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RÄTTSSÄKERHET I MÅL OM ÖVER-
GREPP MOT BARN

Av fil. dr. Sirpa Taskinen, Finland

Two dangers keep threatening the world.
One is the state of disorder.
The other is the state of order.

(Paul Valéry)

Inledning

De olika definitionerna på rättssäkerheten i juridiska publikationer handlar
mest om den s.k. objektiva rättssäkerheten. Därtill kunde man väl tala om
"en subjektiv rättssäkerhet", som t.ex. kan betyda, att en människa känner
att hennes sak behandlas utan förutfattad mening, och att hon kan lita på
sakkunnigheten, opartiskheten och det goda omdömet hos dem som med-
verkar till beslutet. Om denna psykologiska erfarenhet saknas, spelar den
objektiva rättssäkerheten en ganska liten roll för en människa som genom-
går olika procedurer.

Rättssäkerheten betyder också olika saker för olika parter. För ett utnytt-
jat barn är det viktigt att det får rättsligt skydd, och att man lyssnar på det
och tror på vad det säger. För att processen inte skall göra mera skada än
nytta, har barnet rätt till integritet, och ett utnyttjat barn behöver oftast också
terapeutisk stöd. Man skall inte heller glömma, att barnet har rätt att bevara
relationen till sina föräldrar - och att behålla en positiv bild av dem.

Den misstänkte förövaren skall fa tillfälle att uttrycka sin sida av saken.
I dessa ärenden bör man speciellt betona principen av FN:s Universella
Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna enligt vilken envar som blivit
anklagad för straffbar gärning har rätt att betraktas som oskyldig till dess
hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång under vilken
han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

För hela familjen är det viktigt att få sin integritet skyddad, att bli bemött
med diskretion och empati. Processen i rättsväsendet bör vara snabb så att
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barnet och familjen kan återuppbygga sitt liv. En rättsprocess som tar må-
nader eller rentav år kränker i sig själv rättssäkerheten.

I fall av misstänkta sexuella övergrepp mot barn gäller objektiv rättssäker-
het framför allt den preventiva rättssäkerheten. Nog är det viktigt med
rättssäkerhet i efterskott, d.v.s. rätt att söka ändring i beslut och kontroll
över förvaltningen, men för ett akut fall är det väsentligt att följande former
av rättssäkerhet är försäkrade:

1. Strafflagen skall ha en tydlig, kulturbunden definition av det bete-
ende som skall betraktas som sexuellt övergrepp och som är krimina-
liserat.

2. Misstänkta sexuella övergrepp mot barn skall utredas av en pro-
fessionell barnexpert under vägledning och med hjälp av ett team.

3. Det skall råda, om möjligt, enhetlig praxis om hurudana misstänkta
fall av övergrepp som skall anmälas till polisen och sedermera be-
handlas av domstol.

4. Bedömningen skall basera sig på fakta och på en evaluering av trovär-
digheten i alla parters utsagor. Alla beslut skall noggrant motiveras.

5. Motiveringen i domen skall vara offentlig, men i övrigt skall do-
marna vara hemliga och skydda barnets/ familjens integritet.

6. Påföljder av olika slag far inte kollidera med varandra.

Dessutom skall alla som deltar i processen vara medvetna om de psyko-
logiska och psykosociala problem som lätt förekommer i utredningen av
misstänkta fall av sexuella övergrepp.

Dessa krav kan låta självklara. Tyvärr är det inte alltid så, vilket diskute-
ras nedan.

1. Strafflagen skall ha en tydlig, kulturbunden definition av det
beteende som betraktas som sexuellt övergrepp och som är kri-
minaliserat.

Vad som anses vara övergrepp måste ses i förhållande och med hänsyn till
kultur, seder och sunt förnuft. Det är beklagligt om t.ex. barns nakenhet
eller bastukulturen, som är naturlig i Norden, sexualiseras och nedsmutsas.
Det vore också mycket olyckligt om föräldrar skulle dra sig för att kela med
sina barn och visa ömhet på grund av rädsla för att detta skall tolkas som
övergrepp. Alla icke-önskvärda handlingar i föräldrarnas relation till sina
barn kan och far inte heller kriminaliseras. T.ex. det man kliniskt kan kalla
"översexualisering" utan konkreta handlingar kräver snarare vård än straff.
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Kliniska begrepp avviker från juridiska termer, och en internationell
definition saknas. Begreppet utnyttjande av barn innefattar i detta referat
alla de fenomen som innebär kränkningar av barnets sexuella integritet,
från beröring av könsorgan till barnpornografi och barnprostitution.
(Taskinen 1994). Begreppet sexuella övergrepp mot barn (child sexual
abuse, Sexuell Missbrauch, sevices sexuels) är något mindre omfattande än
utnyttjande. Som övergrepp avses här handlingar som omedelbart riktar sig
mot barnets kropp.

