påverkar påföljden på så sätt ett det till exempel döms till sluten ungdomsvård istället för 
fängelse eller att rätten helt enkelt endast har beaktat eller tagit hänsyn till den tilltalades 
ungdom. 
 

6.3 Yttranden från socialtjänsten och vårdbehov 
I brottmålen tas yttranden från den berörda socialnämnden upp i åtta av nio fall. Redogörelsen 
av vad som framkommit i yttrandena är inte mycket mer än en mening i samtliga mål med 
något undantag och består främst i att meddela att ett yttrande har inhämtats samt av 
yttrandets resultat enligt socialnämnden. I fem av fallen ger socialtjänsten ett förslag på åtgärd 
inom socialtjänsten. 
 I ett brottmål gällande våldtäkt där en flicka blivit våldtagen utomhus av en 17-årig pojke 
har en mer utförlig redogörelse för den tilltalades personliga situation gjorts (1). Då 
socialnämndens förslag var att mer utredning skulle behövas göras för att tydligare få fram, 
gärningsmannens vårdbehov ansåg domstolen att vårdbehov ej var utrett i tillräckligt hög grad 
och den tilltalade fick sluten ungdomsvård med motiveringen att socialnämndens förslag på 
åtgärd inte var tillräckligt ingripande. Av de åtta fall där ett yttrande inhämtats visar två enligt 
domstolen på att ett särskilt vårdbehov finns. De tilltalade hade i dessa fall blivit dömda för 
sexuellt ofredande och våldtäkt mot barn där sexuellt ofredande bestod i sexuella närmanden 
som offret tyckte var obehagligt och motsatte sig. Den tilltalade blev även dömd för 
misshandel och grov stöld och påföljden blev ungdomsvård. (4) I brottmålet gällande våldtäkt 
mot barn blir den tilltalade dömd för att ha våldtagit en ung flicka hemma hos en kompis och 
den tilltalade fick sluten ungdomsvård (2). Vid ungdomsvården fanns ett förslag från 
socialtjänsten som domstolen sedan följde. Vid bedömningen av sluten ungdomsvård var 
förslaget från yttrandet att gärningsmannen ska få fortsatt vård inom socialtjänsten, men 
domstolen ansåg att brottet var av sådan art att han skulle få sluten ungdomsvård. Han hade 
även blivit dömd för andra brott. 
 Då det i yttrandena framgår att gärningsmannen inte har ett särskilt vårdbehov har 
påföljden blivit ungdomstjänst och i ett av dessa har socialnämnden uttryckt att ungdomstjänst 
skulle vara en lämplig påföljd. Brotten har i dessa fall gällt sexuellt utnyttjande av barn och 
sexuellt ofredande. I det första fallet av sexuellt utnyttjande av barn har den tilltalade och 
målsäganden haft samlag i en dunge utomhus utan att det är klarlagt att våld eller hot 
förekommit och rätten beslutar att gärningen är mindre allvarlig än våldtäkt. Parterna hade 
haft kontakt över Internet och träffades då flickan var i Stockholm. (6) I det andra fallet är det 
klarlagt att samlaget mellan parterna var frivilligt men att skillnaden i ålder inte var ringa, den 
var 3 år, och därav är det inte uppenbart att handlingen inte var ett övergrepp mot barnet. 
Parterna hade gemensamma vänner och båda tog initiativ till samlaget. (7) I det tredje fallet 
av sexuellt utnyttjande av barn är det klarlagt att den tilltalade, som vid händelsen var 16 år, 
haft sex med målsäganden och att han varit medveten om att hon var 14 år. Det förekom dock 
inget hot eller våld och den tilltalade uppfattade det som frivilligt varav det inte bedöms som 
våldtäkt utan sexuellt utnyttjande då omständigheterna i övrigt inte talar emot att det inte 
skulle ha varit ett övergrepp. Omständigheterna i övrig var i detta fall att parterna inte 
uppfattas som att ha en nära och god relation och att de endast träffats i sammanhang där 
alkohol och narkotika är förekommande. Samlaget skedde på en madrass i ett övrigt kalt rum 
och den tilltalade respekterade målsägandens önskan om att inte fortsätta samlaget då hon sa 
till men lämnade rummet och lägenheten trots att han visste att hans vän ville ha samlag med 
målsäganden och att hon motsatte sig det. (8) Brottmålet gällande sexuellt ofredande handlar 
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om kroppskontakt och yttranden av sexuell karaktär i skolan som målsäganden ej varit med på 
(9). 
 I ett av brottmålen gällande sexuellt ofredande där den tilltalade lagt ut intima bilder på sin 
flickvän och sedan gjort henne uppmärksam på detta står det endast att vård inom social-
tjänsten har testats vid två tidigare tillfällen av vilka ingen av dem lett till en givande påföljd 
(3). Mot den bakgrunden beslutas sedan att skyddstillsyn ska väljas istället och att den 
tidigare brottsligheten motiverar böter. 
 