Det är skäl, enligt Sveriges Socialstyrelses guide (1991:3), att begränsa
termen "incest" till de fall där det gäller samlag mellan nära släktningar
(barn/föräldrar, syskon emellan o.s.v.) Om man inte skiljer dessa begrepp,
vilket man i början inte alltid gjorde t.o.m. i undersökningar, råder det stor
förvirring t.ex. över förekomsten av sexuella övergrepp mot barn. Det är en
stor skillnad om man talar om sexuella erfarenheter, om utnyttjande eller
om incest. Man kan t.ex. säga att 30 % av barn har haft sexuella erfarenhe-
ter - men dessa har inte alla varit övergrepp, inte alla ens sexuell störning.
I Finland har 7 % av 15-åriga flickor och 3 % av pojkar erfarenhet av
övergrepp (Sariola 1990). Siffrorna är desamma i Sverige (SAM 73). Före-
komsten av incest inom familjen är enligt undersökningar 0.3 - 1.5 %
(Antikainen, Finkelhor, Sariola, mm). Vad är "mörkertalet", d.v.s. pro-
portionen av dolda fall, vet man inte säkert. Ingen har emellertid visat några
pålitliga grunder för påståendet om att vi endast skulle ha sett "toppen av
ett isberg."

2. Misstänkta sexuella övergrepp mot barn skall utredas av en
professionell barnexpert under vägledning och med hjälp av ett
team.

Sexuella övergrepp mot barn är speciella brott även i den meningen, att ett
slags förundersökning (och i somliga fall rentav hela undersökningen) ofta
sköts och handhas av social- och hälsovården och inte av rättsväsendet. Ur
juridiskt synpunkt är detta problematiskt eftersom social- och hälsovårds-
personalen inte har utbildning i att utreda brott och bedöma bevismaterial -
och många anser att de inte heller skall göra det. Polisen å andra sidan är
inte utbildad till att förhöra små barn - och många anser att de inte heller
skall göra det. Nedan (punkt 3) diskuteras vidare problemet med att väcka
åtal i saken.

Hur vet man, att ett barn blivit utnyttjat? Utredningar företas oftast inte
på grund av barnets berättelse (i Finland 10 % - 45 %, Antikainen 1994,
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Sariola 1984). Vanligtvis blir någon vuxen bekymrad över barnets bete-
ende. De flesta utnyttjade barn har visserligen svåra symptom, men dessa
kan också förekomma i andra krissituationer: fysiska skador (t. ex. blå-
märken, sår i könsorganen, könssjukdom), psykosomatiska symptom (så-
som kroniska och allvariga matproblem, sömnsvårigheter, magont eller ned-
smutsning) eller beteendesymptom (spänning, rastlöshet, depression,
självstraffning, översexualitet mm.). Alla barn reagerar emellertid inte på
samma sätt på övergrepp; också situationerna varierar enormt, och därför
kan inget enskilt symptom påvisa, att övergrepp har inträffat. Därför bör
saken alltid utredas i sin helhet.

A review of 45 studies clearly demonstrated that sexually abused child-
ren had more symptoms than nonabused children, with abuse accounting
for 15-45 % of the variance. Fears, post-traumatic stress disorder, behavior
problems, sexualized behaviors, and poor self-esteem occurred most
frequently among a long list of symptoms noted, but no one symptom
characterized a majority of sexually abused children. Some symptoms were
specific to certain ages, and approximately one third of victims had no
symptoms. Penetration, the duration and frequency of the abuse, force, the
relationship of the penetrator to the child, and maternal support affected
the degree of symptomatology. About two thirds of the victimized children
showed recovery during the first 12-18 months. The finding suggests the
absence of any specific syndrome in children who have been sexually abused
and no single traumatizing process. (Kendall-Tackett, Williams & Finkel-
horn 1993).

Det är viktigt att utredningen görs av en erfaren expert (barnpsykolog,
barnpsykiater, barnläkare el. dyl.) med hjälp av ett team av olika professio-
nella. Vägledning är också nödvändig för att garantera objektiviteten hos
de sakkunniga.