6.4 Bedömning av vittnesmål 
Då en analys av utsagans tillförlitlighet gjorts tycks domstolen ha utgått från de kriterier som 
Högsta Domstolen och Grekow ställt upp. Dessa är konstanskriteriet, homogenitetskriteriet, 
detaljkriteriet, motiv till beljugande, trovärdighet, offersymtom och teknisk eller medicinsk 
bevisning, som återfinns i kapitlet om aktuell lagstiftning. Kriterierna används för att avgöra 
trovärdigheten och tillförlitligheten i utsagorna, och i de för denna undersökning studerade 
domarna är det främst målsägandens utsaga som analyseras. Utsagornas tillförlitlighet har 
sedan legat till grund för om åtalet ska anses styrk eller inte. Av samtliga nio domar ansågs 
fem av målsägandeutsagorna vara tillförlitliga och två icke tillförlitliga. I de andra två 
domarna diskuterades tillförlitligheten inte lika uttryckligt som i de övriga sju. Se bilagan för 
en översikt av domarna. 
 En av domarna (9) gäller en pojke som gjort sexuella närmanden mot flera flickor i skolan 
och här anser tingsrätten inte att det finns någon anledning att misstro målsägandena samtidigt 
som den tilltalade medgivit handlingarna till viss del. Detta leder till att målsägandenas 
berättelser ses som tillförlitliga, varför den tilltalade åtalas för sexuellt ofredande. 
 I en annan dom (2) diskuteras hur målsägandens berättelse inte innehåller några inre mot-
stridigheter eller orimliga inslag, och även att det inte framkommit något som skulle tyda på 
att målsäganden oskyldigt skulle anklaga den tilltalade för ett så allvarigt övergrepp. Hennes 
uppgifter stöds också av ett vittne som befann sig i samma lägenhet vid händelsen. Mot 
bakgrund av detta bedömer tingsrätten att målsägandens berättelse är trovärdig och tillförlitlig 
samt att den ska läggas till grund för bedömning av åtalet. Samlaget ses alltså inte som 
frivilligt varpå den tilltalade åtalas för våldtäkt mot barn. 
 I ytterligare en dom (4) ser tingsrätten målsägandens uppgifter som styrkta av vittnenas 
uppgifter och anser därför att hennes uppgifter ska ligga till grund för ansvarsbedömningen. 
Hennes berättelse bedöms som tillförlitlig, och den tilltalade åtalas för sexuellt ofredande. 
 I en annan (5) anses målsägandena berätta om händelsen i duschrummet på ett trovärdigt 
sätt och det framkom inte heller något som talar för att de medvetet skulle ha lämnat felaktiga 
uppgifter eller annars missta sig varför målsägandena anses vara så tillförlitliga att utsagorna 
kan läggas till grund för åtalet. Vad den tilltalade, dennes far och kamrat har berättat förändrar 
inte tingsrättens bedömning, varpå målsägandens uppgifter ses som tillförlitliga. Den tilltalade 
åtalas för sexuellt ofredande. 
 Tingsrätten anser i ännu en annan dom (1) att målsäganden på ett mycket övertygande sätt 
har berättat sammanhängande och detaljerat om händelsen och att uppgifterna har framstått 
som sakliga och fria från överdrifter, samt att uppgifterna har varit konsekventa med vad 
målsäganden uppgett under förundersökningen. Också att den medicinska undersökningen 
talar för att penetration förekommit diskuteras och slutsatsen av den medicinska utredningen 
är att de medicinska fynden kan överensstämma med var målsäganden berättat. Det gör även 
vittnenas uppgifter. Tingrätten tar också upp att det inte framkommer något i utredningen som 
talar för att målsäganden skulle vilja beskylla den tilltalade för något denne inte gjort. Den 
tilltalades berättelse bedöms av tingsrätten som knapphändig och detaljfattig utan att vara 
orimlig, men den innehåller dock inkonsekvenser både i sig och i förhållande till vad han 
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tidigare har uppgivit. Tingsrätten anser att målsäganden gjort ett mycket trovärdigt intryck 
även om det faktum att hon var alkoholpåverkad vid händelsen anses förringa tillförlitligheten 
i hennes uppgifter, men tingsrätten anser inte att det finns någon anledning att betvivla 
riktigheten i målsägandens berättelse. Målsägandens berättelse anses vara långt mer över-
tygande än den tilltalades och att den av detta skäl ska sättas före den tilltalades. 
Målsägandens uppgifter har också fått stöd av övrig utredning i målet, och på grund av detta 
anser tingsrätten att målsägandens uppgifter ska läggas till grund för målet. 
 I en dom (8) ses målsägandens berättelse av tingsrätten som icke tillförlitlig eftersom 
hennes uppgifter ändras med tiden. Detta resulterar i att samlaget bedöms som frivilligt från 
målsägandens sida vilket leder till att den tilltalade åtalas för sexuellt utnyttjande av barn 
istället för våldtäkt. 
 I en annan dom (6) vägs målsägandens berättelse som trovärdig då den stärks av vittnes-
uppgifter samt andra omständigheter och rätten beskriver utsagan som sammanhängande och 
detaljerad. Målsägandens mor vittnar om att dottern uppvisat reaktioner efter händelsen, då 
hon skar sig och var ledsen. Dock talar det att hon kort efter händelsen berättade för några 
kompisar om händelsen men då inte benämnde den som annat än frivillig mot hennes 
intygande att det var ofrivilligt. Detta uppfattas av tingsrätten som att målsäganden efter 
händelsen ångrat sig och att hon därför nu hävdar att hon blivit våldtagen. Målsäganden 
uppfattas dock inte ha någon anledning att oskyldigt anklaga den tilltalade. Den tilltalades 
uppgifter uppfattas inte heller de trovärdiga då han beskriver att han gång på gång ska ha 
frågat målsäganden om hon verkligen ville ha samlag med honom och att hon svarat ja på 
dessa frågor, vilket av tingsrätten bedöms som en efterkonstruktion som inte förtjänar hänsyn. 
Samlaget bedöms efter berättelserna som frivilligt från målsägandens sida varför den tilltalade 
istället för våldtäkt åtalas för sexuellt utnyttjande av barn. 
 I en av domarna (3) diskuteras inte utsagornas tillförlitlighet alls då det handlar om att den 
tilltalade lagt upp privata bilder av målsäganden på Internet, vilket anses bevisat, och är även 
styrkt av att gärningsmannen medgivit detta. Han åtalas för sexuellt ofredande. 
 Polisanmälan mot den tilltalade i en dom (7) upprättades inte förrän den målsägande 
hördes som vittne i ett annat ärende. I denna dom kommer ingenting fram som talar emot att 
det har skett frivilligt och tingsrätten anser inte att det faktum att målsäganden var alkohol-
påverkad vid händelsen ska leda till någon annan bedömning. Vad som diskuteras i domen är 
huruvida den tilltalade kände till målsägandens ålder eller inte, vilket tingsrätten uppfattar 
som möjligt att den tilltalade inte gjorde även om tingsrätten anser att den tilltalade borde ha 
gjort det. 
 
 
 

7 Analys 
Då hela processen från gärning till val av påföljd inte är fullt utskriven kan det vara svårt, 
eller nästintill omöjligt, att läsa och förstå en dom utan att vara insatt i den juridiska 
motiveringen bakom och den som återfinns i lagtext, propositioner och doktrin. I mångt och 
mycket följer domarna det som står utskrivet i dessa på så sätt att domstolen använder 
begreppen och den process som beskrivs i lagstiftning. Vad som innefattas av detta och vilken 
bedömning som görs är dock väldigt oklart. Det märks speciellt vid domstolens värdering av 
utsagors trovärdighet vilken har en särskilt stor betydelse i sexualbrottmål då det är grunden 
för bedömningen av vad som hänt. Brottets art påverkar sedan val av påföljd eftersom olika 
brott har skilda straffskalor. 
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7.1 Förhållanden som avgör rättens dom för unga sexualförbrytare 
I de studerade brottmålen rörande unga sexualförbrytare har olika kategorier kring omständig-
heter av relevans för påföljden och hur domstolen ser på unga som begår brott funnits. I de 
studerade domarna har vissa signifikanta begrepp funnits vilka är ett uttryck för det latenta 
innehållet i texten. Dessa kategorier beskrivs här med stöd av de manifesta uttryck som 
begreppen fått av domstolen i domskälen. Det är tydligt att fokus i brottmålen ligger på brottet 
och en ansvarsbedömning av den tilltalade. Utifrån domarna är det svårt att få en uppfattning 
om vilka omständigheter rätten tagit hänsyn till vid val av påföljd. Det domstolen hänvisar 
direkt till vid val av påföljd är brottets art, straffvärdet och brottslingens ålder och i viss mån 
tas även yttranden upp för att domstolen ska kunna ta ställning till om ett eventuellt 
vårdbehov ska påverka påföljdsvalet. 
 Gärningens art är en i domarna förekommande kategori som konstrueras i domskälen 
utifrån vilken art brottet anses ha och straffvärdet på brottets art. I detta innefattas graden av 
allvarlighet hos handlingen, till exempel om det inneburit en kränkning av offret och om våld 
förekommit. Brottets art kopplas till lagrum i Brottsbalken och konstrueras därmed med hjälp 
av lagstiftarens intentioner. Gärningens art knyts samman med samtycke. 
 Kategorin samtycke konstrueras i domskälen främst i förhållande till målsägandens 
frivillighet till handlingen. Det diskuteras bland annat om offrets bristande mognad ska 
påverka samtycket. Rätten bedömer det som framkommit i målet och avgör om målsägande 
kan anses ha samtyckt till handlingen utifrån offrets tillstånd vid gärningen och om det finns 
något som motbevisar det som framkommit. I de fall rätten bedömt att samtycke inte har 
funnits konstrueras ofrivilligheten utifrån om målsägande inte varit intresserad eller undanbett 
sig handlingen. Kategorin konstrueras även utifrån ett våldsbegrepp där graden av våld eller 
hot spelar in. Om handlingen av domstolen ses som frivillig grundas på andra saker än 
utsagorna och däribland platsen där handlingen ägde rum. Om handlingen ägde rum inomhus 
eller utomhus får betydelse vid domstolens bedömning av om samtycke fanns. Har platsen 
inte varit tillräckligt skyddad har domstolen övervägt om offret samtyckt till handlingen eller 
inte då offret, som i dessa fall är en flicka, inte anses kunna vilja ha sex utomhus eller på en 
madrass i ett för övrigt kalt rum. Vilken relation ungdomarna hade till varandra vid händelsen 
blir också viktigt i domstolens bedömning av om ett samtycke fanns eller inte. 
 Kopplad till föregående kategori, och främst till gärningens art, är domstolens diskussion 
kring begreppet ansvar. Den berör då endast den tilltalades ansvar och främst i form av om 
förövaren ska ses som ansvarsfri genom att det är en ringa skillnad i ålder och att handlingen 
inte inneburit ett övergrepp på målsäganden. Då rätten bedömer om det rört sig om ett 
övergrepp eller inte har den tagit hänsyn till om handlingen var frivillig från målsägandens 
sida och vid vilka förhållanden handlingen skedde. Den tilltalades ansvar för det som skett 
kopplas även till om förövaren insett att det inte uppenbart inte var ett övergrepp eller varit 
likgiltig till att det varit ett övergrepp. Rätten betonar att det ska vara uppenbart att det inte 
varit ett övergrepp för att ansvarsfrihetsregeln ska vara tillämplig. Då rätten bedömt om det 
varit en ringa skillnad i ålder eller inte har ålderskillnaden tagits upp och även graden av 
mognad och utveckling hos den tilltalade, där rätten bland annat beaktar att flickor mognar 
tidigare än pojkar. Den största åldersskillnaden var fyra år då offret var 13 och förövaren 17 
år, medan den minsta skillnaden i ålder var då parterna var lika gamla, se bilaga. 
 En kategori som framkommer i domskälen gäller ålder. Domstolen konstruerar kategorin 
ålder utifrån bristande mognad i form av fysiska och psykiska attribut och utifrån gränsen för 
sexuellt självbestämmande. Rätten diskuterar även ålder utifrån att ungdomar ofta är 
medvetna om varandras ålder då det ingår i en presentationsritual. Ansvar läggs på den 
tilltalade då denne förväntas kunna avgöra åldern på de personer denne umgås med. Rätten 
konstruerar också ålderskategorin i förhållande till vilken påföljd den unge ska ha och då som 
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en förmildrande omständighet. Det diskuteras även av rätten i samband med bedömningen av 
kränkningens art. 
 Ålder påverkar kategorin insikt genom att rätten i domskälen fokuserar på om den tilltalade 
insett vilken ålder målsäganden har. Insikt om ålder konstrueras bland annat utifrån en allmän 
kunskap om ungdomars sätt att presentera sig. Insikt blir även relevant i domstolens 
resonemang kring om den tilltalade borde ha insett att målsäganden inte samtyckte till 
handlingen och anknyts då till en förväntad insikt på grund av de förhållanden som rådde vid 
handlingen. Rätten skapar också en konstruktion om begreppet insikt utifrån att den tilltalade 
borde ha insett att handlingen inneburit en kränkning av offrets sexuella integritet. 
 I de flesta sexualbrottmål har rätten endast utsagorna från målsäganden och den tilltalade 
att utgå från när de ska klarlägga vad som hänt. Rättens bedömning av om utsagorna ska ses 
som tillförlitliga är därför av stor vikt. Domstolen skapar i och med detta tillförlitlighet . 
Rätten har vid en bedömning av tillförlitligheten tagit hänsyn till om berättelsen är 
konsekvent, detaljrik och sammanhängande och om berättelsen styrkts av vittnen eller 
medicinsk undersökning. Berättelsen bedöms även utifrån om den är rimlig, fri från över-
drifter och självupplevd, men det är främst målsägandens utsaga som diskuteras. Icke 
tillförlitlighet  skapas då rätten bedömer utsagan som motsägelsefull eller som en efter-
konstruktion. Berättelsen kan också ses som icke tillförlitlig om den ändras över tid eller om 
den varit knapphändig och detaljfattig. 
 I samband med att kategorin tillförlitlighet skapas, uppstår även en uppfattning kring 
uppgiftslämnarens trovärdighet. Det innebär att domstolen kan göra en bedömning av om en 
individ ska ses som trovärdig utan någon vidare motivering. Trovärdigheten kan konstrueras 
utefter om det finns några offersymtom hos målsäganden efter händelsen, om målsäganden 
har haft skäl att lämna felaktiga uppgifter och utifrån om uppgiftslämnaren varit övertygande. 
Rätten för även ett resonemang kring vilka motiv målsäganden kan ha med det denne säger. 
 När lämplig påföljd skapas sker det i förhållande till om socialnämnden i yttrandet 
rekommenderat en vårdande påföljd, alltså om socialnämnden ansett ungdomen vara i behov 
av vård inom socialtjänsten, om den unge anses vara lämplig för en vårdande påföljd samt om 
den unge samtyckt till denna. Då en vårdande påföljd av rätten inte ansetts vara tillräckligt 
ingripande har det varit med hänsyn till straffvärdet och att den unge inte ansetts vara lämplig 
för en sådan påföljd. Detta mot bakgrund av att vårdbehovet inte har utretts eller att en 
vårdande påföljd tilldömts den unge vid tidigare tillfällen men då inte fullföljts. 
 