Det har saknats konsensus beträffande hur sexuella övergrepp mot barn
skall utredas, och vilka metoder som är acceptabla. Under de senaste åren
har man emellertid åstadkommit någon slags överenskommelse i saken i
olika länder och hos olika professionella. (I USA Guidelines of APSAC
1990, ett internationellt forskarmöte i Sätra Bruk 1993, i Finland rekom-
mendationer av en mångfacklig expertgrupp 1994 o.s.v). Det finns - och
bör alltid finnas - olika skolor, men situationen har i alla fall förbättras
betydligt när man lärt sig granska metoderna mera kritiskt än förr.

Utgångsläget är av stor betydelse då man undersöker misstänkta fall. De
uppkommer antingen på grund av barnets egen berättelse eller då en närstå-
ende vuxen person observerar symptom eller annars oroar sig för barnets
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väl. Ibland väcks misstankar i samband med andra undersökningar.
Utredningsprocessen varierar från fall till fall, men minimum är en psykisk
och somatisk undersökning av barnet. Därtill kan man inom social- och
hälsovården höra familjemedlemmar och träffa hela familjen, och även höra
den misstänkte, speciellt om hon/han hör till familjen.

Tills vidare har man funnit somatiska skador enbart hos en femtedel av
de barn som varit föremål för övergrepp, kanske därför att barn läks ganska
snabbt och undersökningen görs för sent. En somatisk undersökning måste
ändå nödvändigtvis göras, och expertis i form av rättsläkare bör användas
mera än hittills.

De viktigaste enskilda undersökningarna nuförtiden är de psykiska
undersökningarna och intervjun med barnet. Det finns olika typer av interv-
juteknik (se t. ex. Bull 1992). Ofta rekommenderas dock följande inled-
ning: 1) skapande av kontakt (som kan kräva många intervjutillfällen, 2)
barnets egen berättelse (om en sådan finns), 3) öppna frågor, 4) temaintervju,
5) avslutning av intervjuerna. Den största riskfaktorn är sättet att ställa frå-
gor. De far inte vara ledande eller locka till ett visst svar. Det är också
viktigt att veta hurudana frågor man har ställt till barnet - och hur många
gånger. Det är skäl att ta upp intervjun på ljud- eller videoband. Om inter-
vjun inte kan bandas, bör möjligast noggranna anteckningar göras, inklu-
sive frågor och kommentarer som görs till barnet, eftersom man vet att
dessa kan påverka barnets svar.

Intervjun kan kompletteras med psykologiska tester, samt observation av
barnets lek och ritande. Tidigare brukade man använda mycket s.k. anato-
miska dockor. För att undvika manipulation och överdrivna tolkningar, re-
kommenderade expertmötet i Sätra Bruk (1993) att man inte skall använda
dockor innan barnet har blivit intervjuat utan dem. På basis av lekar kan
man inte dra några direkta slutsatser, men dessa kan bekräfta andra observa-
tioner och hjälpa barnet att visa vad som hänt.

"Terapeutiska" intervjuer med en grupp av barn har i många fall visat sig
vara ytterst manipulativa. T. ex i fallet av Oude Pekela i Holland började
små barn berätta om otroliga övergrepp efter ett par månader av en sådan
"terapi". (Kutchinsky 1994) Den tyska professorn Tilman Fürniss har in-
fört en intervjuteknik där man berättar för barnet om "ett annat barn som
blivit utnyttjat". Därefter ber man barnet spekulera över saken - men denna
spekulation tas på allvar som bevis på barnets egna erfarenheter. Till denna
metod har Norges riksadvokat (1995) tagit följande ställning: For sin del
finner riksadvokaten grunn till, inntil videre, å avare mot bruk av denne
metoden i straffesakssammenheng.
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3. Det skall råda en rimlig överenskommelse om hurudana miss-
tänkta fall av övergrepp som skall anmälas till polisen och be-
handlas av domstol.

Att anmäla ett misstänkt övergrepp till polisen har visat sig vara mera proble-
matiskt än man hittills trott. Det råder ingen konsensus i denna fråga. Skall
saken anmälas till polisen redan när någon anhörig börjat misstänka över-
grepp? I många fall vet man ju inte, när utredningen inleds, om ett brott
överhuvudtaget har inträffat. Eller skall man polisanmäla efter att man fått
några bevis, efter "säkra" bevis - eller inte alls?

Det finns åtminstone fyra olika orienteringar inom det kliniska utrednings-
arbetet. Man kunde kalla dem juridisk, traditionell barnskydds-, terapeu-
tisk och familjecentrerad orientering. De har bl.a. olika inställningar till
straffrättsliga åtgärder i misstänkta fall av sexuella övergrepp mot barn.

De personer som präglas av en juridisk arbetsorientering anser, att
barnmisshandel främst är ett brott, och att utredningens huvudsyfte är att
hitta den skyldiga och producera bevismaterial. Dessa personer anser att
samhället klart och tydligt skall bestraffa brottslingar också för att respek-
ten för lag och rätt skall upprättbehållas. Därför anser de att polisanmälan
skall göras så snart misstanke om övergrepp har väckts.

Detta synsätt motiveras också med att många gärningsmän har förstått,
eller åtminstone sagt sig förstå, vidden av sin gärning först i det skede ären-
det har förts inför domstol. Såvida man föreslår terapi för den misstänkte
eller familjen, anses förutsättningen vara att den misstänkte erkänner över-
greppet.

När denna arbetsorientering tillämpats inom social- och hälsovården, har
den kritiserats med att en arbetsinriktning som avser att hitta och bestraffa
skyldiga, avviker från social- och hälsovårdens grunduppgift, som består
av vård. Klientsituationen kan helt låsa sig i en tvist om huruvida övergrepp
har inträffat eller inte. Även polisen anser att denna typ av arbetssätt har
försvårat dess uppgifter.

Kritikerna anser att man, trots goda avsikter, inte lyckats hjälpa barnen
enbart genom att åtala de misstänkta och inte heller genom att straffa de
skyldiga. Att förpassa föräldrarna till fängelset hjälper inte nödvändigtvis
barnen. I misstänkta fall, också om man inte funnit "bevis", har barnen
kunnat bli utan vård eller separerade från sina föräldrar under en lång tid.

Uppfattningen inom det traditionella barnskyddet är att sexuella över-
grepp först och främst är en kränkning av barnets rättigheter. Övergrepp ses
också som ett tecken på misslyckat föräldraskap. Enligt detta synsätt är den
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första förutsättningen för vård, att kränkningarna upphör. Detta är orsaken
till att barnskyddsmyndigheterna ofta stöder tanken på att barnet skickas
hemifrån och att kontakten mellan barn och föräldrar begränsas åtminstone
för en viss tid.

Även denna arbetsorientering har lett till stora meningsskiljaktigheter
mellan de instanser som vårdar barn. Automatiskt omhändertagande i fall
av misstanke om övergrepp har frångåtts i många länder, eftersom det en-
ligt undersökningar inte alltid hjälper barnet. Ofta tas barnet hemifrån som
om barnet vore den skyldiga. När misstankar inte kan bevisas, kan omhän-
dertagandet förbli den enda åtgärden.

Åsikterna har gått skarpt isär även i frågan om att skilja barnet från fa-
miljen, eller åtminstone från den misstänkte, medan utredningarna pågår,
för att ingen skall kunna påverka barnets åsikter. Personer som ställer sig
kritiska till dessa former av arbetsorientering, hävdar att man vållar skada
under åberopande av barnets rättigheter. Dessa kritiker åberopar undersök-
ningar som ger vid handen att den rättsliga processen och barnets förflytt-
ning hemifrån oftare har försämrat situationen än förbättrat den. (Se t.ex.
Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor 1993).

Både den juridiska och den traditionella arbetsorienteringen inom barn-
skyddet är förhärskande i angloamerikanska länder. I princip skall alla brott
leda till åtal och brottmålsrättegång. Det är emellertid anmärkningsvärt, att
åtal även i dessa länder väcks endast i 30-45 % av de misstänkta fallen och •
att en ganska liten andel ( 5 - 8 %) av alla misstänkta fall leder till straff.
(Ostyrkta kalkyler av olika föreläsare vid internationella kongresser).

De som representerar det s.a.s. rent terapeutiska synsättet hävdar att
man omöjligen samtidigt kan vara familjens hjälpare, åklagare och domare.
Det har hävdats, bl.a. i Mellaneuropa, att sexuella övergepp inom familjen
är till den grad inkopplade i familjedynamiken, att det inte lönar sig att
behandla dem som kriminalfrågor. Både barnet och familjen är i första hand
i behov av hjälp, men man kan inte hjälpa familjen om saken blir polis-
anmäld och förövaren t.ex. blir förpassad till fängelse. Problemen förringas
inte, men dessa terapeuter ser att redan hotet om bestraffning förhindrar
verkliga förändringar i familjen. De ser det traditionella barnskyddet som
en kamp mot familjen, inte en stödåtgärd. Straffen hjälper inte familjerna
att uppfostra barnen på ett bättre sätt.