7.2 Diskursen om brottets art 
Domstolen fokuserar på att avgöra vad som har hänt för att se om det är en brottslig gärning 
eller inte. Gärningens art är sedan avgörande för påföljden. Då rätten ska bedöma brottets art 
relaterar de till straffvärdet, samtycke, allvarlighetsgrad, ålder, ansvar och insikt. Brottets art 
bedöms även utifrån utsagorna. De brottmål som tagits upp i studien är alla skapade i ett 
rättsligt sammanhang där domstolen använder rättsliga procedurer för att utvärdera om ett 
brott har begåtts, vem som är ansvarig och till vilken grad samt vad konsekvensen ska bli 
(King & Piper, 1995:23). Fokus ligger inte i särskilt hög grad på vad handlingen innebär för 
offret och inte heller för förövaren. 
 

7.2.1 Brottet som normbrytande handling 
Lagstiftningen kan ses som en representation för rådande normer i samhället och rättens 
uppgift blir att avgöra om en handling bryter mot dessa normer. För att göra detta ser rätten 
till utsagorna då de är grunden för att kunna avgöra vad som faktiskt har hänt. Utsagornas 
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tillförlitlighet blir därför avgörande för att bedöma om en handling strider mot normer. 
Normen skapar en föreställning i samhället om att sexuella handlingar bör ske på frivilliga 
grunder från båda parter och utan inslag av våld eller hot. Domstolen stärker denna norm 
genom att inrikta sig på att avgöra om samtycke finns och till vilken grad våld eller hot 
förekommit. Enligt lagstiftningen är barn under 15 år särskilt utsatta vad gäller sexuella 
gärningar i och med att de ännu inte är sexuellt självbestämmande och bedöms som inkapabla 
att ge samtycke till sexuella handlingar. Den tilltalades ansvar för handlingen väger således 
tungt då domstolen ska avgöra handlingen som normbrytande. Normen för en godkänd 
sexuell handling är att den ska ske mellan en flicka och en pojke som har en nära och god 
relation och är ungefär lika gamla, samt att minst en av dem är äldre än 15 år och således har 
uppnått åldern för sexuellt självbestämmande. Detta stärks av att rätten anser dessa 
förhållanden vara grund för ansvarsfrihet. 
 