Om terapeuten är lättlurad, kan det hända att terapin blir ett slags
skenbar vård: man ljuger för terapeuten och misshandeln eller kränkning-
arna fortgår. Även barnen deltar i hemlighållandet, som blir ett spel som
binder samman familjen. - Å andra sidan har man konstaterat, att ingen
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annan form av terapi utgår ifrån att problemen skulle vara lösta redan i
inledningsskedet: varför behövs terapi om utnyttjandet har upphört?
Terapeuter som omfattar detta synsätt utgår inte från att incesten alltid upp-
hör omedelbart, inte heller kräver de löften därom av familjen. En snabb
"räddning" av barnet ur situationen skulle enligt deras mening endast vara
en skenbar lösning.

Den terapeutiska skolan har också kritiserats för att den sätter alltför stor
tro till vårdens effekt. Med de metoder som hittills använts, har man endast
kunnat hjälpa en liten del av de utnyttjade barnens familjer. Man kan å
andra sidan hävda att all terapi hittills inte har utgått ifrån familjens behov.

Ovannämnda synsätt representerar frågans extrema poler, mellan vilka
största delen av social- och hälsovårdpersonalens åsikter är förlagda. Den
familj ekoncentrerade arbetsformen ser sexuella övergrepp som problem-
yttringar, där hela familjens funktion och växelverkan är störd, och där vården
förutsätter samarbete mellan ett flertal olika myndigheter. Också de fall,
där gärningsmannen är en utomstående, inverkar på hela familjen.

Enligt detta synsätt är det viktigt att hålla de olika myndigheternas cent-
rala arbetsuppgifter och roller åtskils. För att skydda och hjälpa barnet, kan
också barnskyddsåtgärder och offentliga juridiska åtgärder vara på sin plats.
I den familj ekoncentrerade arbetsformen beaktas dock, att en juridisk be-
handling är mycket svår för alla parter. Man underrättar inte automatiskt
polisen om misstänkta övergrepp, utan bedömer situationen i varje enskilt
fall. Risken är, att social- och hälsovårdspersonalen påtar sig ansvaret som
egentligen tillhör rättsväsendet. Därtill finns faran att familjer behandlas
olika beroende på utredningsort. Trots det anser man att barnet gynnas mest
av att saken först utreds och att man håller en stödande kontakt så långt det
är möjligt. I de flesta fall finner man inte "bevis" (kanske också därför att
ingenting har skett), och vad som mest behövs är terapi. Det kan man inte
ge om familjen förlorat sitt förtroende för myndigheterna.

Polisanmälan är inte ett promlemfritt tillvägagångssätt, även i de fall där
social- och hälsovårdspersonalen är övertygad om övergrepp. Den straffrätts-
liga beviströskeln är med rätta ganska hög, vilket betyder att fällande bevis
är svåra att skaffa fram. Detta har lett till att personalen har blivit försiktig,
eftersom en resultatslös rättegång kan försämra barnets situation, bryta sam-
arbetet med familjen - och även leda till att personalen blir anklagad.

En automatisk anmälan till polisen i alla de fall när någon misstänker
övergrepp skulle i teorin främja rättssäkerheten - men kanske endast i teo-
rin. Eller skulle den endast i onödan öka polisens arbetsbörda? Advoka-
terna berättar, att de knappast sköter en enda vårdnadstvist där det inte också
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skulle förekomma misstankar om incest. I vissa länder tar t.ex. dagvårds-
personalen försäkringar för eventuella övergreppsanklagelser. Skulle det
lugna ner situationen, om en ogrundad misstanke ledde till skadeståndsansvar
för den som väckt misstanken? Eller skulle det tvärtom leda till att männis-
kor inte vågar söka sin rätt?

4. Bedömningen skall basera sig på fakta och på evaluering av
trovärdigheten i alla parters utsagor. Alla beslut skall noggrannt
motiveras.

Det är av många orsaker nödvändigt att bedöma alla utsagors trovär-
dighet.Om barnet spontant berättat om övergrepp, kan man i regel tro på
henne/honom. Det händer emellertid att vuxna missförstår och övertolkar
det som barnen säger. Också sätten att fråga eller rentav "förhöra" barnet
kan leda till falska anklagelser. Man har gjort flera psykologiska prov som
visar att en långvarig repetering av samma frågor kan leda till att barnet
svarar på ett sätt som han/hon tror behagar den som frågar, och rentav bör-
jar "minnas" saker som aldrig hänt. (Ceci & Bruck 1993, Robbins 1995).
Man känner även till fall där speciellt flickor i puberteten har hittat på en
historia om övergrepp. De har vanligen varit i behov av hjälp av andra
orsaker.