7.2.2 Brottet med hänsyn till situationen 
I den rättsliga processen hanterar lagen hela tiden personer och deras mentala tillstånd och 
beteende som till exempel vilka mentala motiv de har till sina handlingar. Detta menar 
Teubner (King & Piper, 1995) är en illusion av att rätten hanterar individer av kött och blod. 
De begrepp som används, såsom trovärdighet, är konstgjorda på så sätt att de inte existerar i 
en verklighet utanför den rättsliga. Domstolens bedömning av trovärdighet och brottets art 
utgår därmed inte endast från en bedömning av rätt och fel beteende utan även utifrån en 
bedömning av hur utsagepersonerna uppfattas, tänker och vilka motiv de kan tänkas ha. 
 Gärningens art definieras även av domstolen utifrån de förhållanden som rådde vid 
händelsen och parterna som var inblandade. En viktig del i domstolens bedömning av brottets 
art är om den person som lämnar en utsaga ses som trovärdig av domstolen eftersom det 
avgör domstolens bedömning av vad som framkommit i målet. Det som vägs in i trovärdig-
heten är bland annat målsägandens reaktion efter händelsen och graden av kränkning 
handlingen inneburit för offret. Tyngden verkar ligga på målsägandes uttalanden och inte alls 
lika mycket på den tilltalades. För att avgöra vad som hänt och ansvaret för handlingen utgår 
domstolen således från offrets utsagor. Det är offret som behöver bedömas som trovärdig och 
tillförlitlig för att den tilltalade ska bli dömd. Samtidigt innebär detta fokus att bedömningen 
av den tilltalade utgår mer från de förhållanden som rådde vid situationen och en allmän åsikt 
om vad den tilltalade borde ha insett snarare än att utgå från dennes utsaga. 
 En annan viktig aspekt vid bedömningen är att domstolen bland annat kan bedöma att den 
tilltalade borde ha insett att handlingen kan innebära ett övergrepp på offret på grund av de 
förhållanden som rådde. Utifrån parternas relation bedömer rätten graden av insikt i bland 
annat målsägandens ålder. Domstolens bedömning av brottets art bestäms även av parternas 
faktiska ålder. Är offret under 15 år möjliggörs exempelvis arten sexuellt utnyttjande av barn 
och rättens bedömning av parternas skillnad i mognad och ålder får betydelse för om brottet 
ska ses som ansvarsfri alternativt mindre allvarlig. 
 

7.3 Diskursen om ungdomen som brottsling 
Barnet som brottsling konstrueras i brottmålen av domstolen och börjar med att domstolen 
bedömer att ungdomen begått ett brott och är ansvarig för det. Det tas ingen hänsyn till den 
tilltalades sociala situation i förhållande till ansvar för sina handlingar. Genom att domstolen 
ser mer till brottet i sig än till barnets situation hanteras den tilltalade inte längre som ett barn, 
utan som en förbrytare. I och med att ungdomen fyllt 15 år anses denne av domstolen ha 
kapacitet att ta ansvar för sina handlingar vilket gör att ungdomen kan dömas för ett brott på 
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samma sätt som en vuxen, utan att deras ålder är en förmildrande omständighet vid 
bedömningen av ansvar för brottet. Ungdomar bemöts av domstolen på samma sätt som 
vuxna, trots att de inte bedöms ha samma värderingar och mognad som vuxna. Ungdomens 
ålder kopplas inte till dennes ansvarsförmåga, utan används endast som något som kan 
förmildra påföljden. Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa beaktas vid varje beslut 
rörande ett barn. I den rättsliga processen rörande unga sexualförbrytare är det domstolen som 
avgör påföljden. Frågan är om domstolen kan göra en korrekt bedömning av vad som är bäst 
för barnet när utgångspunkten är brottet och barnet ses som en förbrytare. Forskning visar på 
att socialtjänsten är bättre lämpad än domstolen för att avgöra vad som är bäst för barnet 
eftersom socialtjänsten beaktar barnets hela situation. 
 Åldersskillnaden mellan förövare och offer är inte alltid särskilt stor, ändå behandlas de på 
två helt skilda sätt. Allt ansvar läggs på den tilltalade i form av insikt i hur gammal 
målsäganden är, vad handlingen inneburit för offret och om målsäganden varit med på det. 
Det kan uppfattas som att rätten per automatik ser målsäganden som ett offer som inte har 
något ansvar i handlingen. I och med att ungdomen fyller 15 år blir denne straffmyndig och 
en ansvarstagande individ, trots att skillnaden i mognad inte är särskilt stor i förhållande till 
en ungdom som är strax under 15 år. Den ungdom som fyllt 15 år anses ha förstånd att 
bedöma situationen medan ungdomen under 15 år inte anses kunna ha det ansvaret. Samtidigt 
anses flickor mogna tidigare än pojkar vilket i praktiken skulle innebära att ungdomarna i de 
aktuella domarna befinner sig på samma mognadsnivå, något som inte verkar påverka rättens 
konstruktion av pojken som den som borde ha insett allvaret i handlingen eller rättens 
konstruktion av flickan som utsatt, också då samtycke till handlingen funnits. När ord står mot 
ord är det sällan den tilltalades trovärdighet tas upp utan trovärdigheten konstrueras istället 
utifrån målsägandens trovärdighet. Anses målsägandens utsaga vara tillförlitlig anses den 
tilltalades icke tillförlitlig, och tvärtom. 
 Vad den tilltalade borde ha insett eller inte tycks vara subjektiva bedömningar från rättens 
sida och verkar utgå från en generell syn på vad en ansvarstagande individ borde ha insett. I 
domarna konstrueras på så sätt en gräns för vad en individ borde ha insett utifrån de 
förhållanden som rådde, till exempel offrets ålder och frivillighet samt utifrån var den 
sexuella handlingen skedde. I och med att den tilltalade döms för brottet tycks domstolen göra 
den bedömningen att de var mogna och förståndiga nog att ha insett bland annat offrets ålder 
och att handlingen kunde innebära ett övergrepp. 
 I lagstiftningen redogörs för vad som ska anses vara ett brott. Bedömningen av om en 
individ begått ett brott, och därmed anses vara en brottsling, görs sedan av domstolen. Ett 
vårdbehov utgår däremot från barnets sociala situation och ser barnet som ett ”offer” för 
faktorer såsom omgivningen, vilka denne inte kan påverka. Rättens konstruktion av en 
brottsling är således oförenlig med socialtjänstens diskurs kring barnets vårdbehov. 
 

7.4 Diskursen om straff 
Som redan nämnts tidigare hänvisar domstolen vid val av påföljd till gärningens art och 
straffvärde. När brottets art är fastställt av domstolen bedöms lämplig påföljd utifrån 
brottslingens ålder och om denne har ett vårdbehov eller inte. Åldern används inom denna 
diskurs som en förmildrande omständighet där den tilltalades mognad gör att denne ses som 
ett barn snarare än en brottsling. Vid domstolens val av straff ses den tilltalade som mer utsatt 
jämfört med en vuxen brottsling. I alla andra aspekter förväntas den unge kunna göra samma 
val och bedömningar som en vuxen och döms för en handling inte utifrån sin ställning som 
ungdom. Rätten värderar lämplig påföljd efter vad som är tillräckligt ingripande utifrån 
brottets art. Utgångspunkten är att ungdomen ska straffas om inte socialtjänsten övertygar 
rätten om att det finns ett särskilt vårdbehov och erbjuder en insats passande som påföljd. Det 
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socialtjänsten föreslår är inget som domstolen behöver följa utan rätten kan välja bort, eller 
rättare sagt är skyldiga att välja bort, insatser som inte är tillräckligt ingripande utifrån 
lagstiftningens syn (31 kap. 1 § BrB). 
  Vid en jämförelse mellan denna studie och en australiensisk undersökning kan sägas att 
australiensisk rätt har en benägenhet att döma till en vårdande påföljd i första hand medan 
svensk rätt endast tilldömer den unge en vårdande påföljd i ett av de nio studerade brottmålen. 
Enligt den australiensiska studien kan en vårdande påföljd ses som att rätten ansett att 
ungdomen behöver ”hjälp i rätt riktning” medan det i Sverige istället bedöms utifrån om ett 
särskilt vårdbehov finns eller inte. Att kombinera vårdande och straffande påföljder för unga 
lagöverträdare verkar inte förekomma i svensk rätt på samma sätt som i australiensisk, istället 
får unga sexualbrottslingar i första hand straff framför vård. En tanke om att straffa istället för 
att behandla ungdomen förekommer i båda studier, men en jämförelse visar att medan 
australiensisk rätt tilldömer övervakning och därmed ger ungdomen en chans att visa 
förbättring dömer svensk rätt till ett straff som ska avverkas. Ett straff som dessutom är 
mycket likt den för vuxna förekommande påföljden samhällstjänst vars syfte är att ge en 
kännbar konsekvens. Sluten ungdomsvård, som tilldömts av den svenska rätten, är också det 
en påföljd med ett syfte att straffa även om den sker genom övervakning.  
 Socialtjänsten får i rättsliga sammanhang komplettera den rättsliga processen genom att 
lämna sin åsikt i ett yttrande kring den unges handlande samt dennes ”framtidsutsikter”. 
Yttrandet kan ge förslag på hur en förändring av den unges beteende kan göras och på så sätt 
kunna förhindra att den unge återfaller i brott. Yttrandet och vårdbehovet får inte särskilt stor 
plats i rättens motiveringar och det är tydligt att socialtjänsten tas in som experter som kan 
bedöma barnets personliga situation. När ett yttrande är inhämtat ses den delen som uppfylld, 
eftersom barnets personliga situation inte tas upp någon annanstans i texterna. För effektivare 
lösningar på dessa ungdomsproblem är ett förslag att rätten ger socialtjänsten större utrymme 
i domstolen för att utreda den unges situation. På så sätt finns en ökad chans att kunna 
förändra ungdomens beteende innan det utvecklas till ett beteende för den unge. Det torde 
vara en mer långsiktig lösning på det sociala problem som ungdomskriminalitet innebär. 
 