Om barnet inte berättar om övergrepp eller tar tillbaka det som det tidi-
gare har sagt, kan det bero t.ex. på rädsla för eller lojalitet gentemot den
misstänkte. Men man måste också ta hänsyn till att barnet kanske inte be-
rättar - därför att ingenting har hänt\ Det är ologiskt att tro på barnet endast
om det talar om övergrepp, men inte om det förnekar misstanken som har
väckts av någon annan person. Det finns märkliga fall, där både den miss-
tänkte och "offret" enhälligt förnekar misstanken, och inga bevis finns, men
ändå är någon övertygad om att ett brott har ägt rum. Det är också en pro-
blematisk fråga, huruvida ett barn har rätt att inte yttra sig om det vill genu-
int skydda sig själv och sin familj mot olika åtgärder av myndigheter? Om
vår "hjälp" inte är välkommen?

I situationer där vuxna tvistar sinsemellan (t. ex. vid äktenskapsskillnad)
kan det hända att endera parten har satt orden i mun på barnet. Eftersom
sexuella övergrepp mycket flitigt debatteras i massmedia, är det förståeligt,
att oron för saken lätt sätter fart på misstankar i en situation där förtroendet
för den andra parten är som lägst. Likaså måste man komma ihåg, att det
kan vara upptäckten av övergrepp som är orsaken till separation eller um-
gängestvist.
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Bedömningen av trovärdigheten skall basera sig på en noggrann analys
av händelseförloppet. När uppstod misstankarna? Väcktes de i samband
med en pågående äktenskapsskillnad, vårdnadstvist eller annat gräl? Vem
kom fram med misstanken? På vilka grunder? Vilka belägg har uppdagats i
saken? Har barnet sagt något som tyder på övergrepp? Stöder barnets bete-
ende eller symptom misstankarna? Finns det belägg som inte tyder på över-
grepp? Kan händelserna och barnets beteende logiskt förklaras på annat
sätt? Kan situationerna ha blivit misstolkade?

Då man bedömer trovärdigheten av barnets (och likaså av de vuxnas)
berättelser skall man fasta uppmärksamhet såväl vid känsloyttringar, motiv
och berättelsernas innehåll som vid deras korrelation med verkligheten.
Pålitliga berättelser har drag som en erfaren utredare kan skilja från upp-
gjorda eller överdrivna utsagor. (Se t.ex. Undeutsch 1989, Holgerson 1995).

Det är skäl att analysera även utredningar som givits av sakkuniga. Hur
har saken utretts? Har man företagit en sakkunnig psykisk och somatisk
undersökning av barnet? Har man hört familjemedlemmar? Har den per-
son, som misstänkts för övergrepp blivit hörd?

Ett stort problem i domstolsprocesser som gäller sexuella övergrepp har
varit, att den kliniska och juridiska personalen inte har samma uppfattning
om vad som är "fakta". En kliniker tar mera hänsyn till barnets beteende,
lekar, drömmar, testsvar o. dyl. än vad en domstol traditionellt är redo att
acceptera som bevis. När det gäller en så allvarlig anklagelse som sexuellt
övergrepp mot ett barn, är det också skäl att vara mycket kritisk. Man skall
också kräva, att den kliniska personalen noga motiverar sina slutsatser. Test-
resultat, lek med s.k. anatomiska dockor m.m. kan förstärka andra observa-
tioner, men allena räcker de inte till som bevis.

Ibland händer det att man presenterar två eller flera utlåtanden av ex-
perter som är av motsatta åsikter i saken. Enligt en enkel tumregel skall
man då tro mest på den expert som inte visar maktbegär t.ex. genom att
skylla på de andra sakkunniga, som inte överdriver eller nekar övergrepps-
fenomenet och som oemotionellt skiljer fakta från påståenden och före-
ställningar. Det är klokt att akta sig för "experter" som redan före domstols-
behandlingen "avgör" vilka som är skyldiga.

5. Motiveringarna i en dom skall vara offentliga, men i övrigt skall
domen vara hemlig och skydda barnets/familjens integritet.

Offentligheten har spelat en ytterst viktig roll i diskussionen kring sexuella
övergrepp mot barn. Massmedierna har mycket villigt tagit sig an saken.
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Det positiva är att man via en hektisk debatt äntligen börjat tro på fenomenets
existens. På den negativa sidan står överdrifter och missförstånd som även
medverkat till masshysteri och enorma tragedier vid falska anklagelser. I
fackjournaler (mest omfattande J. of Child Abuse and Neglect) finns det
gott om material i ämnet. Den första vågen var att upptäcka barn som blivit
utnyttjade. Den senare linjen bland seriösa forskare har varit att mycket
kritiskt analysera processer allt från misstanke till domstolens avgörande.
Det finns berömda fall runtom världen där försvaret och åklagaren - som
det ser ut - levt i helt olika realiteter. Det låter inte överdrivet att kalla några
av dessa fall ren "häxjakt" med misstankar om sataniska ritualer, av sexorgier
mitt på dagen med massor av barn, vilket emellertid ingen har sett, eller av
mord med inga bevis eller offer o. dyl. (Se t.ex. Kutchinsky 1989 och 1994,
Lied 1995).

Allt skall göras för att garantera integritetsskydd för enskilda barn och
familjer. Offentligheten utgör ett extra straff för de anhöriga. Om domsto-
lens avgörande stämplar barnet i hennes/ hans hembygd, möjligtvis i hela
landet och i värsta fall i hela världen kan man knappast tala om rättssäker-
het. Yttrandefriheten får i dessa fall aldrig gå framom integritetsskyddet.

Ändå skall domstolens avgöranden vara offentliga i fråga om motivering-
arna så att en likadan praxis uppstår i hela landet. Om domarna och
motiveringarna förklaras hemliga, blir tolkningarna sannolikt mycket olika
i olika domstolar. Namnen på de personer som det är fråga om borde i alla
situationer hållas hemliga.

6. Påföljder av olika slag får inte kollidera med varandra.

För att rättssäkerheten skall förverkligas, måste myndigheter koordinera
sina åtgärder. Det händer tyvärr att olika åtgärder drar åt skilda håll. På det
sättet kan följderna bli orimliga och kontroversiella. Med sitt beslut kan en
myndighet omintetgöra den förmån som någon annan myndighet har efter-
strävat. I dessa fall händer det lätt att åtgärder leder till kumulerande straff
som är emot all rättssäkerhet. Trots sekretessreglerna kunde många av dessa
problem undvikas, om myndigheterna regelbundet skulle samarbeta med
varandra och med familjen i fråga.

Samarbetet underlättas också, om myndigheterna
- håller sammanträden om enskilda fall
- bildar gemensamma specialiserade arbetsgrupper i dessa frågor
- ger varandra konsultation eller arbetsvägledning och
- ordnar gemensam utbildning i frågor som gäller sexuella övergrepp
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mot barn - inklusive de psykologiska och psykosociala problem som
lätt förekommer i utredningen. Även jurister skulle ha nytta av en
viss utbildning i psykologi och utredningsteknik.

Ett minimikrav är att kontaktpersoner utses för dessa fall vid alla berörda
myndigheter. Då sexuella övergrepp och misstänkta övergrepp utreds, är
det viktigt att bibehålla ett yrkesmässigt omdöme och att handla med efter-
tanke. Arbetet underlättas om myndigheterna på förhand är insatta i varan-
dras procedurer. Behandlandet av ärendena underlättas och påskyndas dels
av förmännens och kollegernas stöd, och dels av goda relationer till
samarbetsparterna. Vad vi inte behöver är ett nätvärk av "bästa bröder" som
eventuellt döljer varandras misstag eller okritiskt tror på kollegernas utsa-
gor.

Slutsats: Alla som deltar i processen skall vara medvetna om de
psykologiska och psykosociala problem som ofta förekommer i
utredningen av misstänkta fall av sexuella övergrepp.

Problemen beträffande rättssäkerheten i fall av misstänkta sexuella över-
grepp mot barn är ofta mindre juridiska än praktiska och psykologiska.

Misstankar om sexuella övergrepp mot barn är svåra för alla yrkesgrup-
per att behandla, för att de rör vid våra djupa personliga lager: sexualitet
och maktbegär.

Blotta misstanken om att någon kränkt ett oskyldigt barn väcker starka
känslor. Vad som gör situationen så komplicerad är att man tvingas möta
sin egen tabubelagda sexualitet, sina rädslor och erfarenheter; det är svårt
nog. Därtill kommer relationen till makten och den egna hjälplösheten -
något som man alltför sällan har lärt sig behärska professionellt.