7.5 Domstolens konstruktion av verkligheten 
Inhämtandet av yttranden och användningen av begreppet vårdbehov kan vara ett sätt för 
rätten att inkorporerar och omformulera begrepp från andra diskurser för att svara på politiska 
och moraliska krav. I propositionen (2005/06:165) till lagändringen år 2007 står det att rätt 
vård och behandling är bättre än straffrättsliga ingripanden om syftet är att motverka brott 
(Prop. 2005/06:165:43). Inom lagstiftningen används behandling och vård som ett bra medel 
för att motverka brott utifrån att skapa ordning i samhället medan det inom socialtjänsten 
används för att åstadkomma en förändring av individens personliga situation. De två 
diskurserna innefattar liknande betydelser av begreppet men har olika mål med att använda 
det. Den rättsliga diskursen vill ha mer laglydiga medborgare medan socialtjänsten betonar 
vad som är bäst för individen. I lagstiftning framhålls yttranden och vårdbehov som viktiga, 
vilka kan härledas till en större medicinsk och psykologisk diskurs. Det kan tolkas som att 
rätten hela tiden behöver söka stöd i andra högt stående diskurser för att få socialt 
godkännande, något som stärker den rättsliga diskursen men även gör att den behöver anpassa 
sig till andra diskurser. (King & Piper, 1995:32) 
 Då domstolen bedömer de sakomständigheter som framkommer under rättsprocessen görs 
en subjektiv värdering av vad dessa ska betyda. Lagstiftningen tillhandahåller ramar till vilka 
domstolen behöver ta hänsyn, men det är domstolen som lägger in en innebörd i begreppen 
genom sina beslut (King & Piper, 1995:23-26). I brottmålen skapas på så sätt konstruktioner 
av sanningar. I och med att besluten som fattas kan genomföras med en dom om påföljd får 
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rätten ett viktigt maktmedel i sitt verklighetsskapande. Besluten som fattas kan inte över-
klagas eller ändras i någon annan sfär än den rättsliga och det innebär att sanningar kring 
hanteringen av ungdomar som begår brott hela tiden skapas och upprätthålls av en rättslig 
diskurs. En fråga är om dessa sanningar stämmer med förhållanden utanför den rättsliga och 
vilka effekter det får. Konsekvensen blir att den rättsliga diskursen, där barnet ses som en 
brottsling som bör straffas, får övertaget vilket leder till att barnets behov av hjälp och stöd 
inte tillgodoses. Det kan få till följd att barnets bästa inte tillgodoses på bästa sätt och att 
rätten inte bidrar till att motverka brott då forskning visar att behandling ger effektivare 
resultat. Om ungdomen inte genom behandling får stöd till förändring finns en risk att 
ungdomen utvecklar en identitet som kriminell som senare i livet blir svår att komma från. 
 Det är tydligt att mycket av bedömningarna som görs av domstolen bygger på hur de 
värderar olika faktorer, till exempel straffvärdet, vårdbehovet och utsagornas tillförlitlighet. 
Eftersom domstolen inte redogör för sin motivering till olika bedömningar kan graden av 
rättssäkerhet ifrågasättas. Genom att varje domstol gör en egen bedömning, som inte alltid är 
klar, finns en risk att olika ungdomar bemöts och hanteras på skilda sätt. 
 Det som har framkommit i studien visar tecken på att domstolen främst gör sina 
bedömningar utifrån rättsliga begrepp och skapar en konstruktion av bedömningar av 
tillförlitlighet och inte i särskilt stor grad tar in kompetens från andra vetenskapliga områden, 
exempelvis i form av vittnespsykologer. De två motstridiga diskurser som är verksamma 
inom det rättsliga området kring unga lagöverträdare är dels den rättsliga och dels den sociala, 
vilket även styrks av tidigare forskning och som kan förklara varför frågan kring hur man ska 
hantera unga lagöverträdare är så omdiskuterad. Den första är den sociala diskursen som 
fokuserar på de underliggande problemen hos individen och på hur de kan lösas och som 
kommer till uttryck genom socialtjänstens yttranden. Den andra diskursen är den rättsliga som 
utgår från att individer ska dömas till straff efter hur allvarliga deras handlingar är. (King & 
Piper, 1995:4ff) De diskurser som analyserats fram i denna undersökning kan hänvisas till den 
övergripande rättsliga diskursen medan den sociala diskursen endast representeras av 
socialtjänstens yttranden. De två diskurserna är oförenliga i och med att de utgår från olika 
verklighetsuppfattningar. I brottmålen är den rättsliga diskursen dominerande vilket leder till 
att det även är domstolens syn på barn som är dominerande. Barnet blir bedömt efter sina 
handlingar och inte utifrån sin situation vilket gör att de inte heller bedöms ha ett vårdbehov. 
 Rättsystemet erbjuder samhället en social verklighet vilken förenklar, reducerar, absorberar 
och neutraliserar sociala frågor (King & Piper, 1995:29ff). Sexualitet och gränserna för 
sexuell integritet är inte alltid lätta frågor men i de brottmål som behandlats i studien är fokus 
inte på sexualiteten utan på den brottsliga handlingen som ska behandlas som alla andra 
brottsliga gärningar. Genom att använda ett rättsligt och korrekt språk beskrivs händelsen på 
ett sätt som i viss mån neutraliserar det känsliga ämnet. Istället för att diskutera rätt och fel tar 
texterna upp lagligt och olagligt samt graden av ansvar för det som har skett. Den rättsliga 
diskursen behåller på så sätt sin självständighet mot andra sociala organisationer och 
samhället genom att peka ut förövare och offer. (King & Piper, 1995:29ff) Det kan tolkas som 
att diskursen genom att bestämma vad som är lagligt och olagligt fyller en funktion i 
samhället, något som gör att den är oumbärlig och gör den i viss mån självbestämmande. En 
risk med att domstolen hela tiden utgår från och hänvisar tillbaka till sina egna sanningar och 
verklighetskonstruktioner är att rätten blir blind för andra möjligheter och andra lösningar på 
problemet. 
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8 Diskussion 
Trots att den teori som har använts i undersökningen utgår från ett annat rättssystem än det 
svenska är förvånansvärt mycket överensstämmande med de resultat som framkommit i denna 
studie. Det tyder på att det finns rådande diskurser som kan återfinnas i flera olika samhällen i 
världen, och att mer likheter finns än vad en ytlig betraktelse kan få oss att tro.   
 Brottmålen som tagits upp i denna studie berör flera viktiga sociala problem i samhället. 
Dels handlar det om att sexualbrott i de flesta fall innebär en kränkning och ett trauma för 
offret vilket kan leda till problem i framtiden. Dels handlar det om ett kriminellt beteende som 
i sig är skadligt för samhället i stort och även för individen som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt. En risk som är speciellt tydligt hos unga som begår brott. Lösningen på dessa 
sociala problem ligger inte endast i ett rättsligt ingripande utan behöver hanteras från många 
olika håll. Ett sätt är den rättsliga, men som tidigare forskning visar på kan endast straff-
rättsliga ingripanden förvärra situationen för den enskilde istället för att förbättra. Forskning 
pekar på att unga kriminella behöver insatser från socialtjänsten, men följs det i praktiken? 
Denna undersökning visar på att det inte gör det. Ungdomar som begår sexualbrott får straff 
och inte vård på grund av att de inte anses ha ett vårdbehov eller på grund av att rätten inte 
anser att en åtgärd från socialtjänsten skulle vara tillräckligt ingripande. 
 Genom att domstolen utgår från handlingen och från en diskurs kring förbrytare passar 
vård inte in eftersom det normbrytande beteendet i sig inte ses som ett tecken på ett 
vårdbehov vilket resulterar i att ungdomarna istället får straffrättsliga ingripanden. Samtidigt 
visar forskning på att behandling ger mer effektiva resultat vad gäller att motverka brott. 
Såsom King och Piper (1995) framhåller räcker det inte med rättsliga ingripanden för att 
kunna lösa sociala problem men rätten öppnar inte i tillräckligt hög grad för andra sanningar, 
till exempel den sociala. Trots att domstolen och socialtjänsten säger sig ha samma mål att 
motverka kriminalitet bland unga ser inte domstolen till individen. Domstolen straffar istället 
handlingen, vilket inte kan anses lösa det sociala problem som ungdomskriminalitet innebär. 
Att straffa brottslingar blir viktigare än att vårda barn. 
 Studien visar tecken på att den rättsliga diskursen har ett klart övertag gentemot den sociala 
diskursen. En fråga som har uppkommit och har återkommit genom hela arbetet är huruvida 
en sammanslagning mellan dessa diskurser är möjlig. I nuläget har den rättsliga diskursen 
övertaget men borde den sociala diskursen få mer inflytande? Genom att den sociala får mer 
inflytande kanske ett vidare helhetsperspektiv på den unge kan åstadkommas, vilket kan leda 
till att bättre lösningar på problemet blir möjliga. Genom att endast fokusera på brotten kan 
samhället straffa de kriminella gärningarna, men vilka mer långsiktiga konsekvenser får det? 
 Gränsen mellan de två olika diskurserna är inta lika klar som det kan uppfattas inom teorin 
och ett exempel på det är begreppet ungdomstjänst. Det är en påföljd med både straffrättsliga 
och behandlande influenser. Syftet med insatsen är att den unge ska bli föremål för en åtgärd 
inom socialtjänsten och att denne ska få en möjlighet att umgås i andra kretsar. Det grundar 
sig i en tanke om att brottsligt beteende beror på individens miljö och uppväxtförhållanden 
samtidigt som det i slutändan är oavlönat arbete som ska ske under en viss tidsperiod. I de 
flesta av de studerade domarna har ungdomen fått påföljden ungdomstjänst vilket kan tolkas 
som att rätten vill hjälpa dessa ungdomar till anpassning till samhällets normer istället för att 
vårda och behandla dem. En förklaring till varför påföljden ungdomstjänst är så pass vanlig 
bland unga sexualförbrytare kan ligga i lagändringen år 2007. Dels infördes ungdomstjänst 
som ny påföljd för unga och dels stramades påföljden ungdomsvård upp så att den endast 
skulle vara relevant för de ungdomar med ett särskilt vårdbehov. 
 Ett annat problem uppkommer i rättens bedömning av vilka individer som anses vara 
trovärdiga. Det rätten grundar sin bedömning av utsagorna på verkar snarare vara en subjektiv 
uppfattning om en person än en saklig bedömning kopplat till vittnen eller medicinsk 
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bevisning. Att målsägandens och den tilltalades utsagor ofta är det enda rätten har att utgå 
från i sin bedömning av målet är inget som går att förändra, utom möjligen med bättre 
medicinsk utredning. Offret och förövaren är ofta de enda vittnena till händelserna och därför 
läggs mycket ansvar på rätten i form av de behöver vara kapabla nog att kunna göra en rättvis 
och saklig bedömning av utsagornas tillförlitlighet. Det som framkommer i de domskäl som 
studerats i denna undersökning ger inte tillräckligt med material för att kunna avgöra vad 
domstolen grundar sin bedömning på. Det i sin tur leder till att det blir svårt för utomstående 
som kritiskt vill granska detta och den rättsliga processen blir inte transparent nog att kunna 
peka på eventuella fördomar och missvisande uppfattningar som domstolen bygger sina 
antaganden på. Istället för att ta saken i egna händer och göra en bedömning utifrån lösa 
kriterier och den samlade domarerfarenheten skulle ett förslag kunna vara att rätten istället tar 
in experter på området, till exempel psykologer specialiserade på vittnespsykologi, vilka kan 
bidra med sin kompetens. 
 