Sexuellt utnyttjande, liksom allt våld, är missbruk av makt. Även miss-
tanken om sexuellt övergrepp kan i vissa situationer vara maktmissbruk
("mitt barn kommer du aldrig att se igen"). Vad man ser åter och åter är att
människor kämpar om makt. Vem är den som vet vad som är bäst för bar-
net, var barnet skall vara, hur hennes liv skall ordnas? Vem skall bestämma
vad som är sanningen i saken? Hallberg och Rigné (1995) anser, att kontro-
versen mellan olika yrkesgrupper syftar till att stärka den egna professionen
t.ex. genom att undergräva andras auktoritet.

Då svåra familjesituationer behandlas, är det inte ovanligt att personalen
identifierar sig med olika familjemedlemmar och börjar återge familjens
problem i sitt arbete. En person som identifierar sig med barnet kan bli
panikslagen eller uppleva en regression. En annan identifierar sig med den
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förälder som inte är den misstänkte, och skulle gärna blunda för hela pro-
blemet. Personer som omedvetet återspeglar gärningsmannens dynamik,
börjar tvista om sakkunskapen och ifrågasätta de övrigas kompetens. I yt-
tersta fall kan sådana personer vara färdiga att kräva att man avskedar per-
soner som har andra åsikter än de själva.

Följande försvarsreaktioner märks ofta vid utredning av sexuella övergrepp:

1) Brist på reaktion. Det är inte länge sedan man ofta reagerade genom att
utestänga möjligheten av sexuella kränkningar. Behandlandet av sexu-
ella frågor upplevdes som så svårt, att man frestades att blunda inför
barnets problem, att intala sig att inget allvarligt hade skett och att hop-
pas att problemet skulle lösas av sig självt. Det finns fall där åklagaren
inte har väckt åtal även om den kliniska personalen har varit övertygad
om ett brott.

Detta problem har klart minskat som en följd av ökad utbildning och
allmän medvetenhet. Det förekommer numera sällan i yrkeskretsar att
sexuella övergrepp förringas eller förnekas.

2) Överdriven reaktion. Det var speciellt vanligt när man började få upp
ögonen för sexuella övergrepp, att nästan alla ett barns problem miss-
tänktes bottna i sexuella kränkningar. Även överilade åtgärder, utan ef-
tertanke, är exempel på överdriven reaktion. Det finns människor som
har en s.k. hysterisk övertygelse om utnyttjandet, och knappast någon-
ting kan fa dem att byta åsikt.

Man kan förstå att överdrivna reaktioner baserar sig på ont samvete:
varför tog det så länge innan samhället upptäckte fenomenet av över-
grepp mot barn? Man kan fråga sig om många barn kanske blivit utan
hjälp på grund av vår blindhet?

3) Yrkesmässig regression. Det kan hända även erfaren personal, att en
utredning av sexuella övergrepp leder till att utredaren "går i lås". När de
egna känslorna och tabubelagda ärenden plötsligt kommer till ytan, kan
det hända att arbetsförmågan blir begraven under ett känsloutbrott. Man
glömmer yrkesrutinen och känner sig ur stånd att göra något. Denna typ
av regression åtgärdas bäst genom att man tyr sig till arbetsvägledning
och konsultation.

Dessa försvarsreaktioner kan också försvåra samarbetet mellan olika in-
stanser. Utredningssituationen kan medföra ångest som leder till icke-ko-
ordinerade åtgärder, så att olika instanser vidtar motstridiga följder eller är
omedvetna om varandras åtgärder. Detta kan i värsta fall till och med för-
sämra barnets eller familjens situation.
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Sexuella övergrepp mot barn, och även misstanke om dem, förorsakar
ångest hos alla dem som kommer att handla i situationen - såväl hos
socialarbetaren, psykiatern och psykologen som polisen och domaren. Så
måste det också vara så länge vi är kännande varelser. Ångesten utgör en
viktig, motiverande kraftresurs, som hjälper personalen att fortsätta i sina
strävanden att förstå situationen så att de kan hjälpa barnet, familjen och de
övriga inblandade.

Ångesten och maktlystenheten måste man emellertid behärska innan man
kan hjälpa barnet eller familjen, eller bestämma om ett eventuellt straff för
gärningsmannen. Utredandet av övergrepp förutsätter att den professionella
personalen besitter dels nödvändig kunskap och dels en förmåga att hands-
kas med sina egna känslor om sexualitet, maktbruk och hjälplöshet, om
rädsla, osäkerhet och hat.