8.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte och frågeställningar har formulerats om under undersökningens gång, vilket 
kan ha påverkat arbetsmetoden. I och med att det varit oklart vilken information som söktes 
har en undersökning av tidigare forskning skett inom ett bredare område än vad som senare 
var nödvändigt för studiens syfte och avgränsning. Detta gav en överblick över området unga 
lagöverträdare i stort innan avgränsningen skedde. I denna studie har domar gällande unga 
sexualförbrytare studerats för att kunna besvara frågeställningarna som är relevanta och se hur 
det sociala problem som är sexualbrott hanteras i en rättslig verklighet. Innehållsanalys 
tillhandahåller verktyg som kan hjälpa till att strukturera upp ett svåröverkastligt område och 
diskursanalysen kan användas för att göra u0pptäckter i materialet som sträcker sig utanför 
det skrivna ordet. 
 

8.2 Förslag på fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att jämföra dessa förhållanden med en analys av brottmål innan den 
nya lagstiftningen 2007 för att se vilka förändringar som skett i och med detta. Även att 
jämföra studier från andra länder skulle kunna visa på vad den mer övergripande diskursen 
kring unga lagöverträdare är och vilka olika uttryck och konsekvenser detta får. Det skulle 
även vara intressant att jämföra hur barnet konstrueras beroende på vilket brott det begått eller 
vilka diskurser som är dominerande inom de olika påföljderna för att mer konkret kunna säga 
om ungdomarna får straff eller behandling samt hur verksamt det är. 
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BILAGA  
Översikt av domar 

 
 

Dom nr. Förövarens 
ålder 

Offrets 
ålder Brott Påföljd 

1 
16 

(en vecka innan 
han fyller 17) 

Framgår ej Våldtäkt Sluten ungdomsvård, 6 månader 

2 17 13 Våldtäkt mot barn Sluten ungdomsvård, 4 månader 
3 16 Framgår ej Sexuellt ofredande Skyddstillsyn och dagsböter 
4 16 Framgår ej Sexuellt ofredande Ungdomsvård 
5 16 Framgår ej Sexuellt ofredande Dagsböter 
6 16 14 Sexuellt utnyttjande av barn Ungdomstjänst, 70 timmar 
7 16 13 Sexuellt utnyttjande av barn Ungdomstjänst, 60 timmar 
8 16 14 Sexuellt utnyttjande av barn Ungdomstjänst, 50 timmar 
9 15 15 Sexuellt ofredande Ungdomstjänst, 20 timmar 

 


